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 מושגים. 4
  

  הגדרות 4.1
  

י הגדרתו בנוהל כללי הסיוע "עפ, מי שהוגדר כזכאי לסיוע המשרד
  .היסודיים

זכאי "
  "כעולה

4.1.1  

תעודת "  .י המשרד "פנקס המוענק לעולה בלבד או למשפחת עולים ע
  "עולה

4.1.2  

 י חוק השבות"פנקס המוענק למי שזכאי לסיוע כעולה ואינו עולה עפ
  ).מורה- בני הפלאש, רח עולהאז, קטין חוזר(

תעודת "
של  זכאות

משרד 
  "הקליטה

4.1.3  

 משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטה העלייה   של בעל תעודת זכאות
המוגדר באמצעות חברות שכר דירה או הבנקים למשכנתאות המונפקת 

  ".חסר דירה"כבה 
  

יחיד או משפחה שכל אחד מבני המשפחה עונה על כל הדרישות 
  : תהבאו
, לחוד או במשותף עם אחר, 1.6.71 –ה מ /תה לויאין ולא הי .א

  :דירה או חלק בדירה באחת מהצורות הבאות
  בעלות - 
  חכירה לדורות/חכירה - 
  שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר - 
  יפורמאלרישום  - 
, לחוד או במשותף עם אחר, 1.6.71 –ה מ /לא ההייתאין ולא  .ב

לרבות רישום , לבי בניהדירה בש/חלק בדירה/זכות לדירה
  :באחת מהצורות הבאות, פורמאלי

  פ חוזה"בעלות ע - 
     פי -שכירות על/ פ חוזה"חכירה לדורות ע/חכירה - 
  או בכל דרך אחרת/ חוק הגנת הדייר  
  ירושה - 
  מתנה - 
  נאמנות  - 
    בר רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או  - 
   דרך  לפי חוזה או בכ-נחלה בישוב קהילתי על  
  .אחרת כאמור לעיל  

, לחוד או במשותף עם אחר, 1.6.71 –ה מ /לו ההייתאין ולא  .ג
בת במשק חקלאי או בישוב קהילתי באחת מהצורות /זכויות בן
  :הבאות

  פ חוזה"ע - 
  ירושה - 
  מתנה - 
  נאמנות - 

 חסר דירה
בהתאם (

להגדרת 
משרד 
הבינוי 
  ) והשיכון

4.1.4  
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במסגרת אחת או יותר מהתוכניות , 1.6.71 –ה מ /לא קבל .ד
  :םהממשלתיות לדיור אחד מסוגי הסיוע הבאי

  דמי פינויים) 1
  :מענק לאחד מהנושאים הבאים/הלוואה) 2

  רכישת דירה - 
  בנייה עצמית - 
  שכירת דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר - 
  םפונקציונאליישינויים /הרחבה - 

" חברה מאכלסת"י "המנוהלת ומתוחזקת ע, השייכת למדינה, דירה
 ומוקצית לעולים הזכאים

דירה 
 ציבורית

4.1.5 

דירה שנרכשה והותאמה לצרכים המיוחדים של העולים הזכאים לדירת 
 "דירה ציבורית"ר והועברה לחברה המאכלסת כ"נ

ר "דירת נ
נכס (

 )רכישה

4.1.6 

יחידת דיור שהיא חלק ממכלול דירות המיועדות לקשישים שביכולתם 
 לנהל משק בית באופן עצמאי

חידת י
דיור 

  בהוסטל
דיור (

 )מוגן

4.1.7  

ומיועדת   י המדינה "שנשכרה ע, דירה שהיא חלק ממכלול דירות
 לקשישים שביכולתם לנהל משק בית באופן עצמאי

דירה 
במקבץ 
 דירות

4.1.8 

  :אחת מקבוצות המשפחות הבאות
  כולל ילדים שנולדו בארץ, בלי או עם ילדים, זוג עולים .א
והם בלבד באותה תעודת עולה ואף אחד  הרשומים, עולים אחים .ב

  מהם אינו מאושפז באופן קבוע במוסד
, הורית-בת שאינם עונים על הגדרה של משפחה חד/בן+ הורה  .ג

הרשומים באותה תעודת עולה בתנאי שאף אחד מהם אינו 
 מאושפז באופן קבוע במוסד

משפחת 
 עולים

4.1.9 

חד עם עולים זכאים המצורף לפתרון דיור י פ נוהל זה "ע נלווה זכאי
). אחות/אח, בת/בן, הורה(, ובתנאי שקיימת ביניהם קרבה ראשונה
 הצירוף ייעשה ללא איחוד תעודות עולה

 4.1.10 נלווה

כולל ילד או נכד המאומץ כחוק או ילד (בת של מגישי הבקשה /בן
או ילד שלזכאי יש עליו אפוטרופסות , שנולד בארץ בתקופת הזכאות

, "חסר דירה"רווקה העונה על הגדרת /שהינו רווק, )בלעדית קבועה
  .ורשום בתעודת עולה של הוריו

  ":ילד"הבהרות להגדרת 
ם של /שנים הסמוך אל שולחן 21ייחשב מי שטרם מלאו לו " ילד" - 

קיבוץ או , מעונות סטודנטים, הבפנימייכולל ילד , מבקש הסיוע הראשי
  .אומנה לא כולל ילד המתגורר אצל משפחה במסגרת, בצבא

  
   של אישה שיש , ייחשב עובר בן חמישה חודשים לפחות" ילד. "1

  .לה ילד אחד לפחות    
   לאחר גירושין  שנערכו (גרושה / הנמצא בחזקת גרוש " ילד. "2

 4.1.11 ילד
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  ילד כהגדרתו בסעיף זה עשוי להקנות . דין- י פסק"עפ) לאחר העליה    
 .זכאות רק לאחד מהוריו  ופעם אחת בלבד    

במניין , ילדים לפחות 5שיש לה ) 4.1.9כמפורט בסעיף (משפחת עולים 
 מספר הילדים ייחשב גם הריון מחודש חמישי ומעלה

משפחה 
ברוכת 
 ילדים

4.1.12 

ים הרשומים באותה תעודת עולה ובתנאי שאינו /הורה יחיד עם ילד
   :ה  בציבור ובתנאי שמצבו האישי הוא אחד מאלה/מתגורר עם ידוע

  ה/אלמנ - 
 ה/גרוש - 
  ה/רווק - 
  )לפי אישור הרבנות(עגונה  - 

  
  :מועד התחלת הזכאות במקרה של גירושין בישראל

  
   לאחר עלייתה  בעקבות גירושין הורית-חדלהיות   שהפכה   משפחה. 1

  . זכאותה  לדיור תחל בתום שנה מיום קבלת פסק הדין , לישראל    
  .בע לפי תאריך קבלת מעמד עולהייק" רשימת הממתינים"ב מקומה     

  
  שהליך גירושיה , לעיל 1כמפורט בסעיף , משפחה חד הורית. 2

  תחילת זכאותה לדיור תהיה ביום קבלת  , נמשך מעל שנתיים    
  ייקבע לפי תאריך " רשימת הממתינים"מקומה ב. פסק הדין    

 .קבלת מעמד עולה    

משפחה 
 חד הורית

4.1.13 

 4.1.14 קשיש .ביום הפנייה י המוסד לביטוח לאומי"ש עעולה המוגדר כקשי
זוג נשוי שלפחות אחד מבני הזוג עונה על ההגדרה של הקשיש כמפורט 

 .ביום הפנייה  וברשותם תעודת זכאות כזוג קשישים,  4.1.14בסעיף 
זוג 

 קשישים
4.1.15 

נו עד חמש יעולה יחיד אשר גילו ביום הדיון בבקשה בועדות הדיור ה
 ביום הפנייה  י המוסד לביטוח לאומי"ם פחות מהגדרת הקשיש עשני

יחיד טרום 
 פנסיה

4.1.16 

זוג עולים אשר גילו של כל אחד מבני הזוג ביום הדיון בבקשה בועדת 
י המוסד לביטוח "נו עד חמש שנים פחות מהגדרת הקשיש עיהדיור ה
 ביום הפנייה  לאומי

זוג טרום 
 פנסיה

4.1.17 

הביטוח הלאומי ומשרד השיכון כידועים בציבור והמציא  י"זוג שהוכר  ע
חסר "כעל כך אישור הביטוח הלאומי ותעודת זכאות של משרד השיכון 

 ".דירה

ידועים 
 בציבור

4.1.18 

אחת מההגדרות המפורטות להלן ובתנאי שהנכה קשה הינו יחיד בעל 
  :או רשום בתעודת העולה של המשפחה, תעודת עולה

  
משרד הביטחון /י המוסד לביטוח לאומי"מוגבל שנקבעה לו ע/ נכה . 1

  .ומעלה באופן יציב 75%דרגת נכות של 
  
י המוסד לביטוח לאומי  כזכאי "והוכר ע, שנים 18 - שגילו נמוך מ" ילד. "2
 ".קצבת ילד נכה"ל

 4.1.19 נכה קשה

חולה באחת מסוגי המחלות הבאות ובתנאי שהחולה במחלה קשה הינו 
  :או רשום בתעודת העולה של המשפחה, חיד בעל תעודת עולהי

חולה 
במחלה 

4.1.20 
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  ).דיאליזה(מחלת כליות  .א
  כבד וריאות המחייבות השתלה, מחלות לב .ב
  מחלת טרשת נפוצה המחייבת שימוש בכיסא גלגלים .ג
  מחלת ניוון שרירים המחייבת שימוש בכיסא גלגלים  .ד
  .מחלת איידס פעילה .ה
  במשרד  עיוורים בעלי תעודת עיוור מן השרות לעוור .ו

 .הרווחה      

 קשה

רשום באותה תעודת  היה ש יחידה משפחתית אשר אחד מבני המשפחה
 או כתוצאה מפעולת איבה, ל"ו בצהנהרג במסגרת שרותו עולה

או המוסד לביטוח לאומי /י משרד הביטחון ו"הוכרה עהמשפחה ו
 .כמשפחה שכולה

משפחה 
 שכולה

4.1.21 

ת אשר אחד מבני המשפחה נפגע כתוצאה מפעולת יחידה משפחתי
 י המוסד לביטוח לאומי כנפגעי איבה"איבה או טרור והוכרה ע

נפגעי 
פעולות 
 איבה

4.1.22 

הלשכה לשיקום נכים של  שלאישור  מלחמה בנאצים שקיבל הנכ
 .משרד האוצר

נכה 
המלחמה 
 בנאצים

4.1.23 

י חוק התגמולים "עפ י הרשות לאסירי ציון"ע" אסיר ציון"מי שהוכר כ
  .1992 –ב "לאסירי ציון ובני משפחותיהם התש נ

  4.1.24 אסירי ציון

בהתאם לחוק מעמד ותיקי מלחמת " ותיקי מלחמה / וטרן"מי שהוכר כ
  . 2000ס "העולם השנייה התש

  /וטרנים
ותיקי 

  מלחמה

4.1.25  

  ,התגמולים לחסידי אומות העולם חסידי אומות עולם כפי שהוגדרו בחוק
  .שחוק השבות חל עליהם , 1995-ה"התשנ

חסידי 
אומות 
  עולם

4.1.26  

 והוכרה" הרוג מלכות"משפחת עולים שאחד מבני המשפחה הינו 
תגמולים לאסירי ציון ולבני י חוק "עפ" משפחת הרוגי מלכות"כ

  . 1992 - ב "התשנ, משפחותיהם

משפחת 
הרוגי 

  המלכות

4.1.27  

, הטבות לניצולי שואה  גדר בחוק מי שהוכרו כניצולי שואה כפי שהו
  .שחוק השבות חל  עליהם

ניצולי 
  שואה

4.1.28  

הנפשות ' חישוב מס
  לדירה

חישוב    אוכלוסיה
מספר 

הנפשות 
לקביעת 

גודל 
  הדירה

4.1.29  

מספר הנפשות הרשומות 
יש . בתעודת העולה

נפש במניין  1להוסיף 
במקרה שבת , הנפשות

החל , הזוג בהריון
ויש לה מהחודש החמישי 
  .ילד אחד לפחות

כמוגדר (משפחה 
  ) 4.1.9בסעיף 

  . א

מספר הנפשות הרשומות 
נפש  1+ בתעודת עולה 

בכפוף להגדרה בסעיף 

הורית - משפחה חד
כמוגדר בסעיף (

4.1.13  

  .ב
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4.1.13  
בסמכות מנהל אגף בכיר 

לדיור  או מי מטעמו 
לאשר בנסיבות מיוחדות 

. דירה גדולה יותר
ג יירשמו הנימוקים לחרי

בתיק המסמכים של 
העולה ובמערכת 

בכל אכלוס . הממוחשבת
משפחה תינתן  עדיפות ל

הנפשות בעלת מספר 
  .הגדול יותר 

נפשות ' מס  גודל דירה
  לדירה יהמינימאל

  4.1.30 גודל דירה

  ' מס
  חדרים

שטח 
  ר"במ

עולים : הבהרה  1 40עד   2עד 
קשישים זכאים  

לדירה ציבורית רק 
ה עד כאשר הדיר

בבניין ' קומה ב
או , ללא מעלית 

בכל קומה בבניין 
  .עם מעלית

  2  55עד  2עד 
  5 -  3    3עד 
  8+ 6    4עד 

  4       +9    

כמוגדר  "חסרי דירה"שהינם (רשימה הכוללת את העולים הזכאים 
, שהגישו בקשה לדיור ציבורי וממוינת לפי קבוצות זכאות, )4.1.4בסעיף 

  .שוביםותאריך עליה וי

רשימת 
  ממתינים 

4.1.31  

  ." דירות ציבוריות"הכולל יישובים פריפריים בהם קיימות , אזור
  

  4.1.32  'אזור א

רשימת היישובים תתפרסם   -  'אזור אל  שייכיםהישובים שאינם   יתר
 .י מנהל אגף בכיר לדיור"אחת לתקופה ע

  4.1.33  'אזור ב

מנהלות ומתחזקות , ירותציבוריות המשכ/ חברות משכנות ממשלתיות 
  ".דירות הציבוריות"את ה

חברות 
 מאכלסות

4.1.34  

פי הרישום בתעודת הזהות שלו לפחות שנה בישוב - המתגורר על, עולה
  . 'באזור ב

פ הרישום בתעודת הזהות לפחות חצי שנה בישוב "עולה המתגורר ע
  .'באזור א

תושב 
  מקום

4.1.35  

שהינם  כמוגדר בנוהל זהלפחות יחידות משפחתיות זכאיות  2צרוף של 
  ).אחות/ אח, בת/בן, הורה(מקרבה משפחתית ראשונה 

צירוף 
  זכאויות

4.1.36  

המונפקת  משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטה העלייה תעודה של 
המוגדר בה באמצעות חברות שכר דירה או הבנקים למשכנתאות 

  ".חסר דירה"כ
  

תעודת 
של  זכאות

משרד 
הבינוי 
  והשיכון

4.1.37  

בתאום  י מנהל אגף בכיר לדיור "אושר ע ומינויו  שסיים זכאותו כעולהמי 
  :ועומד בכל התנאים הבאיםהלשכה המשפטית עם 

  
  או בן זוגו הינם בעלים או מחזיקים בדיור קבע ונמצא /הוא ו  .א

  .שנים 5בארץ לפחות      
  
  על , לו ולבן זוגו אין קרוב משפחה הזכאי לדיור ציבורי .ב

נציג ציבור 
מקרב 
  העולים

4.1.38  
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  :שהינו אחד מהמפורטים להלן, נוהל זה פי 
  סבתא/ סבא. 1
  אם/אב. 2
  ילד וצאצאיו או ילדה וצאצאיה. 3
  אחות/אח. 4
  

אינו חבר בארגון המייצג קבוצה מוגדרת הנמנית עם הזכאים לדיור  .ג
  .ציבורי על פי נוהל זה

  
העיסוקים האחרים שלו או של בן זוגו לא ייצרו ניגוד עניינים עם  .ד

  .עדת הדיורתפקידו כחבר ו
  
  אינו עובד ציבור או נבחר ציבור .ה

מבחן הכנסות הלוקח בחשבון את כל הכנסות בני המשפחה ללא 
י "הסכום הקובע הוא לפי מבחן ההכנסה כפי שנקבע ע. קיצבת ילדים
אשר יעודכנו מעת   13.כאמור בנספח מס, 25%בתוספת , משרד השיכון

 .בהסתמך על פרסומי משרד השיכון הל אגף בכיר לדיורי מנ"לעת ע

רמת 
  הכנסה 

4.1.39  

חברות שזכו במכרז פומבי של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון 
  ".תעודת זכאות"לביצוע סיוע בשכר דירה והנפקת 

חברות 
-שכר
  דירה

4.1.40  
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  זכאות. 5
  

 זכאות עקרונית  5.1
   

פ נוהל זה ובהתאם למפורט "זכאות עקרונית תקבע ע 5.1.1
  .בנוהל זה 7בסעיף 

וועדת הדיור תאשר זכאות עקרונית למּועמדּות לביצוע  5.1.2
  .אכלוס לראשונים בתור מכל קבוצת זכאות

למּועמדּות לביצוע לכלל העולים תינתן זכאות עקרונית  5.1.3
לתקופה  –ישים ועולים קש, לתקופה בת שנה אכלוס

  .בת שישה חודשים
תתבצע ללא וועדה באישור הספציפית הקצאת הדירה  5.1.4

 )בהעדרו יועץ תחום דיור מחוזי( ממונה דיור מחוזי
  ).יועץ תחום דיור בלשכהבהעדרו (ומנהל לשכה  

  
  קבוצות זכאים  5.2

  
הכוללת בן משפחה , 4משפחת עולים כמוגדר בסעיף 

 . 4ר בסעיף כמוגד, "נכה קשה"אחד לפחות שהינו 
משפחת עולים 

 הכוללת נכה קשה
5.2.1 

הכוללת בן משפחה , 4משפחת עולים כמוגדר בסעיף 
כמוגדר בסעיף , "חולה במחלה קשה"אחד לפחות שהינו 

4 . 

משפחת עולים 
הכוללת חולה במחלה 

 קשה

5.2.2 

  5.2.3  קשיש יחיד  4 כמוגדר בסעיף 
בת /עם בן " זוג קשישים"כולל  4כמוגדר בסעיף , זוג נשוי

 עולה הרשומים באותה תעודת העולה
 5.2.4 זוג קשישים

שביכולתו  4להגדרת קשיש  כמוגדר בסעיף עולה העונה 
לנהל משק בית באופן עצמאי ומקבל קיצבת זיקנה 

י חוק הבטחת "עפ(והשלמת הכנסה מהביטוח הלאומי 
 .יהיאו קיצבת נכי מלחמת העולם השנ, )הכנסה

 5.2.5 קשיש יחיד עצמאי

גם אם הם רשומים בתעודת ( 4וי כמוגדר בסעיף זוג נש
שביכולתם לנהל משק בית , )הזכאות כמשפחת עולים

ומקבלים קיצבת זיקנה והשלמת הכנסה , באופן עצמאי
או קיצבת , )י חוק הבטחת הכנסה"עפ(מהביטוח הלאומי 

 .הינכי מלחמת העולם השני

 5.2.6 זוג קשישים עצמאיים

 5.2.7 הורית- משפחה חד . 4כמוגדר בסעיף 
המצורף לאחד מקבוצות הזכאים ,  4כמוגדר בסעיף 
  לאותו פתרון דיור

  
 

 5.2.8 נלווה לקבוצת זכאים
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 .בנוהל זה 4כהגדרתם בסעיף 

  :אוכלוסיות מיוחדות
  משפחה שכולה. א
  נפגעי פעולות איבה. ב
  נכי מלחמה בנאצים. ג
  אסירי ציון. ד
  הרוגי מלכות. ה
  אומות  חסידי.  ו 

  העולם    
  ותיקי /וטרנים . ז 

  מלחמה     
   ניצולי שואה .  ח
 

5.2.9 

יישום הזכאות ליחיד טרום פנסיה מותנה בקביעה : הערה
מראש בכתב של יעוד  האכלוס בחלק מהחדרים 

מקבץ על ידי מנהל אגף בכיר לדיור או מי /בהוסטל
  .מטעמו

בתנאים  ועומד  4כמוגדר בסעיף " יחיד טרום פנסיה" .א
  :מקבץ דיור בלבד/ זכאי   להוסטל , הבאים

  .ביכולתו לנהל משק בית  באופן עצמאי. 1
קיבל קיצבת הבטחת הכנסה הביטוח הלאומי במשך . 2

שישה חודשים רצופים לפחות בשנה שקדמה ליום הדיון 
  .לדיור בועדת הדיור בבקשה

שאינו מקבל קיצבת הבטחת " יחיד טרום פנסיה. "ב
טוח הלאומי ונמנה על אחת מהקבוצות הכנסה מהבי

יהיה זכאי להיכלל בקבוצת  , 5.2.9המפורטות בסעיף  
 .זכאים זו

 5.2.10 יחיד טרום פנסיה

יישום הזכאות לזוג טרום פנסיה מותנה בקביעה : הערה
מראש בכתב של יעוד האכלוס בחלק מהחדרים 

  .מקבץ של ידי מנהל אגף בכיר לדיור/בהוסטל
ועומד בתנאים  4כמוגדר בסעיף " סיהזוג טרום פנ. "א

  :מקבץ דיור בלבד/ זכאי להוסטל , הבאים
  .ביכולתו לנהל משק בית באופן עצמאי.  1
קיבל קיצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי במשך . 2

שישה חודשים רצופים לפחות בשנה שקדמה ליום הדיון 
  .בבקשה לדיור בועדת הדיור

קיצבת הבטחת הכנסה  שאינו מקבל" זוג טרום פנסיה. "ב
מהביטוח הלאומי ונמנה על אחת מהקבוצות  המפורטות 

 .יהיה זכאי להיכלל בקבוצת זכאים זו 5.2.9בסעיף  

 5.2.11 זוג טרום פנסיה

 5.2.12 משפחה ברוכת ילדים . 4 משפחה ברוכת ילדים כמוגדר בסעיף
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  תקופת הזכאות 5.3

  
ם קבלת שנים מיו 10תקופת הזכאות לכל העולים היא  5.3.1

  .או זכאות כעולה, מעמד העולה
  

תקופת הזכאות לקשישים , 5.3.1למרות האמור בסעיף  5.3.2
תקופת , 1.09.1989היא למי שעלה החל מיום עולים 

ובלבד שביום פנייתם עונים על לא מוגבלת הזכאות 
 . 4 בסעיף  הגדרת קשיש כמפורט

  
 ה/יחיד בת/בןתקופת הזכאות ליחידה המורכבת מ 5.3.3

 הורה קשישצורפו לזכאות של ים בארץ ושנ 10מו שסיי
 .יטופלו במשרד הקליטהלא מוגבלת ו 30.4.2008עד 

  
אושרו ו שנים בארץ 10שסיימו  נכיםתקופת הזכאות ל 5.3.4

 30.4.2008עד  ר על ידי וועדת חריגים לדיור"לזכאות לנ
 .לא מוגבלת

  
שנים בארץ  10שסיימו עולים תקופת הזכאות ל 5.3.5

 30ושרו להחלפת דירה עד מתגוררים בדיור הציבורי ואו
 על ידי וועדת חריגים  ) 30.4.2008( 2008אפריל ל

  .ימשיכו להיות בטיפול המשרד
  
  

 אזוריםפ סוגי "זכאות ע 5.4
  

  :  'באזור א ציבורית דירה 5.4.1
  

  :ובלבד פ נוהל זה "כל הזכאים ע                  
  

כלוס עומד בתנאי שביום הוצאת טופס הא 5.4.1.1
 .הזכאות

  .עדכניים נדרשים העולה המציא מסמכים 5.4.1.2
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 :'אזור ב ציבורית דירה  5.4.2
  

מי שזכאי לדיור באזור ' זכאי לדיור ציבורי באזור ב      
  :*לפי סדר עדיפות יורד, והוא אחד מאלה' א     

  
 .ר "זכאי דירות נ 5.4.2.1
או  " משפחת עולים הכוללת נכה קשה" 5.4.2.2

והמוכיחה ,  "חולה במחלה קשה "
במסמכים רפואיים כי עליה להתגורר 

ם ישוב מסויים בשל קירבה לבית במקו
וזאת בשל סיבות רפואיות , חולים מסויים

בלבד ובשל יחודיות הטיפול בבית 
 .חולים מסויים זה

 ".משפחה שכולה" 5.4.2.3
  

המשרד יציע דירה  לכל זכאי שכלול  –לעניין זה " סדר עדיפות יורד* "
תוצע , אם לא ימצא שוכר ,   5.4.2.1בתת סעיף המוגדרת בקטגוריה 

  .וכן הלאה  5.4.2.2המוגדרת בתת סעיף רה לכלולים בקטגוריה הדי
  

 .מקבץ/זוג קשישים להוסטל/קשיש 5.4.2.4
  

 :שינויים בזכאות ובתקופת הזכאות 5.5
 

  זכאים לסיוע בדיור ציבורי " חסרי דירה"עולים , ככלל      
  .פעם אחת בלבד    

  
שהיו בעבר בעלי  הוריות-ומשפחות חד עולים קשישים   5.5.1

החזירו וקיבלו תעודת זכאות , משכנתא/ דיור ציבורי       
  תחושב זכאותם  , ממשרד השיכון" חסרי דיור"כ      
  :כדלקמן      

   , דיור במשכנתא/ תקופת המגורים בדיור ציבורי                             
  תתווסף לתאריך העליה לצורך מיקומם בתור                                

  .הממתינים                               
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 :עולה שנפטר 5.5.2
  

  יישאר , ואחד מבני הזוג נפטר, קשישים/ זוג זכאי  
  לפי  , ה  בתור הממתינים המקורי/מקומו של האלמן

  . תיק יותרותאריך העליה של הו
  

   משפחה  שקיבלה זכאותה לדיור ציבורי בגין העולה 
  :שנפטר

  
תיבחן זכאות , וסנפטר העולה לפני קבלת טופס אכל 

 .המשפחה בהתאם למצבם הנוכחי
, נפטר העולה לאחר שהמשפחה קיבלה טופס אכלוס 

אלא אם ניתן לאשר דיור (ימשיך תהליך הקצאת הדירה 
  ).חילופי בתיאום עם העולה  ובהסכמתו

      
בני הזוג , משפחת עולים שקיבלה דיור ציבורי –גירושין   5.5.3

  הזוג -ל הדירה לבןהתגרשו ואחד מבני  הזוג ויתר ע     
הבקשה לפתרון דיור תובא לדיון בועדת חריגים , השני            
  . הארצית     

  
  יחושב מקומם בתור הממתינים  –ל "עולים שנסעו לחו  5.5.4

 :כדלקמן         
 מתקופת    ל לא תקוזז "שנה בחוחצי שהות של עד  
  .הזכאות                  

 
 לה על ל במשך תקופה העו"מי ששהה בחו 
  תתווסף , )לפי כללי הסיוע היסודיים(שנה חצי             
  מקומו . מלוא תקופת השהות לתאריך העליה            
  בתור הממתינים יחושב  כאילו עלה בתאריך             

  . ל"השהות בחו בתוספת תקופת, המקורי                 
 

  שנה והיה בעבר חצי ל מעל ל"מי ששהה בחו 
 תקופת   פותווסי ,בעל דירה ציבורית      
  השהות תקופת והציבורי  מגוריו בדיור      
  .   לתאריך העלייה, ל"בחו      
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בת עולה הרשומים בתעודת העולה של ההורה /בן 5.5.5
  רשאי לוותר על הכללתו , המבקש דיור ציבורי    
 .בפתרון הדיור המשפחתי    
לצורך כך עליו להמציא הצהרת וויתור על זכאותו     
  .לדיור ציבורי החתומה בפני עורך דין    

  
  ר"זכאות לדירת נ 5.6
  ר תינתן לעולה הרתוק "הזכאות לרכישת דירת נ    
  לכיסא גלגלים ובתנאי שלא מאושפז במוסד סיעודי     
  באופן קבוע ושאינו עונה על הגדרת קשיש כמפורט     
   . 4בסעיף     
  ר תידון בועדות החריגים "הזכאות לדירת נ, בכל מקרה    
  .הארצית    

  
 לקשישים רמקבץ דיו/ יחידת דיור בהוסטל 5.7

  
  העומד ביום הדיון בבקשה בועדת הדיור בכל התנאים     
 :הבאים    

  
  העולה שייך לאחת מקבוצות הזכאים המפורטות   5.7.1

  .5.2.11, 5.2.10, 5.2.9, 5.2.6, 5.2.5: בסעיפים                          
 

    עולה בת /קשיש יחיד עם בן/ זוג קשישים   5.7.2
  כמוגדר בסעיף , הרשומים באותה תעודת עולה     
               מקבץ דיור / נים בהוסטליהמעוני, 5.2.3     
             ד על "בת עולה יחתמו אצל עו/הבן –לקשישים     
 .הצהרת ויתור על זכאותם לדיור ציבורי    

  
פ חוק סיעוד של המוסד לביטוח "קבלת שירותים ע :הערה
ה /לא תמנע כניסתו של הקשיש) עודסי 100%(לאומי 

  .בכפוף לאישור הרופא בוועדת הדיור, מקבץ/להוסטל
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  באכלוס דירהסדרי עדיפות  5.8
  

  :התנאים המצטברים להלן פ"נקבעת ע לאכלוס הזכאות  
  
 .תקופת הזכאות )1
  .מיקום בתור המורכב מתאריך עלייה וקבוצת זכאות )2
 .מידת התאמת הדירה לצרכי העולה )3
  

העדיפות תינתן לעולה השייך לאחת לעיל  על אף האמור
  :מקבוצות הזכאות הבאות

  
  ). נכס רכישה(ר "לדירת נ שאושרהמשפחת עולים  5.8.1
 . משפחה שכולה ללא המתנה בתור הממתינים 5.8.2

, ברשימת הממתינים" משפחה שכולה"מקומה של     
אזור "וב" 'אזור א"העדיפות ב. יהיה בראש הרשימה    
 ".'ב    

  פ החלטת ועדת חריגים "ים עזכאים שאושרו כמועדפ 5.8.3
 .וערעורים ארצית לקבלת דירה ציבורית    

 
  –אסירי ציון ה שאחד מהנמנים עליה הוכר כמשפח 5.8.4

    .  שנה אחת קדימה, תקודם ברשימת הממתינים          
 , נכי מלחמת העולם השנייה , הרוגי מלכות, וטרנים  5.8.5

) 4כמוגדר בסעיף (וחסידי אומות העולם ניצולי שואה      
 .לקידום של שנה אחת בתור הממתינים   יהיו זכאים ,    

 
 בקומת קרקע" דירה ציבורית"עדיפות לקבלת  5.9

  
 או בקומה , בקומת קרקע" דירה ציבורית"עדיפות לקבלת          
תינתן לעולה השייך לאחת , או בבניין שיש בו מעלית, נמוכה  
העדיפות תיקבע לפי הסדר הבא , מקבוצות הזכאים הבאות  
  :בכפוף להתאמת גודל ומיקום הדירה לזכאים המועמדיםו  

  
 .) נכס רכישה(ר "זכאים שאושרו לדירת נ 5.9.1.1
 כמפורט  –משפחת עולים הכוללת נכה קשה  5.9.1.2

  . 5.2.1בסעיף     
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  –משפחת עולים הכוללת חולה במחלה קשה  5.9.1.3
 5.2.2כמפורט בסעיף     

 . 5.2.4, 5.2.3 –כמפורט בסעיפים  –קשישים  5.9.1.4
  

  י ועדת "ר לזכאים שאושרו ע"ת דירת נסדר עדיפות לרכיש 5.10
 :חריגים הארצית        

  .יחידה משפחתית עם שני אנשים נכים )1
 .יחידה משפחתית עם ילדים )2
 .יחידה משפחתית ללא ילדים )3
 .יחידים )4

  תאריך  להעדפה בתוך קבוצה מהאמורות לעיל תתבסס  ע  
  .יחידה משפחתית  העלייה של כל   

  
  :ר נפשותפ מספ"ר ע"חישוב גודל דירת נ 5.10.1

  
ולא יותר מהמחיר  חדרים 3דירת  –נפשות  5עד  -

  .י משרד הבינוי והשיכון"שנקבע ע  
ולא יותר  חדרים ויותר 4דירת  –נפשות ומעלה  6- מ -

 .י משרד הבינוי והשיכון"שנקבע ע  מהמחיר   
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  "דירות הציבוריות"הקצאת התהליך . 6
   
  
  

מנהל אגף בכיר לדיור או מי מטעמו יקצה בכל ישוב דירות מתוך הדירות  6.1
 .  בהתאם לצרכים הציבוריות העומדות לרשות המשרד

  
בתחום ) במקומות שאין לשכה(הקצאת הדירות ללשכות ולסניפים  6.2

  .   י ממונה דיור מחוזי"תבוצע ע, המחוז
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 טיפול בבקשה לדיור. 7  
  

  בקשה לדירה ציבורית 7.1
  

עולה העומד בתנאי הזכאות רשאי להגיש בקשה  7.1.1
  .במשרד הקליטה במקום מגוריו" דירה ציבורית"ל
      

העולה יהא רשאי להגיש את הבקשה בכל מועד  7.1.2
 .שיבחר

 
העולה יצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים  7.1.3

או , כולל מסמכים רפואיים מקוריים, י הנוהל"עפ
י יועץ תחום דיור כזהים "העתקים שאושרו ע

 .למקור
  בקשת עולה  שלא צורפו אליה כל המסמכים           
  .לא תובא לדיון בוועדה, הנדרשים          

  
יועץ תחום דיור יקבל מידי העולה את טופס  7.1.4

' טופס מס"  (דירה ציבורית"בקשת העולה ל
ויקפיד במיוחד , שני העתקים+ במקור ) 5.082/1
דירה "מילוי תאריך הגשת הבקשה לעל  
  ".ציבורית

 
, הסניף/בחותמת הלשכה, יועץ תחום דיור יחתים 7.1.5

ויפיצו , )העתקים 2+ מקור (את טופס הבקשה 
  :כמפורט להלן

  
  יתויק בתיק המסמכים של העולה  מקור 
העתק   .א

  1' מס
יועבר לידי יועץ תחום דיור בלשכה או לידי מנהל הסניף 

 .)במקום בו אין לשכה(
העתק   .ב

  2' מס
בעת הגשת הבקשה או ישלח לעולה , יימסר לעולה ביד

  .בדואר
  

יועץ תחום דיור יהיה חייב להחתים את טופס  7.1.6
 .הבקשה ביום הגשתו
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   החותמת מהווה אישור לכניסת העולה המבקש      
  .לדיור ציבורי" רשימת ממתינים"ל     

  
  "טופס אישור רישום לדיור ציבורי"הנפקת  7.1.7

  או מנהל , תחום דיור בלשכהיועץ  .א
יקלוט את , הסניף במקום בו אין לשכה    
  רשימת "בקשת העולה  בקובץ     
  ".הממתינים    
  י "יונפק ע ,אם העולה נמצא זכאי .ב
טופס רישום לדיור "מערכת המחשוב     
  .ויישלח לבית עולה" ציבורי    
  יונפק  ,אם העולה לא נמצא זכאי .ג
  .בורילעולה אישור אי זכאות לדיור צי    
  אם העולה לא נמצא זכאי ומבקש  .ד
בקשתו תועבר לדיון בוועדת , לערער    
  .החריגים  הארצית    

  
  

  "דירה ציבורית"ל" רשימת ממתינים  " 7.2
  
 תרוכז במחשב בקובץ מרכזי אחד לפי" רשימת הממתינים"  

  .לשכות וסניפים, מחוזות
  

 ":רשימת הממתינים"כניסה ל  7.2.1
  

 רשימת"ל" יבוריתדירה  צ"העולה ל יועץ תחום דיור יכניסו את בקשת  
הינו תאריך הגשת " רשימת הממתינים"כשתאריך הכניסה ל" ממתינים

  .הבקשה לדיור
  

לעולים תבוצע לפי תאריך קבלת " דירות הציבוריות"הקצאת ה) 1
מעמד עולה ובהתחשב בהתאמת הדירות ובקבוצת הזכאות     
  .אליה משתייך העולה    

של שתי קבוצות זכאים או " רשימת ממתינים"מיקומן בתור ב) 2
דירה "ל) 4.1.32כמוגדר בסעיף " (צרוף זכאויות"שבצעו , יותר    
ייקבע לפי מיקומה בתור של קבוצת הזכאים , אחת" ציבורית    
  .שקבלה מעמד עולה בתאריך מוקדם יותר    
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  "רשימת הממתינים"ממחיקה   7.2.2

  
יועץ תחום הדיור  י "תבוצע ע" ניםרשימת הממתי"עולה מ מחיקת 

  :הבאים  מערכת הממוחשבת באחד מהמקריםב
  

חלק (על סמך אישור האכלוס  –עולה שחתם על חוזה אכלוס  .א
י "שנחתם ע, )הפניה לאכלוס דירה – 5.082/4של טופס ' ב  
שאתה חתם העולה על החוזה או על , "החברה המאכלסת"  
שהוטבע " החברה המאכלסת"סמך אישור האכלוס של   
  .בתעודת העולה שלו  
 על סמך הודעתו של העולה או  –עולה שקיבל משכנתא  .ב

  .הודעה של משרד הבינוי והשיכון      
 .אושפז בבית אבות  .ג
 .עולה שנפטר .ד
  .הודיע שוויתר על הזכאות .ה
  

   זמנית הקפאת זכאות   7.2.3
  

" שכירות ארוכת טווח"עולה שמימש סיוע במסגרת  .א
ת חוזה  ינים מיום חתימרשימת הממתב זכאותו תוקפא

  .שנים 5השכירות ועד לגמר 
מקרי פטירה של אחד מבני הזוג או כניסתו של אחד ב .ב

פסיק האחר מבן הזוג כך ש לבית אבותמבני הזוג 
שכירות "דירה במסלול  לקבל תוספת סיוע בשכר

יוחזר בן הזוג לרשימת הממתינים למקומו , ארוכת טווח
  .המקורי בתור

  
 "ר"דירת נ"בקשה ל תהליך הגשת 7.3  

  
זהה לתהליך הגשת , "ר"דירת נ"הגשת בקשה ל 7.3.1

  " דירה ציבורית"בקשה ל
  

יועץ תחום דיור יכין את תיק העולה בצירוף כל  7.3.2
 .8המסמכים הרלוונטיים כמופיע  בסעיף 
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. התיק על כל מסמכיו יועבר לעובד הסוציאלי במחוז 7.3.3
ח והמלצה לצרכיי המגורים "העובד הסוציאלי יכין דו

  .של  המשפחה
  

ס "במסגרת בדיקתו המקצועית של התיק ישקול העו 7.3.4
כמו , אם יש מקום לחוות דעת נוספות וידאג לקבלן
ח "דו. כן ישקול האם יש צורך בעריכת ביקור  בית

על , פרטים על הכנסת המשפחה: ס יכלול"עו
 .ד"קרובי משפחה תומכים  וכ, המצאות בן משפחה

      
ק בצירוף חוות דעת עם תום הכנת התיק יוחזר התי 7.3.5

 .ליועץ תחום דיור בלשכה
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לפי  יידרש ( מסמכים נדרשים לדיון בבקשת העולה.  8  
 )השתייכות לקבוצת זכאות וסוג דירהה

 

  .תעודת זכאות של משרד הקליטה/עולהתעודת  8.1

כאשר נדרשת בדיקת (צילום של תעודת הזהות וספח שינוי מען  8.2
 ").תושב מקום"עמידה בהגדרת 

הורית לאחר -כאשר נדרש עבור משפחה חד(אישור גירושין  8.3
  ).ירושין בישראלג

אישור המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון על דרגת הנכות  8.4
  ).5.2.1לקבוצת זכאים (של אחד מבני המשפחה לפחות 

המוכר ) מוסד רפואי/בית חולים(אישור רפואי ממוסד רפואי  8.5
המפרט את מחלתו של אחד מבני המשפחה לפחות , בישראל

 ).אישור מקורי). (5.2.2לקבוצת זכאים (

אישור משרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי על הכרה  8.6
כאשר נדרש עבור קבוצת זכאים שבסעיף " (משפחה שכולה"כ

5.2.9.(  

כאשר " (אסיר ציון"אישור המוסד לביטוח לאומי על הכרה כ 8.7
 ).5.2.9נדרש עבור קבוצת זכאים שבסעיף 

אישור המוסד לביטוח לאומי שהעולה מקבל הבטחת הכנסה  8.8
 .התחלת תשלום הקיצבה כולל פרוט 

 . טופס תפקוד וחוות דעת רפואית 8.9

 חוות דעת של עובד סוציאלי 8.10

אישור הלשכה לשיקום נכים של משרד האוצר על הכרה כנכה  8.11
כאשר נדרש עבור קבוצת זכאים שבסעיף  (מלחמה בנאצים 

5.2.9 .( 

ח תפקודי רפואי מהמחלקות להמשך טיפול במחלות קשות "דו 8.12
 בקופות החולים מבית חולים 

ח על המצב הסוציאלי התפקודי מטעם הלשכה לשירותים "דו 8.13
  .חברתיים קהילתיים או גוף מקצועי אחר 
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על מנת שאפשר יהיה לקבל , הצהרת ויתור על סודיות רפואית 8.14
  .מידע רפואי מהגורמים המקצועיים 

כולל , שרד הבריאות על ניידות ונזקקות לכסא גלגליםאישור מ 8.15
 ).ר"כאשר הבקשה לדירות נ(בתוך הבית 

  אישורים על הכנסה חודשית של כל בני המשפחה הנכללים  8.16

לשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה  באותו פתרון דיור  
  .לפחות  

  .תעודת זכאות של משרד השיכון  8.17

 
 



  נוהל זכאות והקצאת דיור ציבורי לעולים  – 5.084

      01.01.2009:בתוקף מיום   37מתוך  25

  

המשרד לקליטת העלייה   כללי הסיוע לעולים                                                
  

  . וועדות דיור9 
  ועדת דיור מחוזית  9.1    

 סעיף נושא פירוט
  יו"ר

  מ"מ קבוע
 חבר 
  חבר
  חבר
  חבר
  חבר
  חבר
   חבר

  
  
  

  חבר
  או

  משקיף
  
  
  
  
  

 משקיף

 מנהל מחוז  .1
   ממונה דיור מחוזי .2
   מנהל לשכה .3
  מנהל ענף תיעוד וזכאות .4
  עובדת סוציאלית מחוזית .5
  נציג משרד הבינוי והשיכון .6
  אומינציג המוסד לביטוח ל .7
   נציג ציבור  .8
  רופא .9

מנהל המח' לשירותי רווחה או  .10
קליטה של הרשות המקומית 

שעניינם של העולים 
המתגוררים בתחומה (באותו 
יישוב) נידון בוועדה. תפקידו 
  בוועדה יהיה כמפורט להלן:

   כשדנים בהקצאת  –חבר  א.
  הדירות באותו יישוב    
  כשלא דנים  –משקיף  ב.
  באותו בהקצאת הדירות     
  יישוב    

 .  מבקר פנים11

 9.1.1 הרכב הוועדה

 9.1.1שלושה מבין חברי הוועדה כמפורט בסעיף 
ובתנאי שלפחות אחד מהם אינו נמנה עם עובדי משרד 

 פעמי בתיאום הקליטה. ניתן למנות מחליף באופן חד
 בכתב עם מנהל אגף בכיר לדיורו מראש

 ימינימאלהרכב 
הדרוש לקיום 

 דיון

9.1.2 

   מועמדות לביצוע איכלוס.לאשר  .1
  .לאשר אכלוס דירות ציבוריות  .2
  לאשר אכלוס הוסטלים ומקבצי דיור.  .3

 השתתפות רופא חובה    

 9.1.3 סמכויות הוועדה

  העולה .1
 יועץ תחום דיור  .2
 מנהל לשכה .3
  מונה דיור מחוזימ .4

גורמים 
המוסמכים 

להגיש תיקים 
  לדיון בוועדה

9.1.4  

 9.1.5 רכז הוועדה תחום דיור במחוז/לשכה יועץ –רכז קבוע 
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  לדיור. ועדת חריגים וערעורים ארצית 9.2
  

 סעיף נושא פירוט
  יו"ר

  חבר 
  חבר
  חבר
  חבר

   
  חבר

   
  חבר

  משקיף
  משקיף
  משקיף

  

  מנהל אגף בכיר לדיור .1
  ארצי ממונה דיור .2
  נציג המוסד לביטוח לאומי .3
  נציג משרד הרווחה .4
  נציג ציבור מקרב העולים  .5

  אינו נבחרש   
   נציג ציבור שהוא רופא  .6

  ואינו נבחר    
  נציג החשבות .7
  מבקר פנים .8
  מחוזיתסוציאלית עובד/ת  .9

  ממונה דיור מחוזי .10
 

 9.2.1 הרכב הוועדה

 9.2.1ארבעה מבין חברי הוועדה כמפורט בסעיף 
  .ובתנאי שלפחות אחד מהם רופא

ניתן למנות מחליף באופן חד פעמי בתיאום מראש עם 
 כיר לדיור.מנהל אגף ב

 מינימאליהרכב 
הדרוש לקיום 

 דיון

9.2.2 

  זכאי בתור ברשימת של . להחליט על קידומו 1
  במקרים רפואיים וסוציאליים     הממתינים    
  .מיוחדים    

  זכאות במקרים חריגים.. לאשר 2
  החלפת דירה.. לאשר 3
  .לאשר זכאות לדירת נ"ר (נכס רכישה) .4
  לוס ספציפי של לאשר במקרים חריגים אכ .5

  .העולים    
  לאשר מקרים חריגים שאינם  .6

  בסמכות ועדות הדיור המחוזית     

  סמכויות הוועדה
(תנאי לקיום דיון 

בוועדה, היא 
המצאת 

אסמכתאות 
רפואיות 

וסוציאליות 
 מאושרות).

9.2.3 

  מנהל אגף בכיר לדיור .1
  ממונה דיור מחוזי .2
 יועץ תחום דיור .3

גורמים 
כים המוסמ
להגיש לבקש 

תיקי בקשה 
 לדיון בוועדה

9.2.4 

 9.2.5 רכז הוועדה ימונה ע"י יו"ר הועדה
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 הפעלת ועדת חריגים וערעורים ארצית 9.2.6
  

 מקרים חריגים,  תידון בוועדה פעם אחת בשנה בלבדבקשת העולה  9.2.6.1
, או ממונה ידונו באישור מנהל אגף בכיר לדיור בהם הנסיבות השתנו 

  .דיור ארצי
יוכנו ע"י יועצי תחום דיור בלשכות ו/או  ערעוריםו ת לועדת חריגיםבקשו 9.2.6.2

 מחוזות.
 הבקשה תוגש עם חוות דעת של  ממונה דיור מחוזי . 9.2.6.3
ללשכה ולמחוז פרוטוקול החלטת הועדה בצורף טופס דיון יועברו  9.2.6.4

 . תהמטפל
יועץ תחום דיור ע"י יישלחו לעולה תשובות על החלטות הועדה  9.2.6.5

 .עיים מיום הדיוןתוך שבו מחוזבלשכה/ב
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 רכזי ועדות דיור ו יועצי תחום הדיור תפקידי  9.3

  

על הכנת תיקי  םאחראי ויהיתחום הדיור  צייוע  9.3.1
 המסמכים    שכל    ולדיון  ויקפיד  הבקשה      
תעודת      נדרשים על פי הנוהל, לרבות העתק  ה     
רפואיים  , אישוריםבמקרה הצורך זכאות בתוקף     
 משרד הביטחון,  לאומי או  לביטוח ואישורי המוסד    
  לבקשה. צורפו    

   יועצי הדיור  זימון רכז הועדה יהיה אחראי ל  9.3.2
   בלשכות אשר יציגו את תיקי הבקשות בוועדה.   
   
   יציג בפני הוועדה את מלאי  יועץ תחום הדיור  9.3.3

 הדירות הפנויות  בארץ.   

על הכנת תיקי  ם איאחר ויהי ורתחום הדיצי יוע  9.3.4
חלטות המערערים  על השל עולים   הבקשה    
    לצרף את   ולדיון נוסף, ויקפיד הועדה/ות    
   הבאים: המסמכים    

  כל המסמכים הנדרשים על פי נוהל.       9.3.4.1

טופס סיכום החלטות של הועדה        9.3.4.2
  בתיק הבקשה.       

ל הדיון של הועדה שדנה פרוטוקו       9.3.4.3
 בתיק הבקשה.             

  

    , רכז הועדה יהיה אחראי לזימון חברי הועדה לדיון  9.3.5
  ולמקום שנקבע.בהתאם למועד     

    רכז הועדה יהיה אחראי למילוי טופס סיכום   9.3.6
   ההחלטות ולרישום  פרוטוקול הישיבה וטופס דיון                       
  ור.בועדת די         

יהיה אחראי להחזיר את תיקי   יועץ תחום הדיור  9.3.7
בצרוף  החלטת ועדת הדיור, לרכז הדיור  הבקשות,  
  בלשכה בה מטופל העולה.  
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     הועדה יהיה אחראי לקבל את  יועץ תחום הדיור 9.3.8

חריגים וערעורים ארצית בתיקי בקשה   החלטות ועדת      
   טיפול ולהמשיך את ה הבוועד   שהועברו לדיון      
  בבקשות על פי ההחלטות הנ"ל ובהתאם לנוהל.     

  

  הבוועדאופן קבלת ההחלטות  . 9.4

  

    החלטות הועדה תתקבלנה ברוב קולות של חברי  9.4.1    
  הועדה ותחתמנה  על גבי טופס סיכום ההחלטות     
  ).5.082/2(טופס מס'     

  כל חבר ועדה שהשתתף בישיבה חייב לחתום על   9.4.2  
  סיכום  החלטות הועדה. טופס       

    , במידה שקיימות, תצויינה ליד מנומקות הסתייגויות 9.4.3
  חתימת המסתייג.    

אם השתתפו בהצבעה מספר זוגי של חברים והקולות  9.4.4
  יהיו שקולים,  קולו של יו"ר הועדה יכריע.     

  

 הועדה. רישום והפצת מהלך הדיון והחלטות אופן  9.5

  

דה ירשמו על גבי טופס סיכום החלטות  החלטות הוע 9.5.1
    ) ובטופס דיון בועדת דיור 5.082/2הועדה (מספר     
  .5082/6טופס מס'     

  המציג את פרטי המקרה ועליו  הלוועדהחומר המוכן  9.5.2
  חתומים חברי הועדה, ישמש פרוטוקול הועדה.    

  כל דחייה של הבקשה, תנומק בפרוטוקול. 9.5.3    

    תחום הדיור בלשכה או במחוז יהיה אחראי יועץ  9.5.4
  להקליד ההחלטה במחשב.     

  

  



  נוהל זכאות והקצאת דיור ציבורי לעולים  – 5.084

      01.01.2009:בתוקף מיום   37מתוך  30

  

המשרד לקליטת העלייה   כללי הסיוע לעולים                                                
  

  

  אופן הודעת החלטת הועדה לעולה  9.6

 

   על ידי יועץ  החלטת הוועדה תישלח לעולה בכתב 9.6.1 
 . בלשכה, או במחוז תחום דיור     

  במקרה של דחייה יש להודיע לעולה שיש לו 9.6.2                    

  אפשרות לפנות לוועדת חריגים הארצית.                            

  

  תוקף החלטת הוועדה 9.7

  

 כל עוד לא חל שינוי כלשהו החלטת הוועדה תהיה תקפה                                       
מצב אחר המחייב בהרכב המשפחתי או כל , במצב הפונה

, בכפוף לנוהל "כללי הסיוע בחינת הבקשה מחדש
   ודיים".היס
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  הפניה לראיית דירה וטופס אכלוס .10
 

 הכנת הפניה לראיית הדירה 

  .יועץ תחום דיור יודיע טלפונית לעולה על הצעת דירה 10.1.1

 יועץ תחום דיור יתעד במערכת הדיור, ביל להצעה טלפוניתקבמ 10.1.2
  .הממוחשבת בפרטי העולה את ההצעה      

' טופס מס(יית הדירה יועץ תחום דיור יכין לעולה הפניה לרא 10.1.3       
  . לשכה/ויעבירו לידי הרכז בסניף) 5.082/3          

  בלשכה יפיץ את ההפניה לראיית דירה/יועץ תחום דיור בסניף 10.1.4
  :כמפורט להלן     

 

  בלשכה/י יועץ תחום דיור בסניף"יימסר לעולה ביד ע  מקור .א

  יתויק בתיק המסמכים של העולה  1' העתק מס .ב

  במחוז/ יתויק בתיק הפניות עולם בלשכה   2' סהעתק מ  .ג

 

תוקף ההפניה לראיית דירה     10.2  

  .ימים מיום מסירתה לידי העולה 10-תוקף ההפניה לראיית דירה יהיה עד      
   

 

   הסכים העולה לקבל את הדירה 10.3  

 :יבוצעו הפעולות  הבאות            

     הסכמתו לקבל הדירה ולחתום על גבי על העולה להודיע ליועץ תחום דיור על  .א

  .טופס הבקשה    

  .יועץ תחום דיור ינפיק טופס אכלוס לחתימה על חוזה מול חברה מאכלסת .ב
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סירוב לקבלת הדירה   10.4   

  יידרש להודיע על , עולה המסרב לקבל דירה אליה הופנה  10.4.1

   פס ההפניה סירובו בכתב והסיבה לסירוב או לחתום על טו      

  לאחר שיוסבר לו תוכן , במקום המיועד לסירוב, לראיית דירה      

   .המסמך      

  ייעשה זאת יועץ תחום דיור במקומו ויירשום   , סרב העולה לחתום      

            הדיור ויתעד זאת במערכת "מסרב לחתום"כי העולה       

  .הממוחשבת      

 

 הנפקת אישור אכלוס הדירה   10.5

            את  שהסכים לקבל , על סמך החלטות הועדה יונפק לעולה  10.5.1
). 5.082/4' טופס מס(טופס אכלוס הדירה , שהוצעה לו הדירה 
ליום אכלוס יונפק בתנאי המצאת תעודת זכאות בתוקף   טופס 
בשתי חתימות של הגורמים   הטופס יוחתם   . האישור קבלת
  .להלן 10.5.2כמפורט בסעיף , לכך   וסמכים המ

 : מורשי חתימה על אישור אכלוס דירה    10.5.2

          ייחתם , על פי החלטת ועדת הדיור, אישור אכלוס דירה   
מורשי  חתימה מבין המוסמכים לחתום שברשימה  שני  על ידי 

  :שלהלן ובלבד שאחד מהם הוא מהמחוז

  

  מנהל הלשכה -

  מחוזיממונה דיור  -

 יועץ תחום דיור בלשכה -

 יועץ תחום דיור במחוז -

 מנהל המחוז -

  

    ימסור , בלשכה יזמין את העולה/בסניף יועץ תחום דיור  10.5.3
    ויתייק העתק בתיק , )מקור(לידיו את טופס אכלוס לדירה     
  .העולה והעתק שני בתיק הפניית עולים    
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 11.   הקצאת יחידות דיור ב"הוסטלים/מקבצים לקשישים"  
  

  רקע ומטרה 11.1

   " מקבצים לקשישים/הוסטלים"פרק זה דן בתהליך הקצאת יחידת דיור ב 
  :ומטרתו

       " קשישים"ל מקבצים/הוסטל"להגדיר את הזכאים ליחידת דיור ב 11.1.1
  ".קבוצות מיוחדות"ול      

        ם ליחידות דיור להגדיר את הקריטריונים לדרוג הזכאי 11.1.2
  ".מקבץ/הוסטל"ב      

    להגדיר את הגורמים המוסמכים לאשר לעולה דיור  11.1.3
 ".מקבץ/הוסטל"ב        

    לאישור יחידת דיור  לפרט את המסמכים הדרושים 11.1.4
 ". מקבץ/בהוסטל    

  הוסטלים "ב  לפרט את תהליך הקצאת יחידות הדיור 11.1.5
  ".מקבצים/    

   
  11.2  הגדרת מושגים

  

  הגדרה  מושג  ד"מס

מקבצים /הוסטל" 11.2.1
 "לקשישים

, מתפנות וחדשות, בנין דירות הכולל יחידות דיור
המיועדות לקשישים שביכולתם לנהל משק בית 

או מטעם , המנוהל על ידי חברה מאכלסת ,עצמאי
  .בעל הבניין

11 יחידת דיור "2.2.
 "מקבצים/בהוסטל

   .דירת חדר או שני חדרים עם מטבחון ושירותים

יחיד טרום " 11.2.3
  "פנסיה

  4.1.16כמפורט בסעיף 

  4.1.17כמפורט בסעיף   "זוג טרום פנסיה" 11.2.4

י "זוג עם ילדים עפ, עקב תנאי המגורים בהוסטל
  .הגדרה זו לא ייכלל בקבוצת זכאים זו

  4.1.14כמפורט בסעיף   קשיש 11.2.5

  4.1.15כמפורט בסעיף   זוג קשישים 11.2.6
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 קבוצת זכאים  11.3

 מקבצים לקשישים/זכאים להוסטלים  11.3.1    
  

  הסבר  זכאי ד"מס

קשיש "11.3.1.1
יחיד 

 "עצמאי

    4.1.14בסעיף  עולה העונה להגדרת קשיש כמוגדר. א

   בית עצמאי ומקבל קיצבת  שביכולתו לנהל משק     

  ) הכנסה י חוק הבטחת "עפ(והשלמת הכנסה  זיקנה     

  .מהביטוח הלאומי    

    המנהלים משק בית  קשישים , מור לעיללמרות הא .ב

  מקבלים קיצבת זיקנה והשלמת  עצמאי שאינם      

  הכנסה מהביטוח הלאומי ונמנים על אחת הקבוצות      

  :בקבוצת זכאים זו יכללו , הבאות     

או , הביטחון י משרד "משפחות שכולות שהוכרו ע -

  י המוסד לביטוח לאומי כמשפחה"מי שהוכרו ע     

  .כתוצאה מפעולות איבה שכולה      

  המוסד לביטוח  י "נפגעי פעולות איבה שהוכרו ע    -     

  .לאומי          

הלשכה לשיקום   י"נכי מלחמה בנאצים שהוכרו ע -

  .האוצרנכים של משרד      

   י חוק "שהוכרו כנכים עפ,  אסירי ציון   -     

  .לבני משפחותיהםהתגמולים    לאסירי ציון ו         

  

זוג " 11.3.1.2
קשישים 
" עצמאיים

גם אם (בנוהל דיור ציבורי  4.1.15זוג נשוי כמוגדר בסעיף 
, )הם רשומים בתעודת הזכאות כמשפחות עולים

ומקבלים קיצבת , שביכולתם לנהל משק בית עצמאי
) י חוק הבטחת הכנסה"עפ(זיקנה והשלמת הכנסה 

זוג קשישים , לעיללמרות האמור . מהביטוח הלאומי
המנהלים משק בית עצמאי שאינם מקבלים קיצבת זיקנה 

והשלמת הכנסה מהביטוח הלאומי ונמנים על אחת 
יהיו זכאים ', ב 11.3.1.1מהקבוצות המפורטות בסעיף 

  .להיכלל בקבוצת זכאים זו
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יחיד " 11.3.1.3
טרום 
  "פנסיה

יישום הזכאות מותנה בקביעה מראש בכתב של : הערה
מקבץ על ידי /האכלוס בחלק מהחדרים בהוסטל יעוד

  .מנהל אגף בכיר לדיור 

   ועומד  11.2.3כמוגדר בסעיף " יחיד טרום פנסיה" .א

  :בתנאים  הבאים    

  .ביכולתו לנהל משק בית עצמאי .1

  קיבל קיצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי  .2

  במשך  שישה חודשים רצופים לפחות בשנה     

  .הדיון   בבקשה לדיור בועדת הדיור שקדמה ליום     

 שאינו מקבל " יחיד טרום פנסיה", למרות האמור לעיל .ב

  קיצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי ונמנה על     

 יהיה ', ב 11.3.1.1אחת  מהקבוצות המפורטות בסעיף     

 .זכאי להיכלל בקבוצת זכאים זו    

 

זוג טרום " 11.3.1.4
  "פנסיה

יישום הזכאות מותנה בקביעה מראש של יעוד : הערה
מקבץ על ידי מנהל /האכלוס בחלק מהחדרים בהוסטל

  .אגף בכיר לדיור

   ועומד  11.2.4כמוגדר בסעיף " זוג טרום פנסיה" .א

  :בתנאים הבאים    

  .ביכולתו לנהל משק בית עצמאי. 1

  קיבל קיצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי . 2

   ישה חודשים רצופים לפחות בשנה במשך  ש    

  .שקדמה ליום הדיון  בבקשה לדיור בועדת הדיור    

   שאינו " זוג טרום פנסיה", למרות האמור לעיל .3

  מקבל קיצבת הבטחת הכנסה מהביטוח לאומי     

  ונמנה על אחת הקבוצות המפורטות בסעיף     

  .ייכלל בקבוצת זכאים זו', ב 11.3.1.1    
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 מקבץ לקשישים/מסמכים הנדרשים לדיון בבקשת העולה להוסטל 11.4

  

 . זכאות של משרד הקליטה/עולהתעודת  .1

  .בתוקףשל משרד השיכון תעודת זכאות  .2

אישור המוסד לביטוח לאומי שהעולה מקבל הבטחת  .3
 .כולל פרוט תאריך התחלת תשלום הקיצבה, הכנסה

 .טופס תפקודי .4

 .ועדהפ דרישת רופא הו"עחוות דעת רפואית  .5

 .בהתאם לדרישת יועץ תחום דיור חוות דעת עובד סוציאלי .6

או " משפחה שכולה"אישור משרד הביטחון על הכרה כ .7
אישור המוסד לביטוח לאומי שהמשפחה שכולה כתוצאה 

  .מפעולת איבה

אישור המוסד לביטוח לאומי על הכרה כנפגע פעולות  .8
 .איבה

כרה אישור הלשכה לשיקום נכים של מהשרד האוצר על ה .9
 .כנכה מלחמה בנאצים

זכאי לתגמולי " אסיר ציון"אישור המוסד לביטוח לאומי שה .10
 .נכות

 

  הקצאת יחידות הדיורייעוד ו 11.5  

     

    מקבצי דיור/הוסטלים"הקצאת יחידות הדיור בייעוד ו 11.5.1  

  .  י אגף בכיר לדיור"תבוצע ע   , למחוזות " לקשישים            
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 מקבץ/ידות הדיור בהוסטלאכלוס יח 11.6  

  

  .האכלוס ייעשה באמצעות ועדות הדיור המחוזיות ולפי נוהל הדיור

  

  הנפקת טופס אישור לאכלוס יחידת דיור   11.7

      " לקשישים  מקבץ דיור/הוסטל"ב מתפנה יחידת דיור  11.7.1

  ות הועדה ולאחר החלטת ועדת סמך החלט על  –           

   .בהוסטל הקבלה           

  אינה מותנית  –ליחידת דיור בהוסטל חדש לקשישים  11.7.2

  .באישור ועדת קבלה מקומית בהוסטל           

     על סמך החלטת וועדה –ליחידת דיור במקבץ דיור   11.7.3

  .מחוזית           

  

  י הזכאים מרצון"עזיבת המקבץ ע 11.8

בת  על כל דייר המתפנה ממקבץ דיור מרצון חלה תקופת צינון
שנתיים החל מיום עזיבתו את המקבץ ועד להגשת מסמכים 

  .לקבלת פתרון דיור אחר
 




