
ארדן  גלעד  של  המאוחרת  הצטרפותו  עם 
לקוות,  יש  סופי,  באופן  התבהרה  לממשלה, 
חלוקת התיקים בממשלת נתניהו הרביעית. רגע 
לפני שהשרים החדשים צוללים לתחומי משרדם, 
זה הזמן המתאים וגם ההזדמנות האחרונה לתלות בהם ציפיות.
שר הרווחה החדש חיים כץ מגיע ממחוזות שונים מאלו 
שמהם הגיע שר הרווחה הקודם מאיר כהן. כץ עמד במשך 
22 שנים בראש ועד העובדים של התעשייה הציבורית, 
אחד הוועדים החזקים במשק, ואלמלא החוק שמחייב אותו 
שלא לעסוק בפעילות נוספת במקביל לתפקידו כשר, סביר 
להניח שהיה ממשיך בשני התפקידים. מצד שני, תחום 
הרווחה לחלוטין לא זר לו. כץ כיהן במשך שתי קדנציות 
וקידם במסגרת  והבריאות  ועדת העבודה, הרווחה  כיו"ר 
השכבות  עם  שהיטיבו  רבים  חברתיים  חוקים  תפקידו 
 MRI החלשות. בין השאר נזקפת לזכותו הוספת מכשירי

לבתי חולים בפריפריה.
אחת ההחלטות החשובות שכץ יכול להוביל במסגרת 
תפקידו היא הפסקת שיטת המצ‘ינג בתחום הרווחה. המציאות 
המעוותת כיום היא שמשרד הרווחה מתקצב את הרשויות 
תושב.  פר  ביותר  הגבוהים  בתקציבים  ביותר  העשירות 
בסביון, למשל, אחת משלוש הרשויות החזקות במדינה, כל 
מטופל בלשכת הרווחה מקבל תקציב של 8,927 שקלים. 
בהרצליה, עוד רשות מבוססת במיוחד, מקבל כל מטופל 
רווחה תקציב של 8,795 שקלים. בעיר אלעד, לעומת זאת, 
עיר לא חזקה מבחינה כלכלית, מקבל כל מטופל תקציב של 
2,000 שקלים בלבד. הסיבה לכך היא שלפי שיטת המצ‘ינג, 
כלומר ההתאמה, על כל 75 אגורות שמשרד הרווחה נותן, 
הרשות המקומית צריכה לתת 25 אגורות משלה. אם אין 
לרשות אפשרות לשלם את 25 האגורות הנדרשות - היא לא 
תקבל את 75 האגורות מהמדינה. ראשי הרשויות החלשות 
מודים שיש שירותי רווחה שהם אינם יכולים לקיים, מכיוון 
שאין באפשרותם להשיג את המימון שנדרש כדי לקבל את 
תמיכת המדינה בפרויקט. כך יוצא שככל שהיישוב ממוקם 
פחות  לו  יש  הסוציו־אקונומי,  במדרג  יותר  נמוך  במקום 

סיכויים להעניק שירותי רווחה מתקדמים לתושביו. 
שר הרווחה הקודם מאיר כהן היה מודע היטב לבעייתיות 
של שיטת המצ‘ינג. בתקציב 2015 אמורה הייתה להתבטל 
הממוקמים  החלשים  היישובים  בכל  המצ‘ינג  שיטת 
באשכולות 1־4 ברחבי הארץ. הממשלה נפלה, התקציב לא 
עבר, והמצ‘ינג חי, קיים ובועט. הסיבה המרכזית שהשיטה 
עדיין לא בוטלה במשך השנים היא התנגדותן של הרשויות 
החזקות שמעריכות כי ביטול השיטה יביא לכך שתקציבי 
רווחה ממשלתיים שעשויים להגיע אליהן יגיעו לרשויות 
החלשות. אם לא מגדילים את תקציב הרווחה, האלטרנטיבה 
תקצוב  היא  המצ‘ינג  לשיטת  יותר  והצודקת  היחידה 
דיפרנציאלי שבו רשות חזקה ועשירה מקבלת תקציב קטן 

יותר מרשות חלשה וענייה. 
הכתובת לשינוי, מלבד משרד הרווחה, נמצאת כמובן 
במשרד האוצר. בנקודה הזו אפשר לתלות ציפיות בשר כץ, 
שכבר הוכיח בעבר כיו“ר ועדת העבודה והרווחה, שגם אנשי 

האוצר אינם מפחידים אותו כשהוא מסמן מטרה. 

המבחן של גלנט
שר חדש נוסף שנכנס בשבוע שעבר לתפקידו הוא שר 
הבינוי יואב גלנט. כיאה לאיש צבא, ההצהרה הראשונה של 
גלנט עם כניסתו לתפקיד הייתה רצונו למצוא פתרונות 

דיור לבוגרי צבא. "האתגר הראשון במעלה", אמר גלנט, 
"הוא שלכל חייל ולכל אדם ששירת ומשרת בסדיר, בקבע 
ובמילואים תהיה קורת־גג משלו לחזור אליה". אפשר להבין 
את ההצהרה של גלנט ולהזדהות עמה, אבל המציאות בחברה 
הישראלית מורכבת יותר. גם אוכלוסייה שלא שירתה בצבא 
זקוקה לפתרונות דיור, ובנוסף, יש פערים חברתיים שאינם 
מעמידים בנקודת פתיחה שווה את כל מי שכן שירת בצה"ל. 
אחת הסוגיות הבוערות בתחום הדיור היא סוגיית הדיור 
הציבורי הנוגעת לחייהן של עשרות אלפי משפחות בשכבות 
החלשות. מאגר הדירות הציבוריות נמצא כיום בשפל חסר 
תקדים. מיותר מ־200 אלף דירות בתחילת שנות השבעים, 
צנח מספר הדירות ל־60 אלף בלבד. המחסור בדירות הביא 
להחמרת הקריטריונים לקבלת דירה, ונוצר תור של אלפי 
ממתינים, עניים, נכים וחולים שעלולים להמתין לדירה גם 
עשר שנים. בנוסף, קיימות בעיות קשות של תחזוקה בחלק 

גדול מהדירות. 
חוק הדיור הציבורי שנחקק ב־1999 נועד לאפשר לדיירי 
הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם, והכסף ממכירת הדירות 
אמור היה לממן רכישת דירות חדשות. אבל החוק הוקפא 

במשך שתים־עשרה שנים במסגרת חוק ההסדרים, וגם לאחר 
הפשרתו עדיין לא הביא לשיפור משמעותי במספר הדירות. 
שר הבינוי הקודם, אורי אריאל, דאג זמן קצר לפני סיום 
כהונתו להקצאת מיליארד שקלים לטובת רכישת דירות 
חדשות לדיור הציבורי, אבל גם הוא פעל בתחום הזה מעט 

מדי ומאוחר מדי. 
כל  על  ציבורי  דיור  של  דירות  שמונה  יש  בישראל 
אלף תושבים. בהולנד יש 138 דירות לכל אלף תושבים, 
 OECDה־ 80. הממוצע של מדינות  ובאנגליה   86 בצרפת 
הוא 51 דירות על כל 1,000 תושבים - פי שישה מהכמות 
שיש בישראל. מי שחושב שדיור ציבורי לא עובד יחד עם 
קפיטליזם, מוזמן לטוס לסינגפור שבה 85 אחוז מהדירות 
שייכות לדיור הציבורי, או להונג־קונג שבה 47 אחוז מהדירות 
הן ״ציבוריות״. אפילו בניו־יורק 15 אחוז מהדירות שייכות 

לדיור הציבורי. בישראל מדובר בפחות מארבעה אחוזים. 
בהסכם הקואליציוני בין מפלגת ׳כולנו׳ לבין הליכוד 
נכתב כי מדי שנה תוסיף המדינה 700 יחידות דיור חדשות 
למלאי הדיור הציבורי. נשאר להמתין ולקוות ששר הבינוי 

החדש, איש ׳כולנו׳, יעמוד ביעדים. #
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אם שר הרווחה חיים כץ ישנה את שיטת התקצוב לרשויות, ושר הבינוי גלנט יטפל 
בסוגיית הדיור הציבורי לשכבות החלשות – נוכל להגיד שזו קדנציה מוצלחת

מי שחושב שדיור ציבורי לא עובד עם קפיטליזם, 
מוזמן לטוס לסינגפור, שבה 85 אחוז מהדירות הן 

״ציבוריות״. בישראל מדובר בפחות מארבעה אחוזים 
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