
  מדינת ישראל
 והשיכון משרד הבינוי

  ע ממונה חופש המיד

  9118002מיקוד  18110,קרית הממשלה המזרחית, ירושלים ת.ד 3קלרמון גאנו   

  : פקס  02-5847766:פוןטל

http://www.moch.gov.il 

2019041102040  

  

  

  
  

השנים  10-ב דיור ציבוריתשובת המשרד לבקשת מידע שעניינה מספר זכאים ודירות ב

  האחרונות

  

שעניינה בקבלת  1998-להלן תשובת המשרד לבקשה שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

  :פרטים מסוימים אודות הדיור הציבורי

  

  :2019-2010כמות הדירות בדיור הציבורי בכל שנה בשנים 

  

  שנה  כמות דירות

54303 2019 

55164 2018 

55688 2017 

57084 2016 

57898 2015 

59787 2014 

62176 2013 

62395 2012 

62848 2011 

64206 2010 

 

  דיירים.  94,215 –סך הדיירים בדיור הציבורי נכון להיום 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בסיון תש"פ ג'  ,ירושלים
  2020במאי  26  
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 ממתינים לדיור הציבורי:  זכאים

 
נתונים. חשוב לציין שמדובר  גביהןלגבי השנים החסרות בגרף אין ל– הציבורי רממתינים לדיו

בנתונים עבור זכאים חסרי דירה (יש גם דיירי דיור ציבורי שממתינים להחלפת דירה בגלל צפיפות, 

 .מוגבלות וכו')
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 :נתוני ביצוע התקציב בתחום הדיור הציבורי

 

עמלות ניהול   

  לחברות

  תחזוקת דיור ציבורי

  

  ביצוע מזומן ביצוע מזומן

ביצוע הרשאה 

  להתחייב

2010 188,907 72,676 105,824 

2011 237,542 81,403 101,612 

2012 215,603 99,360 158,634 

2013 218,438 126,728 87,122 

2014 247,932 101,137 129,506 

2015 230,432 106,939 201,577 

2016 216,909 194,658 92,750 

2017 229,607 133,070 128,550 

2018 255,973 136,647 171,278 

 

לתשומת ליבך, יש בתחום התחזוקה ביצוע מזומן (כלומר, תשלום של חשבונות שוטפים מכוח התחייבויות  .1
להסתכל בנושא זה על ביצוע ההרשאה  מומלץעבר) וביצוע הרשאה (התחייבויות חדשות שניתנו באותה שנה). 

טובה יותר את היקף המשאבים שהמדינה החליטה להקצות לנושא להתחייב, משום שהוא משקף בצורה 
 , לעומת ביצוע המזומן שהוא "תוצאתי" יותר. באותה שנה

 שנתיים. -בנושא עמלות הניהול יש רק ביצוע מזומן כי זה רק תשלום שוטף מכוח חוזים רב .2
  

 
 

  
  מאיה שטיין

  ממונה חופש המידע
 
 
 
 
 
  
  
    

 


