ت�صدر هذه الن�شره بدعم من الإحتاد الأوروبي
َكتبتْ م�ضامني الك ّرا�س جمعية العدل يف التق�سيم
وعيادة حقوق االن�سان يف املجتمع يف كل ّية احلقوق
من جامعة حيفا وجمعية التطوير اجلماهريي  -عكا.
املواد املعرو�ضه يف الكرا�س ت�شكل ا�ستعرا�ضاً عاماً فقط،
ولي�ست ر�أياً متخ�ص�صاً وال ا�ست�شاره قانونيه،
�أو بدي ً
ال عنهما .
ما َور َد يف هذا الكرا�س الغر�ض منه
هو ال�شرح ولي�س ملزماً .
* ان ما ُيعر�ض يف هذا الكرا�س ال مُيثل ر�أي االحتاد الأوروبي

الرتجمه اىل العربيه
جالل ح�سن
توا�صل للرتجمه والتعريب
tawasul48@gmail.com
التدقيق اللغوي :حنا نور احلا ّج

مونتاج وطباعه
مطبعه معليا04-9975273 ،
الكرا�س مدون يف موقع اهالwww.ahlan.co.il :

للتوجه �إىل �شركة عميدار و�شركة تطوير ع ّكا
ّ
عميدار
العنوان � :شارع طرومبلدور  ،17ع ّكا
�ساعات اال�ستقبال ملعاجلة موا�ضيع الإ�سكان:
من الأحد ح ّتى اخلمي�س بني ال�ساعة َ 8:30و 13:30
�أ ّيام الأحد والثالثاء بني ال�ساعة َ 15:00و 17:00
ال�صيانة:
�ساعات العمل يف موا�ضيع ّ
�أ ّيام االثنني والأربعاء واخلمي�س بني ال�ساعة َ 8:30و 16:00
�أ ّيام الأحد والثالثاء بني ال�ساعة َ 8:30و 17:00
هاتف ْ
قطريّ 03- 6931545 :
هاتف فرع ع ّكا04- 9016220 :
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ق�سم �شكاوى اجلمهور03- 6931694 , 03- 6931513 :
فاك�س� 03 - 6931609 :أو 153- 3- 6931694
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�شركة تطوير ع ّكا القدمية
العنوان � :شارع فايت�سمان 1ع ّكا 24100
�ص.ب  1088ع ّكا القدمية 24710
هاتف  04- 9956700حواله  734فاك�س04- 9919418 :
الربيد الإلكرتوين Erikag@akko.org.il » Erikag@akko.org.il
التوجه �إىل ق�سم امل�ساعدة القانون ّية
ّ
العنوان :كريات هَمِ ْم�شااله� ،سديروت بال -يام  ،15حيفا

w

مواعيد ا�ستقبال اجلمهور
�أ ّيام الأحد ،واالثنني ،واخلمي�س يف ال�ساعات .12:30 - 8:30
�أ ّيام الثالثاء يف ال�ساعات  ،12:30 - 8:30ويف ال�ساعات .15:00-17:00
هاتف  8633666-04فاك�س8633679-04 :
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ي�ض ّم هذا الك ّرا�س بني �صفحاته جمموعة احلقوق والواجبات الأ�سا�س ّية يف جمال امل�سكن.
تقت�صر م�ضامني هذا الك ّرا�س على اجلوانب املعلومات ّية ،وال ي�ستنفد جميع احلقوق والواجبات ،افتتاح ّية
وال ي�ش ّكل بدي ً
ال عن اال�ست�شارة القانون ّية ،واال�ست�شارة املال ّية �أو �أيّ نوع �آخر من اال�ست�شارة.
ميكنكم العثور يف الك ّرا�س على تو�صيات مه ّمة ت�ساعدكم على تفادي �أو�ضاع مربكة ودعاوى
�إخالء امل�سكن ،ودعاوى مال ّية �أخرى.

�أنواع امل�ساكن وم�شاركة الدولة يف امل�ساعدة يف الإ�سكان
تتحدّد حقوق وواجبات ال�س ّكان يف �ش ّقة ما بح�سب مكانة املِ ْلك ومكانة ال�س ّكان:
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خا�صة
�أ .ملك ّية ّ
عندما ي�شرتي ال�س ّكان ال�ش ّقة من �أ�صحابها فهي م ْلك لهم دون �سواهم (غالب ّية ال�شقق يف
ع ّكا القدمية لي�ست مب ْلك ّية ال�س ّكان ،بل مب ْلك ّية الدولة �أو الوقف ،وي�سكن فيها ال�س ّكان بح�سب
املحمي).
طريقة الإيجار
ّ
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اخلا�ص)
ب .الإيجار العاديّ (احل ّر /القطاع
ّ
عندما ي� ّؤجر �صاحب ال�ش ّقة �ش ّقته ل�شخ�ص ما ،و ُي�سمح للم�ست�أجر ال�سكن فيها وت�سديد �أجر
ال�ش ّقة بح�سب ما ُح ِدّد يف عقد الإيجار بينه وبني �صاحب ال�ش ّقة .غال ًبا يدور احلديث عن �إيجار
ملدّة عام واحد فقط ،وعند انتهائه ف� ّإن �صاحب ال�ش ّقة غري ملزم بتجديد العقد �أو متديد فرتة
الت�أجري.

w

املحمي» (الإيجار باملفتاح ّية)
ج« .الإيجار
ّ
املحمي .ميلك ه�ؤالء
غالب ّية ال�س ّكان يف ع ّكا القدمية ي�سكنون يف �شققهم بطريقة الإيجار
ّ
عقودًا مع مالكي ال�شقق (ويف غالب ّية احلاالت ،يدور احلديث عن �سلطة التطوير املم ّثلة من
امل�سيحي) .يف عقد الإيجار
إ�سالمي �أو
قِبل عميدار� ،أو �شركة تطوير ع ّكا� ،أو من قِبل الوقف ال
ّ
ّ
املحمي ،يدفع امل�ست�أجر ر�سوم �إيجار �شهر ّية ،وعليه كذلك امل�شاركة يف تكاليف �صيانة وترميم
ّ
املحمي يحمي امل�ست�أجر من الإخالء (�إ ّال يف احلاالت النادرة) ،ويتجدّد الإيجار يف
البيت .الإيجار
ّ
ك ّل عام �أوتوماتيك ًّيا .مبلغ �إيجار ال�ش ّقة ثابت ال يتغيرّ (با�ستثناء ربطه مب� ّؤ�شر غالء املعي�شة).
أ�صلي ،ي�ستطيع واحد من �أقربائه الذين �سكنوا معه يف ال�ش ّقة
بعد وفاة امل�ست�أجر
املحمي ال ّ
ّ
3

حممي (بح�سب ال�شروط التي �سنعر�ضها الح ًقا)� .س ّكان ال�شقق باملفتاح ّية
التح ّو َل �إىل م�ست�أجر
ّ
لي�سوا �أ�صحاب ال�ش ّقة ،لك ّنهم ي�ستطيعون -يف حاالت مع ّينة� -شراءَها وحتويلها �إىل م ْلك ّيتهم
اخلا�صة.
ّ
احلكومي �شقق مب ْلك ّية الدولة
د .الإ�سكان
ّ
(وتديرها �شركات الإ�سكان :عميدار ،وعميغور ،وحلمي�ش ،و�شكمونا) ،ويجري ت�أجريها ملن
ّ
ويحق لهم
يعانون من �أو�ضاع اقت�صاد ّية �صعبة .ي�سدّد امل�ست�أجرون مبل ًغا �شهر ًّيا يح َدّد �سل ًفا،
يف املقابل ال�سكن يف ال�ش ّقة .هذه ال�شقق لي�ست مب ْلك ّية �ساكنيها ،لك ّنهم ي�ستطيعون �شراءها يف
احلكومي جلميع النا�س،
حاالت مع ّينة .ال يتوافر ا�ستحقاق احل�صول على �ش ّقة يف الإ�سكان
ّ
ويجري حتديد معايري ا�ستحقاق احل�صول على �ش ّقة كهذه من قِبل احلكومة .اجلهة التي متنح
اال�ستحقاق هي وزارة البناء والإ�سكان� .إذا قدّم �شخ�ص ما طل ًبا للح�صول على �ش ّقة بالإ�سكان
احلكومي و�صودق على ا�ستحقاقها ،وال تتوافر له �ش ّقة �شاغرةّ ،
يحق له عندئذٍ تل ّقي م�ساعدة
ّ
مال ّية لتمويل �ش ّقة م�ست�أجرة �إىل حني احل�صول على ال�ش ّقة احلكوم ّية.
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هـ.امل�ساعدة يف �إيجار ال�ش ّقة
م�ساعدة مال ّية تقدّمها الدولة للمحتاجني بح�سب معايري حتدّدها احلكومة .ي�ست�أجر ال�شخ�ص
�ش ّقة يف القطاع
اخلا�ص (ا�ستئجا ًرا عاد ًّيا وح ًّرا) ،ومتنحه الدولة مبل ًغا مال ًّيا بغية م�ساعدته
ّ
على ت�سديد �إيجار ال�ش ّقة.

املخت�صة يف جمال الإ�سكان
ال�سلطات
ّ

.w
w

w

الوطني م�س�ؤولة عن تطبيق احلقوق االجتماع ّية
الوطني م� ّؤ�س�سة الت�أمني
* م� ّؤ�س�سة الت�أمني
ّ
ّ
خم�ص�صات ال�شيخوخة،
الوطني
من خالل ت�سديد دفعات مالية .ت�سدّد م� ّؤ�س�سة الت�أمني
ّ
ّ
وخم�ص�صات ال ّأمهات والأوالد ،و�إ�صابات العمل ،والإعاقة العا ّمة ،والتمري�ض ،والبطالة،
ّ
ُ
وغريها .يف حاالت مع ّينةّ ،
احل�صول على م�ساعدة
الوطني
املخ�ص�صات من الت�أمني
يحق ملتل ّقي ّ
ّ
يف الإ�سكان.
* وزارة ا�ستيعاب القادمني اجلدد م�س�ؤولة عن م�ساعدة القادمني اجلدد �إىل �إ�سرائيل بد ًءا من
إ�سرائيلي .من
مراحل ت�أقلمهم الأوىل ح ّتى انخراطهم يف جميع جماالت احلياة يف املجتمع ال
ّ
بني امل�س�ؤول ّيات التي تقع على كاهل وزارة ا�ستيعاب الالجئني اجلدد نذكر :النهو�ض بت�شغيل
4

القادمني اجلدد ،وتقدمي امل�ساعدة االقت�صاد ّية ،وتوفري حلول �إ�سكان ّية.
* وزارة البناء والإ�سكان م�س�ؤولة عن جماالت الإ�سكان والبناء امل ُ َع ّد لل�سكن يف دولة �إ�سرائيل.
احلكومي للعائالت التي تعاين
وزارة الإ�سكان م�س�ؤولة كذلك عن منح ال�شقق يف �إطار الإ�سكان
ّ
من �أو�ضاع اقت�صاد ّية �صعبة ،وكذلك عن منح امل�ساعدة املال ّية يف �أجر ال�ش ّقة .تعمل الوزارة من
خالل �شركة عميدار.
الو�صي على �أمالك الغائبني م�س�ؤول عن �إدارة �أمالك الغائبني ،وبيعها ،وامتالك املعلومات
*
ّ
حول هُ و ّية الغائبني.
«حلمي�ش»،
* عميدار عميدار هي �شركة �إ�سكان (تعمل يف البالد �شركات �أخرى ،نحو« :عميجور»َ ،و َ
ُ
احلكومي ل�صالح وزارة الإ�سكان .عالوة
ال�شركات الإ�سكا َن
َو « �شِ ْكمونا»َ ،و « ْفرازوت») .تدير هذه
ّ
املحمي» (مقابل
با�سم الدولة �شق ًقا للإيجار بطريقة «الإيجار
على ذلك ،هذه ال�شركات تدير ْ
ّ
«ر�سوم مفتاح ّية») .هذه ال�شركات م�س�ؤولة عن جباية �أجر ال�ش ّقة و�صيانة البنايات.
احلي « »10يف ع ّكا
* �شركة تطوير ع ّكا القدمية م�.ض �شركة حكوم ّية حتتفظ بالأمالك يف ّ
املحمي» (على غرار
القدمية وتقوم ب�إدارتها .ت� ّؤجر ال�شركة الأمالك لل�س ّكان بطريقة «الإيجار
ّ
�شركة عميدار) .ال�شركة م�س�ؤولة عن اجلباية وال�صيانة وعن ن�شر املناق�صات لبيع ال�شقق.
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ممتلكات �سلطة التطوير يف ع ّكا (�أمالك الغائبني)
غالب ّية الأمالك يف ع ّكا القدمية (التي تديرها عميدار �أو �شركة التطوير) هي �أمالك غائبني
(�أي �أمالك �صودرت بح�سب قانون �أمالك الغائبني من ك ّل من جرى تعريفهم كـ َ «غائبني»).
املحمي ،و ُي ْطلَق على ال�ساكنني فيها «م�ست�أجرون
معظم هذه الأمالك م� ّؤجرة بالإيجار
ّ
حمم ّيون».

w

حممي مقابل �أ�صحاب امل ْلك (عندما تكون الدولة هي
ميلك امل�ست�أجرون املحم ّيون عقود �إيجار
ّ
�صاحبة امل ْلك ،يو َّقع على العقد مقابل �شركة عميدار �أو �شركة تطوير ع ّكا القدمية).
املحمي -يف املعتاد -ر�سوم مفتاح ّية للمالك عند دخوله ال�ش ّقة (دفعة مل ّرة واحدة
يدفع امل�ست�أجر
ّ
مببلغ يعادل ن�صف ثمن ال�ش ّقة) ،بالإ�ضافة �إىل ر�سوم �إيجار �شهر ّية متد ّنية.
ث ّمة م�ست�أجرون �آخرون يتح ّلَ ْون مبكانة «ال�س ّكان املحم ّيني» ،وهم النا�س الذين �سكنوا يف �ش ّقة
م�ست�أجرة بد ًءا من  ،20.06.1968ح ّتى لو مل يقوموا بت�سديد ر�سوم املفتاح ّية.
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ري يف ع ْقد
عالوة على ذلكُ ،يعترب ال�شخ�ص �ساك ًنا حمم ًّيا �إذا �سكن يف �ش ّقة م�ست�أجرة ،و�أ�ش َ
املحمي بح�سب قانون حماية امل�ست�أجر.
الإيجار �أ ّنه عقد للإيجار
ّ
املحمي
حقوق ال�س ّكان بطريقة الإيجار
ّ
يف املعتاد ،يو ّقع عق َد الإيجار واح ٌد من �أفراد العائلة (يف الغالب يكون هو الأب) ،ولذا هو الوحيد
الذي ُيعترب م�ست�أج ًرا حمم ًّيا .ال ُيعترب �سائ ُر �أفراد العائلة (الزوج /الزوجة ،والأوالد �أو الأحفاد)
م�ست�أجرين حمم ّيني ،لك ّنهم ميتلكون ّ
احلق يف ال�سكن معه ما دام ين�صاع لبنود العقد والقانون.
املحمي هي:
حقوق امل�ست�أجر
ّ
حق ال�سكن يف امللك ما بقي على قيد احلياة ّ -
�أّ -
املحمي �أن ي�سكن يف امل ْلك َطوال
يحق للم�ست�أجر
ّ
ّ
�سنو�ضحها الح ًقا) ،وذلك �شريطة
حياته دون �أن يجري �إخال�ؤه منه (�إ ّال يف بع�ض احلاالت التي
�أن يقوم امل�ست�أجر بتنفيذ واجباته بح�سب القانون ،وبح�سب ما ا ُّتفِق عليه يف ال َعقد.
يتوافر هذا ّ
احلق ح ّتى لو تغيرّ �أ�صحاب املِ ْلك .على �سبيل املثال� :إذا باعت �شركة عميدار ال�ش ّق َة
املحمي من موا�صلة ال�سكن يف ال�ش ّقة
ل�شخ�ص ما ،يجب على هذا ال�شخ�ص �أن مُي ّكن امل�ست�أج َر
َّ
أ�صلي الذي ُو ّقع مقابل �شركة عميدار.
َطوال حياته كم�ست�أجر
حممي ،وبح�سب �شروط ال َعقد ال ّ
ّ
املحمي التوقيع على عقد �إيجار جديد.
ُيحظر على املالك اجلديد �أن يطلب من امل�ست�أجر
ّ
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واعتباطي لأجر ال�ش ّقة
ع�شوائي
ب-احلماية من رفع
ّ
ّ
امل�ست�أجر
املحمي ي�سدّد �إيجا ًرا �شهر ًّيا متد ّن ًيا ن�سب ًّيا ،وال ي�ستطيع �صاحب ال�ش ّقة رفع قيمة
ّ
حكومي (وهو -يف الغالب -ارتفاع
الإيجار كما يحلو له .ال ميكن رفع الإيجار �إ ّال مبر�سوم
ّ
مربوط بجدول غالء املعي�شة للم�ستهلك) .ال ي�ستطيع �صاحب امل ْلك رفع الإيجار كما يحلو له،
احلكومي.
وال ُي�سمح له بطلب �إيجار يفوق املبلغ الذي ُح ِدّد يف املر�سوم
ّ
ج -ا�سرتجاع جزء من ر�سوم املفتاح ّية
�إذا نقل امل�ست�أجِ ر ح َّقه �إىل �شخ�ص �آخر (بعد احل�صول على موافقة �صاحب امللك)ّ ،
يحق
أ�صلي احل�صول على جزء من ر�سوم املفتاح ّية التي �سدّدها امل�ست�أجر اجلديدّ ،
ويحق
للم�ست�أجر ال ّ
أ�صلي ا�سرتجا ُع مبلغ معينّ (عميدار �أو �شركة تطوير ع ّكا القدمية) من
كذلك للم�ست�أجر ال ّ
ر�سوم املفتاح ّية التي �سدّدها.
6

ً
حقوقا يف ال�ش ّقة ل ّأي م�ست�أجر �آخر دون
املحمي �أن ينقل
ُيحظر على امل�ست�أجر
ّ

ً
وخط ّي من �صاحبهاّ .
ّ
حقوقا من م�ست�أجر
كل من ي�شرتي
احل�صول على �إذن م�سبق
حممي دون احل�صول على �إذن من �صاحب امللْك (عميدار �أو �رشكة تطوير عكّ ا)
ّ
ٍ
ّ
�ضده لإخالء
عتب كمن و�ضع يده على ملْك بدون وجه حق ،وميكن تقدمي دعوى ّ
ُي رَ
ال�ش ّقة.

د� .شراء املِلك
املحمي �إذا كانت الدولة هي
املحمي �شراء ال�ش ّقة التي ي�سكن فيها بالإيجار
ي�ستطيع امل�ست�أجر
ّ
ّ
�صاحبة امل ْلك (بوا�سطة عميدار �أو �شركة تطوير ع ّكا) .ميلك امل�ست�أجر ّ
حق الأولو ّية يف ال�شراء.
لزام على الدولة �أن تعر�ض عليه �شراء ال�ش ّقة قبل عر�ضها على غريه ،وال ميكنها بيع ال�ش ّقة
لطرف �آخر �إ ّال �إذا مل ي�ستجب للعر�ض (راجعوا الح ًقا �شراء ال�ش ّقة) .عالوة على ذلك ،ميلك
املحمي ّ
حق احل�صول على تخفي�ض كبري يف ثمن ال�ش ّقة (ح ّتى .)%40
امل�ست�أجر
ّ

l
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هـ ـ على �صاحب ال�شقه االهتمام بتوفري اخلدمات التاليه (اال اذا كتب غري ذلك يف عقد الإيجار)
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 -1تنظيف مطلع الدرج وتنظيف �ساحة البيت.
 -2توفري الإ�ضاءة يف مطلع الدرج.
ال�صح ّي.
ال�صح ّي� -إن مل يكن املنزل مو�صو ًال ب�شبكة ال�صرف
� -3إفراغ حفرة مياه ال�صرف
ّ
ّ

w

�إذا مل يقم �صاحب املنزل بتوفري هذه اخلدمات:
 -1ي�ستطيع امل�ست�أجر حتذير �صاحب امل ْلك عبرْ ر�سالة مكتوبة .نو�صي ب�إر�سال الر�سالة بالربيد
امل�سجل مع م�صادقة اال�ستالم بغية الت�أ ّكد من � ّأن �صاحب ال�ش ّقة قد ا�ستلم الر�سالة بالفعل.
ّ
ينبغي احلفاظ على امل�صادقة التي حت�صلون عليها من �سلطة الربيد.
املحمي
� -2إذا مل يقم �صاحب امل ْلك بتوفري اخلدمات بعد تل ّقي التحذير ،ي�ستطيع امل�ست�أجر
ّ
�إبال َغ ال�س ّكان الآخرين بالأمر ،واالهتمام ب�أن يو ّفر هو بنف�سه اخلدمات .يف هذه احلالة ّ
حتق له
مطالبة �صاحب ال�ش ّقة �أن ي�سدّد امل�صروفات (بح�سم املبلغ الذي على امل�ست�أجر دفعه) ،و�أن يطلب
ح�صتهم الن�سب ّية (يف املعتاد ،ي�سدّد �صاحب امللك ن�صف تكاليف
من �سائر ال�س ّكان �أن ي�سدّدوا ّ
ح�صة ك ّل واحد منهم بح�سب
الت�صليحات ،ويقوم �س ّكان ال�شقق بت�سديد الن�صف الآخر .تتفاوت ّ
حجم ال�ش ّقة التي ي�سكن فيها).
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وّ -
احلق يف موا�صلة ال�سكن يف ال�ش ّقة بعد وفاة امل�ست�أجر
كما ُذكر �ساب ًقاّ � ،إن َمن و ّقع على عقد الإيجار ُيعترب هو وحده م�ست�أج ًرا حمم ًّيا� ،أ ّما الذين
ي�سكنون معه يف ال�ش ّقة فلي�سوا م�ست�أجرين حمم ّيني.
املحمي لي�س مالك ال�ش ّقة ،فال ميكنه حتويلها بالوراثة �إىل غريه ،وعليه
ومبا � ّأن امل�ست�أجر
ّ
فبعد وفاته تعود ال�ش ّقة �إىل مالكها .على الرغم من ذلك ،ي�ستطيع �أبناء امل�ست�أجر املتو َّفى الذين
�سكنوا معه قبل موته موا�صل َة ال�سكن يف ال�ش ّقة بال�شروط نف�سها.

من ي�ستطيع موا�صلة ال�سكن يف ال�ش ّقة؟

l
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ُ
إ�سرائيلي الأقربا َء من موا�صلة ال�سكن يف ال�ش ّقة
القانون ال
 )1يف حاالت معينة وحمدّدة ،مي ِّكن
ّ
املحمي.
واملحافظة على مكانة م�شابهة ملكانة امل�ست�أجر
ّ
هج َر عائلته� ،شريطة �أ ّنهما مار�سا حياة زوج ّية
 )2زوج (�أو زوجة) امل�ست�أجر
املحمي الذي توفيّ �أو َ
ّ
ملدّة �ستة �أ�شهر على الأق ّل قبل وفاة امل�ست�أجر ،و�سكنا م ًعا يف ال�ش ّقة يف تلك الفرتة ،وال ميلك/
متلك الزوج /الزوجة �ش ّقة �أخرى لل�سكن فيها.
املحمي �إىل م�ست�أجرين حمم ّيني،
� )3إذا مل يكن /تكن هناك زوج /زوجة ،يتح ّول �أبناء امل�ست�أجر
ّ
املحمي ملدّة �س ّتة �أ�شهر على الأق ّل قبل الوفاة ،وال
�شريطة �أن يكونوا قد �سكنوا مع املتو َّفى
ّ
ميلكون �ش ّقة �أخرى لل�سكن فيها.

a
l
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w

�إذا كان هنالك عدد من الأوالد الذين ميتلكون ّ
حق ال�سكن يف ال�ش ّقة ،وال
التوجه �إىل املحكمة
معا يف ال�ش ّقة ،ميكنهم
ي�ستطيعون (�أو ال يرغبون) العي�ش ً
ُّ
حتدد من ي�ستطيع ال�سكن يف ال�ش ّقة.
كي
ّ

�إذا مل يكن للمتو َّفى �أوالد �أو زوجة ،ي�ستطيع �أقربا�ؤه الآخرون موا�صلة ال�سكن يف ال�ش ّقة �شريطة
املحمي ملدّة �س ّتة �أ�شهر قبل وفاته وال ميلكون �ش ّقة �أخرى
�أن يكونوا قد �سكنوا مع امل�ست�أجر
ّ
لل�سكن فيها.
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 )4يف حالة الطالق� :إذا تط ّلق/ت امل�ست�أجر/ة �أو انف�صل/ت عن زوجه/ا بعد �أن �سكنا م ًعا ملدّة
املحمي/ة �أو زوجه/ا) موا�صلة ال�سكن
ن�صف عام على الأق ّل ،ي�ستطيع �أحدهما (امل�ست�أجر/ة
ّ
حممي .يتحدّد هذا الأمر يف ا ّتفاق الطالق بني الزوجني� ،أو بح�سب قرار
يف ال�ش ّقة كم�ست�أجر
ّ
ق�ضائي ي�صدر يف م�س�ألة االنف�صال.
ّ

عمن كان هو امل�ست� ِأج َر
املحمي قبل الزواج ،يح َّدد امل�ست�أجر
ب�رصف النظر ّ
َّ
ق�ضائي
مدون يف اتّ فاق ّية الطالق بني الطرفني� ،أو بقرار
املحمي بح�سب ما هو َّ
ّ
ّ
أمر.
ِّ
يحدد هذا ال َ
مهم!!! ال ي�ستطيع الفرد الذي « يوا�صل» ال�سكن يف ال�ش ّقة (بعد وفاة امل�ست�أجر
ّ
املحمي) نقل حقوقه ملن ي�أتون بعده� ،أي � ّإن �أبناء �أو �أقرباء «امل�ست�أجرين
ّ
املوا�صلني» ال ي�ستطيعون ال�سكن يف هذه الأمالك من بعدهم.
الزوج ُ
ذر ّيته/ا
املحمي،
/ة يف ال�ش ّقة بعد وفاة امل�ست�أجر
�إذا بقي/ت
ُ
ُ
وواحد من ّ
ّ
(الأبناء والأحفاد وغريهم) ،وكال الطرفني ميلكان ّ
حق «موا�صلة» ال�سكن،
يتحول �أحدهما �إىل «م�ست�أجر ُم ِ
ويتحول الآخر
فوري،
وا�صل» على نحو
عندها
ّ
ّ
ّ
ِ
يتحول امل�ست�أجر
املوا�صل»
�إىل «م�ست�أجر يف االنتظار» ،وعند وفاة «امل�ست�أجر
ّ
ِ
ِ
ِ
املوا�صل
موا�صل (�إذا وا�صل ال�سكن يف ال�ش ّقة مع امل�ست�أجر
املنتظر �إىل م�ست�أجر
َّ
ملدة �ستّة �أ�شهر على ال ّ
يتحول فيها
أقل قبل وفاته) .يف اللحظة التي
املتوفى ّ
ّ
امل�ست�أجر املنتظر �إىل م�ست�أجر موا�صل� ،سيكون هو امل�ست�أجر املنتظر الأخري
يف ال�ش ّقة ،وعند وفاته ال ي�ستطيع نقل حقوقه �إىل �أقربائه ،وتعود ال�ش ّقة �إىل
مالكيها.
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واجبات امل�ست�أجرين املحم ّيني
ث ّمة واجبات ملقاة على عاتق
املحمي ،وعليه �أن ين ّفذها.
امل�ست�أجر
ّ
حدّد القانون بع�ض هذه الواجبات،
وبع�ضها الآخر ُحدّد يف عَقد
الإيجار .من امله ّم �أن يقوم امل�ست�أجر
بتنفيذ الواجبات .قد ي�ؤدّي عدم
تنفيذ الواجبات �إىل �إبعاد امل�ست�أجر
عن ال�ش ّقة دون تعوي�ض.

l
h
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w

املحمي �أن ين ّفذ واجباته حتّى لو مل يقم �صاحب امللْك بتنفيذ
على امل�ست�أجر
ّ
الواجبات امللقاة على عاتقه.

 )1يجب ت�سديد �أجر ال�ش ّقة يف الوقت املحدّد .عدم ت�سديد �أجر ال�ش ّقة والت� ّأخر يف الدفع ي�ش ّكالن
ذريعة للإخالء.
 )2يف حال عدم الت�أكد من كيفية الت�صرف ،جتب ا�ست�شارة �صاحب امل ْلك (عميدار� ،أو �شركة
9

التطوير� ،أو �أيّ مالك �آخر) ،ونن�ص ُح كذلك باحل�صول على ا�ست�شارة قانون ّية.
* يجب ا�ستخدام امل�ساحة التي جرى ا�ستئجارها فقط -ث ّمة �أه ّم ّية لإجراء فح�ص دقيق للم�ساحة
التي ُحدّدت ال�ستخدام امل�ست�أجِ ر .يجب الت�أ ّكد من عدم جتاوز هذه امل�ساحة من ِق َبل امل�ست�أجِ ر،
و�أ ّنه ال ي�ستخدم م�ساحة �أخرى .غال ًبا ُيعترب «غزو» م�ساحة �أخرى �إخال ًال بال َعقد ،وقد ي�ؤدّي �إىل
رفع دعوى �إخالء �ض ّد امل�ست�أجرين.
* ُيحظر على امل�ست�أجر ال�سما ُح لغري �أبناء عائلته بال�سكن يف ال�ش ّقة� ،إ ّال بعد احل�صول على �إذن
من �صاحب املِ ْلك.
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املحمي ت�سديد ن�صف تكاليف الت�صليحات
 )3م�صروفات الت�صليحات والرتميمات :على امل�ست�أجر
ّ
التي ُتن ّفذ يف امل ْلك (راجعوا الح ًقا مزيدًا من التفا�صيل حول مبلغ الدفع و�أنواع الرتميم).
ُيحظر «بيع» ال�ش ّقة �أو حقوق ال�سكن فيها لأيّ كان دون احل�صول على �إذن من �صاحب امل ْلك.
�صاحب املِ ْلك ،وال ي�ستطيع بيعه للآخرين� .إذا رغب يف نقل حقوق يف
املحمي لي�س
امل�ست�أجر
َ
ّ
�شخ�ص �آخر ،فعليه احل�صول على �إ ْذن من �صاحبه (عميدار� ،أو �شركة التطوير� ،أو
امل ْلك �إىل
ٍ
جهة �أخرى).
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َ
املحمي
املطالبة ب�إخراج امل�ست�أجر
�صاحب ال�ش ّق ِة
ي�ستطيع
يف � ّأي احلاالت
ُ
ُ
ّ
من ال�ش ّقة؟
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w

التوجه �إىل املحكمة وطلب �إ�صدار �أمر
يف ك ّل واحدة من احلاالت التالية ،ي�ستطيع �صاحب امل ْلك ّ
املحمي:
�إخالء �ض ّد امل�ست�أجر
ّ
� .1إذا مل يقم امل�ست�أجر بت�سديد ر�سوم الإيجار.
� .2إذا مل ين ّفذ امل�ست�أجر �أحد �شروط ا ّتفاق ّية �أو ع ْقد ُكتب فيها ب�صورة وا�ضحة و�صريحة � ّأن من
ّ
حق �صاحب امل ْلك املطالبة ب�إخالء ال�ش ّقة �إذا مل يقم امل�ست�أجر بتنفيذ هذا ال�شرط.
� .3إذا �أحلق امل�ست�أجر (�أو غريه) �أ�ضرا ًرا بال�ش ّقة على نحو متع ّمد.
� .4إذا قام امل�ست�أجر (�أو �شخ�ص �سمح له امل�ست�أجر القيام بذلك) با�ستخدام املِ ْلك امل�ست� َأجر لهدف
غري قانو ّ
ين.
� .5إذا قام امل�ست�أجر (�أو �شخ�ص �آخر ح�صل على �إذن امل�ست�أجر) مب�ضايقة �أو �إغ�ضاب جريانه
(ين�سحب الأمر كذلك على احلالة التي ي�سكن فيها �صاحب امل ْلك يف اجلوار).
� .6إذا قام امل�ست�أجر بت�أجري ال�ش ّقة �أو جزء منها ل�شخ�ص �آخر.

� .7إذا �أراد مالك ال�ش ّقة ا�ستخدا َم ال�ش ّقة بنف�سه ،ووافق �صاحب ال�ش ّقة على منح �سكن بديل
املحمي( .راجعوا يف ما بعد ً
مو�س ًعا حول ال�سكن البديل).
للم�ست�أجر
نقا�شا ّ
ّ
 .8عندما تكون الدولة �صاحبة امل ْلك (عميدار� ،شركة تطوير ع ّكا القدمية) ،وتريد ا�ستخدام
املحمي( .راجعوا
ملحة ،ووافقت على توفري م�سكن بديل للم�ست�أجر
البناية لأغرا�ض ّ
عامة ّ
ّ
يف ما بعد ً
مو�س ًعا حول ال�سكن البديل).
نقا�شا ّ
� .9إذا �أرادت عميدار �أو �شركة التطوير ا�ستخدا َم ال�ش ّقة لغر�ض �إيجارها لأ�شخا�ص حمدودي
املحمي هذه ال�شروط) ،يف الإمكان املطالب ُة بالإخالء
القدرة االقت�صاد ّية (وال ي�ستويف امل�ست�أجر
ّ
�شريطة �أن توافق الدولة على توفري ترتيبات �سكن ّية بديلة للم�ست�أجر.
� .10إذا �أراد �صاحب امل ْلك هدم ال�ش ّقة �أو البناية بغية �إن�شاء بناية �أخرى �أو �إجراء ترميمات
جذر ّية (وح�صل على رخ�ص البناء املالئمة من اجلهات املخ َّولة) ،يف الإمكان املطالبة بالإخالء
املحمي ترتيبات �سكن ّية بديلة.
�شريطة �أن يكون �صاحب امللك قد و ّفر للم�ست�أجر
ّ
 .11حني ال يدور احلديث عن �ش ّقة ،بل عن حديقة �أو �ساحة �أُ ّجرت للم�ست�أجر ،ويحتاج �صاحب
امللك احلديقة �أو ال�ساحة لغر�ض �إقامة بناية �أو �إدخال �إ�ضافات على البناء ،وح�صل على
الرخ�ص املالئمة ،عندها يف الإمكان املطالب ُة بالإخالء �شريطة �أن يوافق �صاحب امل ْلك على
توفري ترتيب بديل للم�ست�أجر.
� .12إذا هَجر امل�ست�أجر ال�ش ّقة ،ومت َّك َن
�صاحبها من �إثبات حقيقة � ّأن ال�ش ّقة
مل تعد م�ستخدَمة من قبل امل�ست�أجر
لغر�ض ال�سكن ،عندها يف الإمكان املطالب ُة
بالإخالء.
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ال تُ عترب ّ
هجرا
كل مغادرة لل�ش ّقة
ً
لها (العالج يف امل�ست�شفى ،وال�سفر لفرتة وجيزة ،ودخول ال�سجن ،وغري
ذلكّ ،
كل هذه ال تعني � ّأن امل�ست�أجر قد هجر ال�ش ّقة).

ال ميكن �إجالء امل�ست�أجر من بيته دون �أمر من املحكمة .يجب على �صاحب امل ْلك �أن يقدّم دعوى
�إىل املحكمة و�أن ي�س ّلم امل�ست�أجر ن�سخة من الئحة االدّعاء.

§ على امل�ست�أجر تقدمي الئحة دفاع للمحكمة خالل ثالثني يو ًما من ا�ستالمه للدعوى
�ضدّه� .إذا مل يقم بذلك خالل هذه الفرتة املح َدّدة ،ت�ستطيع املحكمة �إ�صدار �أمر �إخالء دون
احلاجة �إىل اال�ستماع �إىل امل�ست�أجر.
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§ من املهم �أن ُت ْد َرج جميع احلقائق يف الئحة الدفاع املق َدّمة �إىل املحكمة ،وث ّمة �أه ّم ّية
ق�صوى للطلب من املحكمة «م�ساعدة بدوافع العدل» ،وبالتايل عدم �إجبار امل�ست�أجر على
�إخالء ال�ش ّقة.
§ يف جميع احلاالت نن�صح باحل�صول على ا�ست�شارة قانون ّية قبل تقدمي الئحة الدفاع.
§ ي�ستطيع امل�ست�أجرون املحدودون من حيث الإمكان ّيات االقت�صاد ّية احل�صو َل -يف بع�ض
احلاالت -على متثيل حما ٍم من ِق َبل الدولة دون مقابل ،وذلك من خالل مكتب امل�ساعدة
القانون ّية يف وزارة العدل (راجِ عوا العناوين والهواتف يف ال�صفحة الأخرية من الك ّرا�س).
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�سُ ُبل احلماية من الإخالء

� .1إذا ح�صلت على ر�سالة حتذير من �صاحب ال�ش ّقة ،فمن امله ّم �أن تقوم بالتح ّرك فور تل ّقي
التو�صل �إىل ت�سوية
والتو�صل �إىل ت�سوية مع �صاحب املِ ْلك (على �سبيل املثال:
التحذير
ّ
ّ
لت�سديد ال َّد ْين ب�أق�ساط �أو �أيّ ترتيب �آخر).
التو�صل �إليه توثي ًقا ّ
خط ًّيا� .إذا جرى
 .2ث ّمة �أه ّم ّية فائقة لتوثيق �أيّ حمادثة �أو ا ّتفاق يجري
ّ
التو�صل �إىل تفاهمات �شفه ّية ،فبمقدورك �أن تبعث بر�سالة �إىل �صاحب امل ْلك (عميدار �أو
ّ
التو�صل �إليها.
�ضمنها جميع التفاهمات التي جرى
ّ
�شركة تطوير ع ّكا القدمية) ُت ِّ
التوجه للح�صول على ا�ست�شارة قانون ّية على وجه ال�سرعة.
 .3يجب ّ
املحمي الئحة ادّعاء ُقدّمت �ضدّه �إىل املحكمة -فعليه تقدمي الئحة دفاع
� .4إذا تل ّقى امل�ست�أجر
ّ
خالل  30يو ًما من يوم ا�ستالم الئحة االدّعاء� .إذا مل يقدّم الئحة دفاع ،فقد ي�صله الح ًقا �أمر
�إخالء .من َّ
املف�ضل اال�ستعان ُة با�ست�شارة ق�ضائ ّية يف �سبيل حت�ضري الئحة الدفاع.
 .5جتب املحافظة على جميع الأوراق وامل�ستندات املتع ّلقة بال�ش ّقة :عقد الإيجار ،و�إي�صاالت دفع
(فواتري) ،والئحة االدّعاء ،والتحذيرات التي جرى ا�ستالمها ،و�أوراق ت�شري �إىل تفاهمات
بني الأطراف (خارج ال َعقد) ،وغري ذلك.
يقدّم امل�ست�أجر الئحة دفاع و�صدر �ضدّه �أمر �إخالء (قرار من املحكمة يتحدّد فيه
� .6إذا مل ِ
� ّأن على امل�ست�أجر �إخالء ال�ش ّقة) ،ي�ستطيع امل�ست�أجر التقدّم بطلب لإلغاء �أمر الإخالء من
خالل تقدمي طلب لإلغاء قرار احل ْكم -وذلك خالل  30يو ًما من ا�ستالمه لقرار احلكم.
جتب اال�ستعانة با�ست�شارة ق�ضائ ّية عند كتابة الطلب ،وكذلك �إحلاق امل�ستندات ذات ال�صلة.

a
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.w
w

w

ينبغي العمل على وجه ال�رسعة واال�ستعجال قدر امل�ستطاع .عند ا�ستالم ر�سالة
التوجه لتلقي
التحذير من �صاحب ال�ش ّقة� ،أو ا�ستالم الئحة ّادعاء ،يجب
ّ
التو�صل �إىل اتّ فاق مع �صاحب ال�ش ّقة �أو تقدمي
اال�ست�شارة الق�ضائ ّية ،وحماولة
ّ
الئحة دفاع� .إذا مل يقم امل�ست�أجر بهذه الأمور ،فقد يت�س ّبب الت�أخري بالكثري من
أمرا ق�ضائ ًّيا ب�إخالء ال�ش ّقة.
امل�رصوفات الزائدة ،وقد يتل ّقى � ً

ترميمات ،وت�صليحات و�إبطال �أمر �إزالة خطر

l
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من حيث املبد�أ ،تقع م�س�ؤول ّية املحافظة على الو�ضع ال�سليم للمنزل على �صاحب امل ْلك .نتحدّث
هنا عن الت�صليحات الأ�سا�س ّية امله ّمة وال�ضرور ّية من �أجل احلفاظ على املنزل.
منا�صف ًة بني �صاحب امل ْلك وامل�ست�أجرين املحم ّيني :يدفع
يجرى تقا�سُ م م�صروفات الت�صليحات َ
امل�ست�أجر  %50ويدفع �صاحب امللك (عميدار� ،أو �شركة التطوير� ،أو غريهما) � .%50إذا �ض ّمت
البناية عددًا من امل�ست�أجرين املحم ّيني ،يتقا�سم ه�ؤالء ن�سبة الـ  %50بح�سب حجم ك ّل واحدة من
ال�شقق.

.
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يف ما يلي قائمة الت�صليحات الأ�سا�س ّية املح َدّدة يف القانون:

w

* ت�صليح �أ�سا�سات مت�صدّعة ت�س ّببت يف �إحداث �شقوق يف اجلدران �أو جت ّوف يف الأر�ض ّية.
* ت�صحيح عيوب يف هيكل البناية.
* ت�صليحات يف اجلدران اخلارج ّية� :شقوق ،تلبي�س �أو جتديد التلبي�س (طالء) ،ت�صليحات يف
اجلدار ،ويف �أر�ضية ال�شرفات والدرابزين ،و�أعمال جنارة و�أُ ُطر حديد ّية خارج ّية (�شبابيك،
ودرابزين ب�أنواعه).
* ت�صليحات يف املداخل والأدراج :جتويفات يف الأر�ض ّية �أو البالط ،وت�صليح الأدراج ،واجلدران
والأَ ْ�س ُقف ،والدرابزين والنجارة والأطر اخلارج ّية ،والر�شق والطالء ،وت�صليح جهاز �صناديق
الربيد.
* ت�صليحات يف ال�ساحة :من�ش�آت القمامة ،واجلدران الداعمة وال�سياج ،وطرق الو�صول �إىل
املنزل وامللج�أ ،وجهاز الت�صريف.
ال�صح ّي يف
* ت�صليحات �شبكة املوا�سري :موا�سري املياه الرئي�س ّية و ُمعدّاتها ،وجهاز ال�صرف
ّ
ال�ساحة.
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* ت�صليح خلل �أو عطب يف الأق�سام امل�شرتكة (املالجئ ،واملخازن ،والأقبية ،وغريها).
التوجه �إىل
حني يرف�ض �صاحب ال�ش ّقة تنفيذ الت�صليحات املذكورة �أعاله :ميكن
ّ
ُ
ّ
مبحام.
اال�ستعانة
املف�ضل
حمكمة الإيجار .من
ٍ
املحمي �أن ي�شارك يف تكاليف الأعمال التي تُ ن ّفذ يف �ش ّقته،
لزام على امل�ست�أجر
ّ
َ
وكذلك يف الأعمال التي تن َّفذ يف الأمالك امل�شرتكة (اجلدران ،والأ ْ�س ُقف ،ومطالع
الدرج وغريها).
ً
مما يدفعه
املحمي الذي يقطن يف �ش ّقة كبرية يدفع
امل�ست�أجر
مبلغا �أكرب ّ
ّ
امل�ست�أجر الذي ي�سكن يف �ش ّقة �صغرية.
ّ
وال�سخانات ال�شم�س ّية يتط ّلب موافقة من �صاحب
تركيب الهوائ ّيات (الأنتينات)
امللْك.
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�أمر �إزالة خطر
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ُت ْ�صدِ ر البلد ّية �أوامر �إزالة خطر عندما تكون البناية خطرة .يفر�ض الأمر �ضرورة ت�صليح
اخلطرُ .تلزم هذه الأوامر �صاحب امل ْلك (عميدار� ،شركة تطوير ع ّكا القدمية� ،أو غريهما)
بتنفيذ ترميم جذريّ لإزالة اخلطر� .إذا مل يج ِر ت�صليح هذه العيوبُ ،يعترب الأمر خمالفة
جنائ ّية .على «امل�ست�أجرين املحم ّيني» امل�شارك ُة بن�صف تكاليف الت�صليحات.

.w
w

w

حمام �أو
يجب �إجراء فح�ص والت�شاور مع
خممن فور تل ّقي �أمر �إزالة اخلطر
ٍ
ِّ
(قبل �رشوع �صاحب ال�ش ّقة ب�أعمال الرتميم) �سل ًفا ،قبل بداية العمل ،اطلبوا من
�صاحب ال�ش ّقة خارطة (�أو ّ
خطة) الرتميمات ،وتقدير تكاليفها.
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يف بع�ض احلاالت ،يجري و�ضع تكاليف باهظة و ُمبا َلغ فيها للرتميمات .يف الإمكان ا�ست�شارة
خم ّمن� ،أو مهند�س ،واحل�صول على ا�ست�شارة قانون ّية ،وتقدمي اقرتاح ما ّ
يل �أدنى للرتميمات.
مه ّم!! �أُعلن ب�ش�أن بع�ض املنازل يف ع ّكا القدمية �أ ّنها ُم َعدّة للمحافظة (ب�سبب �أه ّم ّيتها التاريخ ّية
�أو املعمار ّية �أو البيئ ّية) ،وعليه ُتن َّفذ الرتميمات بح�سب توجيهات �سلطة الآثار .هذه التوجيهات
إلزامي .على الرغم من ذلك،
ترفع من تكاليف الرتميم ،ولكن االن�صياع لهذه التعليمات �أمر � ّ
عندما تكون عميدار �أو �شركة تطوير ع ّكا القدمية هي �صاحبة امللك ،ف� ّإن امل�ست�أجرين املحم ّيني
اخلا�صة التي تن َّفذ بح�سب تعليمات �سلطة
غري ملزمني بامل�شاركة يف تكاليف �أعمال الرتميم
ّ
الآثار ،بل بـ ِ  %50من تكاليف �أعمال الرتميم الأ�سا�س ّية .ك ّل ذلك �شريطة �أن يقوم امل�ست�أجرون

ح�صتهم الن�سب ّية يف الرتميم (بدون التكاليف الإ�ضاف ّية التي يقت�ضيها قانون
املحم ّيون بدفع ّ
الآثار) خالل  90يو ًما� .إذا ُن ّفذت �أعمال الرتميم من ِق َبل مقاول يعمل ل�صالح عميدار �أو �شركة
ح�صته يف الرتميم لعميدار� /شركة
التطوير ،فمن امله ّم �أن ي�سارع امل�ست�أجر
املحمي بت�سديد ّ
ّ
تطوير ع ّكا القدمية كي ال ُي�ضط ّر �إىل ت�سديد  %50من مجُ مل تكاليف الرتميم.
املحمي
اخلا�ص :عند تل ّقي امل�ست�أجر
� #إمكان ّية اال�ستعانة مبقاولني من القطاع
ّ
ّ
أمر �إزالة خطر ،ي�ستطيع �أن يقرتح على �صاحب امللْك �أن يقوم هو (�أي امل�ست�أجر
� َ
املحمي) �أو مقاول من طرفه بتنفيذ �أعمال الرتميم .ال توافق عميدار و�رشكة
ّ
َ
ُ
مبلغ 30,000
تكاليف الرتميم
تتعدى
التطوير على ذلك �إ ّال يف احلاالت التي ال
ّ
البلدية ب� ّأن �أمر �إزالة
مهم ج ًّدا :يجب احل�صول على م�صادقة من مهند�س
ّ
�شيكلّ .
اخلطر قد � ِ
ألغ َي بعد تنفيذ �أعمال الرتميم.
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امل�شاركة بن�صف تكاليف الرتميم� :إذا قامت عميدار
 #دفع مبلغ ي�ضاف على مبلغ
َ
بتنفيذ الرتميمات بنف�سها (ولي�س من خالل ا�ستخدام املقاولني من القطاع
إدارية بن�سبة  %12على تكاليف الرتميم.
اخلا�ص) ،ت�ضاف ر�سوم � ّ
ّ

l
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املحمي� :إذا اكت�شف امل�ست�أجر
 #املبادرة لت�صليح العيوب من قبل امل�ست�أجر
ّ
املهم �أن يلفت انتباه �صاحب امللْك
املحمي هو بنف�سه نواق�ص يف البناية ،فمن
ّ
ّ
املحمي �أن ين ّفذ الرتميمات هو بنف�سه دون �إبالغ
أجر
�
امل�ست
على
حظر
ي
ذلك.
�إىل
ُ
ّ
�صاحب امللْك بذلك واحل�صول على م�صادقه منه .يف جميع احلاالت التي تن َّفذ
ت�صليحات يف ال�ش ّقة ،يجب احل�صول
فيها
ٌ
على م�صادقة �صاحبها� .إذا �أراد امل�ست�أجر
تنفيذ الت�صليحات �أو الرتميمات لوحده،
�أو من خالل مقاول يعمل من ِق َبله ،ولي�س
من قبل �صاحب امللْك (عميدار �أو �رشكة
املهم �أن يح�صل على
التطوير) ،فمن
ّ
موافقة ّ
خط ّية من عميدار� /رشكة التطوير
على الرتميم والتكاليف قبل بداية العمل.

w
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�سكن بديل خالل فرتة الرتميمات
�إذا ا�ستوجب �أم ُر �إزالة اخلطر هد َم البناية �أو تنفي َذ ت�صليحات جذر ّية يف امل ْلك ،على نح ٍو ال
مُ ْ
تكِن معه موا�صل ُة ال�سكن يف ال�ش ّقة خالل فرتة الرتميمات ،يجب عندها على عميدار �أو �شركة
ري �سكن بديل.
التطوير توف ُ
ميكن لل�سكن البديل �أن يكون �ش ّق ًة بديلة� ،أو دفع مبلغ ما ّ
يل للم�ست�أجر كي يتم ّكن من ا�ستئجار
�ش ّقة بقواه الذات ّية لفرتة الرتميمات (ال ّ
يغطي املبلغ �أجر ال�ش ّقة كام ً
ال بل جز ًءا منه).
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املحمي ب�إخالء ال�ش ّقة لغر�ض تنفيذ الرتميمات ،عليه �أن يطلب ر�سالة
قبل قيام امل�ست�أجر
ّ
وا�ضحة من املالك (عميدار �أو �شركة التطوير) يذكر فيها � ّأن خروج امل�ست�أجر من ال�ش ّقة هو
لغر�ض تنفيذ الرتميمات فقط ،و�أ ّنه �سيعود لل�سكن فيها فور االنتهاء من �أعمال الرتميم.
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�إمكان ّية �شراء الأمالك من ِق َبل امل�ست�أجرين املحم ّيني

.w
w

يف العام  ،1996ا ّتخذت دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل قرا ًرا مي ّكن امل�ست�أجرين املحم ّيني من �شراء ال�شقق
الفعلي.
املحمي ،وذلك ب�إجراء تخفي�ض كبري من �سعرها
التي ي�سكنون فيها بطريقة الإيجار
ّ
ّ
ميكن للتخفي�ض �أن ي�صل �إىل  %40من ثمن ال�ش ّقة.
املحمي ّ
خط ًّيا بن ّيتها بيع ال�ش ّقة �أو املمتلكات ،ومببلغ البيع،
يجب على الدولة �أن تب ّلغ امل�ست�أجر
ّ
وذلك قبل عر�ض ال�ش ّقة /املِلك للبيع يف ال�سوق احل ّرة.
املحمي �شراء ال�ش ّقة ،ي�صبح هو �صاحب ال�ش ّقة وميكنه بيعها (ب�سعر كامل) �أو
�إذا ق ّرر امل�ست�أجر
ّ
ت�أجريها �أو ا�ستخدامها (على نح ٍو قانو ّ
ين) لأيّ غر�ض كان.
رت ال�ساكن ال�ش ّقة ،ت�ستطيع الدولة بيعها ل�شخ�ص �آخر ،لكن امل�ست�أجر ي�ستطيع
�إذا مل ي�ش ِ
حممي مقابل مالكها اجلديد.
موا�صلة ال�سكن فيها كم�ست�أجرٍ
ّ
ّ
حق امل�ست�أجر م�شروط بعدم �إخالله بع ْقد الإيجار.

w

املخمنون الذين يعملون من
يقدم
تخمني ثمن ال�ش ّقة -يف بع�ض الأحيانّ ،
ّ
ٍ
ً
باهظة لثمن ال�ش ّقة .يف هذه احلاالت ،نن�صح ب�أن يقوم
تخمينات
ِق َبل الدولة
والتوجه يف حاالت
خممن من طرفهم
امل�ست�أجرون املحم ّيون با�ستئجار
ّ
ّ
حمام) �إىل املحكمة.
ال�رضورة (من خالل
ٍ
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عدم الت�سديد
وال�س َلف يف الوقت
يجب ت�سديد جميع الدفعات
ّ
املحدد .قد ي� ّؤدي ُ
ُّ
املحمي ح َّقه يف �رشاء
العقد ،وقد يخ�رس امل�ست�أجر
يف الوقت
ّ
املحدد �إىل �إلغاء َ
ّ
ال�ش ّقة.

اال�ستئجار احل ّر
املحمي الذي تحُ َدّد مدّته م�سب ًقا (لعام واحد -يف �أغلب احلاالت) .ي ّتفق �صاحب
الإيجار غري
ّ
ال�ش ّقة وامل�ست�أجر م�سب ًقا على مبلغ الإيجار .يف نهاية الفرتة املح َدّدة للإيجارّ ،
يحق ل�صاحب
ّ
ويحق له كذلك عد ُم جتديد عقد الإيجار ،وعندها يجب على امل�ست�أجر �أن
امل ْلك رف ُع الأجر،
ُي ْخلي ال�ش ّقة يف نف�س الو�ضع الذي ا�ستلمها فيه� ،أو على نح ِو ما ُح ِدّد يف ال َعقد.
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حقوقا فائ�ضة .وعلى العك�س من الإيجار
احلر ال يمَ نح امل�ست�أجرين
الإيجار
ّ
املحمي (ر�سوم املفتاح ّية) ،ميكن رفع مبلغ الإيجار يف نهاية فرتة الإيجار.
ّ
ُ
ّ
العقد.
يف
جة
ر
د
امل
واجباته
جميع
ذ
ف
ين
أن
�
أجر
�
امل�ست
على
يجب
َ
َْ
يجب احلفاظ على جميع امل�ستندات :العقود والفواتري ،واحل�سابات ،وما
�شابه.
قبل التوقيع على عقد الإيجار ،يجب الت�أكّ د من عدم وجود الديون ،كدفعات
الكهرباء ،واملاء والأرنونا ،وجلنة البناية ،وغري ذلك.
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احلكومي
الإ�سكان
ّ
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قدّمه الدولة مل�ساعدة ذوي الإمكان ّيات االقت�صاد ّية املحدودة
الإ�سكان
�سكني ُت ِ
احلكومي هو ح ّل ّ
ّ
يف العثور على مكان �سكن.
يط َّبق هذا احل ّل من خالل �إعطاء �ش ّقة تعود م ْلك ّيتها �إىل �إحدى ال�شركات احلكوم ّية التي
تخ�ص�ص امل�ساكن احلكوم ّية.
ّ
من ميتلك ّ
حق احل�صول على �ش ّقة حكوم ّية؟
احلكومي ال يتوافر �إ ّال ملن جرى تعريفهم كـ َ « ُمعدَمي ال�ش ّقة
ا�ستحقاق ال�ش ّقة يف الإ�سكان
ّ
ال�سكن ّية» فقط.
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بح�سب تعريف وزارة البناء والإ�سكانُ ،معدَم ال�ش ّقة هو من بلغ �سنّ الـ  21فما فوق� ،أو عائلة (ك ّل
واحد من �أفراد العائلة) ،وال ميلك/ون ومل ميلك/ميلكوا حقو ًقا يف �ش ّقة �أو يف جزء من �ش ّقة.
يف ما يلي حتديد ملُعدمي ال�شقق الذي ميلكون ا�ستحقاق احل�صول على �ش ّقة يف الإ�سكان
احلكومي:
ّ
� .1أزواج
ُ
ّ
احل�صول على �ش ّقة حكوم ّية �إذا ا�ستوفوا جميع ال�شروط التالية:
يحق للأزواج
لديهما � 3أوالد على الأق ّل؛
لديهما  1400نقطة فما فوق؛
ال يزيد دخلهما على مبلغ يجري حتديده بني حني و�آخر؛
ي�ستنفدان قدرتهما على االكت�ساب*
* ُتعترب العائلة كمن ا�ستنفدت قدرتها على االكت�ساب يف واحدة من احلاالت التالية:
الوطني ملدّة �سنتني
خم�ص�صات �ضمان الدخل من م� ّؤ�س�سة الت�أمني
العائلة التي حت�صل على ّ
ّ
متوا�صلتني على الأق ّل.
الوطني ،ر�سوم
(خم�ص�صات من الت�أمني
* العائلة التي تعتا�ش من �أجر العمل �أو �أيّ دخل �آخر
ّ
ّ
خم�ص�صات ا�ستكمال الدخل ملدّة عام على الأق ّل.
النفقة ،وما �شابه) وتتل ّقى �إ�ضافة �إىل ذلك ّ
* عائلة ُحدّدت لأحد الوالدين فيها درجة عدم القدرة على االكت�ساب امل�ستق ّر بن�سبة  %75فما
املخ�ص�صات ُم َعدّة للعائلة ال للفرد.
فوق� ،شريطة �أن تكون ّ
العائلة التي ُحدّدت للأبوين فيها درج ُة عدم قدرة على االكت�ساب بن�سبة م�ستق ّرة ت�صل �إىل %75
فما فوق.
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 .2عائالت �أحاد ّية الوالد/ة
حكومي �إذا توافرت لديها
  متلك العائالت الأحاد ّية الوالد/ة احل َّق يف احل�صول على �إ�سكان
ّ
جميع ال�شروط التالية:
لديها � 3أوالد فما فوق؛
ال يزيد دخلها عن مبلغ يجري حتديده بني حني و�آخر؛
ت�ستنفد قدرتها على االكت�ساب؛**
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** تعترب العائلة الأحاد ّية الوالد/ة ب�أ ّنها ا�ستنفدت قدرتها على االكت�ساب يف �إحدى احلاالت
التالية:
الوطني ملدّة
خم�ص�صات �ضمان الدخل من م� ّؤ�س�سة الت�أمني
يح�صل الوالد يف العائلة على
ّ
ّ

عامني متوا�صلني على الأق ّل.
خم�ص�صات ا�ستكمال الدخل ملدّة
يعتا�ش الوالد يف العائلة من �أجر عمل ،لك ّنه يح�صل كذلك على ّ
عام واحد على الأق ّل.
ُحدّدت للوالد يف العائلة درجة عدم قدرة على االكت�ساب امل�ستق ّر بن�سبة  %75فما فوق� ،شريطة
املخ�ص�صات ُم َعدّة للعائلة ال للفرد.
�أن تكون ّ
 .3معاقون
كر�سي
«אנשים עם מוגבלויות» املعاقون الذين ال ي�ستطيعون التن ّقل �إ ّال بوا�سطة
ّ
العجالت ،وي�ستوفون واحدًا (�أو �أكرث) من ال�شروط التالية ،ميلكون ّ
حق احل�صول على �ش ّقة يف
احلكومي:
الإ�سكان
ّ
ُمعدمو ال�ش ّقة (راجعوا التعريف الوارد �أعاله).
كر�سي العجالت� ،أو فرد معاق يتن ّقل بوا�سطة
العائلة التي يتن ّقل فيها �أحد الوالدين بوا�سطة
ّ
كر�سي العجالت� ،شريطة �أ ّال تزيد مدخوالتهما عن معدّل الأجور العا ّم.
ّ
�شخ�صان متز ّوجان �أحدهما معاق وميلك ا�ستحقاق احل�صول على «קצבת נכות כללית»
الوطني
خم�ص�صات عدم القدرة على االكت�ساب امل�ستق ّر بن�سبة  %75من م� ّؤ�س�سة الت�أمني
ّ
ّ
كعائلة ،وال يفوق مجُ ْ َم ُل دخلِ العائلة الدخ َل الذي يو ّفر ا�ستحقا َق احل�صول على �ش ّقة بالإيجار
احلكومي ،ولديهما ولدان على الأق ّل .
يف الإ�سكان
ّ
�شخ�صان متزوجان �أحدهما معاق وميلك ا�ستحقاق احل�صول على خم�ص�صات عدم القدره
على االكت�ساب امل�ستقر بن�سبة  ٪75من م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني كعائله  ،وال يفوق جممل دخل
العائله الذي يوفر ا�ستحقاق احل�صول على ُ�شقه للإيجار يف الإ�سكان احلكومي ،و َلديهما ولد
واحد على الأقل  ،يح�صل على خم�ص�صات �إعاقه بن�سبة  ٪100من م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني.
�شخ�صان متز ّوجان ملدّة تزيد عن خم�س �سنوات ولي�س لديهما �أبناء ،وكالهما معاق وميلك
خم�ص�صات عدم القدرة على االكت�ساب
ا�ستحقاق احل�صول على «קצבת נכות כללית»
ّ
امل�ستق ّر بن�سبة .%75
�شخ�صان متز ّوجان وكالهما معاق وميلك ا�ستحقاق احل�صول على «קצבת נכות כללית»
خم�ص�صات عدم القدرة على االكت�ساب امل�ستق ّر بن�سبة  %75ولديهم ابن واحد على الأق ّل (هذا
ّ
ال ي�شمل احلم َل).
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 .4القادمون اجلدد
ُ
يف حاالت مع ّينةّ ،
احلكومي.
احل�صول على �ش ّقة يف الإ�سكان
يحق للقادمني اجلدد
ّ
القادم اجلديد هو �شخ�ص ميلك �شهادة قادم جديد �أو َمن �أُ ْد ِر َج �ضمن �شهادة القادم اجلديد.
حكومي خالل فرتة ا�ستحقاقه للإ�سكان
ميلك القادم اجلديد ا�ستحقاق احل�صول على �إ�سكان
ّ
احلكومي.
ّ
فرتة اال�ستحقاق للقادمني اجلدد هي � 10سنوات من حلظة احل�صول على مكانة قادم جديد.
فرتة ا�ستحقاق للم�س ّنني القادمني اجلدد الذين و�صلوا �إىل البالد بد ًءا من تاريخ 1.9.1989
غري حمدّدة بالوقت� ،شريطة ان�سحاب تعريف امل�سنّ عليهم (الرجال من �سنّ  67والن�ساء من
خم�ص�صات ا�ستكمال الدخل
خم�ص�صات ال�شيخوخة بالإ�ضافة �إىل ّ
�سنّ  64الذين يعي�شون على ّ
خم�ص�صات الإعاقة).
�أو ّ
لالبن /البنت الوحيد/ة اللذين �أ ّ
متا � 10سنوات يف البالد و�أُحلقا ال�ستحقاق الوالد امل�سنّ
ح ّتى  -2008-04-30فرتة اال�ستحقاق غري حم َدّدة بالوقت ،وتوا�صل وزارة اال�ستيعاب معاجلة
�أمرهما.
للمعاقني الذين �أ ّ
متوا � 10سنوات يف البالد و�صودق على ا�ستحقاقهم من قبل جلنة ا�ستثناءات
الإ�سكان ح ّتى  -2008-04-30فرتة اال�ستحقاق غري حم َدّدة بالوقت .
القادمون اجلدد الذين �أ ّ
احلكومي ،و�صادقت
متوا � 10سنوات يف البالد ،وي�سكنون �ضمن الإ�سكان
ّ
جلن ُة اال�ستثناءات على ا�ستبدالهم لل�ش ّقة ح ّتى � -2008-4-30ستوا�صل وزارة اال�ستيعاب معاجلة
�أمورهم.
 .5امل�س ّنون
الوطني ّ
يحق
خم�ص�صات املعي�شة التي تقدّمها م� ّؤ�س�سة الت�أمني
امل�س ّنون الذين يعي�شون على ّ
ّ
احلكومي.
لهم احل�صول على الإ�سكان
ّ
   
 .6حاالت �أخرى
يف حالة ال�ضرورة الط ّب ّية -العائالت والأفراد الذين ي�سكنون ب�إيجار خم ّف�ض (�سوب�سيديا)،
و َت�ستوجب ال�ضرور ُة الط ّب ّي ُة تبدي َل �ش ّقتهم بح�سب تو�صية مهن ّية من ِق َبل م�ست�شار ط ّب ّي لوزارة
البناء والإ�سكان.
يف ظروف االكتظاظ يف امل�سكن -العائالت التي ت�سكن ب�إيجار خم ّف�ض (�سوب�سيديا) قبل
 1.1.1994وتعاين من اكتظاظ يف امل�سكن.
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احلكومي؟
كيف ميكن احل�صول على ا�ستحقاق الإ�سكان
ّ
التوجه �إىل �شركات الإ�سكان (كعميدار -على �سبيل املثال) وتقدمي طلب ل�شهادة
يجري
ّ
ا�ستحقاقُ .يع َّب�أ الطلب يف ا�ستمارة طلب م�ساعدة يف الإ�سكان.
يجب �إحلاق امل�ستندات التالية بالطلب:
بطاقة هُ و ّية و�صورة طبق الأ�صل (مبا يف ذلك امللحق) ،وكذلك بطاقات هُ و ّية الأبناء ح ّتى �سنّ
مقدّم الطلب.
الـ  21الذين ي�سكنون مع ِ
عقد �إيجار �ساري املفعول يف ال�سوق احل ّرة مل يو َّقع مع �أقرباء من الدرجة الأوىل.
م�صادقة من البنك �سُ ّجل فيها رقم احل�ساب لتحويل الدفع ،ورقم الفرع ورقم البنك (�صورة
�شيك �أو ورقة ح�ساب بنك).
مقدّم الطلب مل َز ًما باخلدمة الإلزام ّية يف اجلي�شُ ،يح�ضر م�صادقة حول عدد �أ�شهر
�إذا كان ِ
اخلدمة الإلزام ّية يف اجلي�ش �أو يف اخلدمة الوطن ّية �أو املدن ّية (للزوجني� -إذا توافر ذلك) من
�إحدى اجلهات التالية :م�صادقة على خدمة يف اجلي�ش من �ضابط املدينة .على امل�صادقة �أن
ال�شخ�صي ،ومدّة اخلدمة (من
ت�ض ّم التفا�صيل التالية :اال�سم ،ورقم بطاقة الهُو ّية ،والرقم
ّ
تاريخ ...ح ّتى تاريخ ،)...وتفا�صيل فرتة اخلدمة -بالأ�شهر والأ ّيام.
مقدّم/ة الطلب م�صادق ٌة على اخلدمة الوطن ّية من �أحد الأج�سام التالية:
�إذا توافرت لدى ِ
جمع ّية التط ّوع يف �صفوف �شعب �إ�سرائيل؛ جمع ّية التط ّوع يف �إ�سرائيل؛ «عمي َنداف» -جمع ّية
تورات ّية للتط ّوع؛ املركز الط ّب ّي َ
«�شعاري ت�سيديك» يف القد�س؛ بلد ّية القد�س؛ «�شلوميت-
َبديريخ»؛ «�شالهيفيت»؛ «بات عامي»؛ وزارة الدفاع؛ وزارة الرتبية والتعليم.
ملقدّم/ة الطلب �إخوة و�أخوات (ميكن �أن ُي�ش َمل �ضمنهم الأخوة والأخوات غري الأ�ش ّقاء
�إذا كان ِ
من �أب �أو �أ ّم م�شرتكني) ،يجب كذلك �إحلاق �أحد امل�ستندات التالية:
مقدّم الطلب ت�شمل �أرقام البطاقات ،و�أ�سماءَهم،
�صورة عن بطاقات هُ و ّية جميع �إخوة و�أخوات ِ
وعناوينهم.
�صورة عن بطاقة هُ و ّية الأب �أو الأ ّم ،بحيث ُتدرج فيها قائمة ب�أ�سماء جميع الإخوة والأخوات
مقدّم/ة الطلب).
(مبا يف ذلك ا�سم ِ
ت�صريح ي�ضم تفا�صيل الأخوة والأخوات.
ملقدّم/ة الطلب �أخ� /أخت متو ًّفى /متو ّفاةُ ،يلحق كذلك �أحد امل�ستندات التالية:
�إذا كان ِ
�شهادة وفاة للأخ/الأخت املتوفى /املتوفاة.
ّ
ملخ�ص �سج ّل ال�س ّكان للأخ /للأخت املتو َّفى /املتو ّفاة.
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�إذا مل تتوافر �إمكان ّية ا�ست�صدار �أحد امل�ستندات املذكورة ،يجب عندها تعبئة جميع التفا�صيل يف
ت�صريح حول تفا�صيل الإخوة والأخوات.
احلاالت التي ت�ستوجب �إحلاق م�ستندات �أخرى:
* من يعي�ش على �أجر عمل يقوم ب�إحلاق ق�سائم الراتب (تلو�شات) ال�ستّ الأخرية ،وتقرير
احل�ساب اجلاري من البنك عن الأ�شهر الأربعة الأخرية.
خم�ص�صات �ضمان الدخل /ا�ستكمال الدخل يقوم ب�إحلاق م�صادقة من قبل
* من يعي�ش على ّ
املخ�ص�صات يف ال�شهر الفائت.
م� ّؤ�س�سة الت�أمني
الوطني حول ح�صوله على ّ
ّ
* ُتلحِ ق املر�أة احلامل م�صادقة من م� ّؤ�س�سة ط ّب ّية مع َ
رت ٍف بها حول احلمل بد ًءا من ال�شهر
اخلام�س.
الوطني حول ح�صوله
خم�ص�صات الإعاقة م�صادق ًة من م� ّؤ�س�سة الت�أمني
* يُلحِ ق من يعي�ش على ّ
ّ
املخ�ص�صات ،ونوع
املخ�ص�صات يف ال�شهر الفائت ،وكذلك م�صادقة �إعاقة مع الإ�شارة �إىل نوع ّ
على ّ
الإعاقة (م�ؤ ّقتة؛ م�ستق ّرة؛ ثابتة) ،ون َِ�سب الإعاقة ،ودرجة عدم القدرة على االكت�ساب ،وقيمة
خم�ص�صات الإعاقة يف ال�شهر ،وتاريخ بداية الدفع.
ّ
خم�ص�صات �إعاقة عا ّمة ،يجب عندها توفري م�صادقة من م� ّؤ�س�سة
* �إذا كان �أحد الزوجني يتل ّقى ّ
املخ�ص�صات عالوة عن الزوج/ة �أو الأوالد.
الت�أمني
الوطني �إن �ض ّمت ّ
ّ
* يلحِ ق القادمون اجلدد �شهادة قاد ٍم جديد ،و�صورة مطابقة للأ�صل.
خم�ص�صات ا�ستكمال
* يُلحِ ق امل�س ّنون (الرجل فوق �سنّ  ،67واملر�أة فوق �سنّ  )64الذين يتل َّق ْون ّ
املخ�ص�صات ،مع الإ�شارة �إىل
الدخل م�صادق ًة من م� ّؤ�س�سة الت�أمني
الوطني حول ح�صولهم على ّ
ّ
تاريخ بداية الت�سديد.
املخ�ص�صات.
* يُلحِ ق معاقو احلرب �ض ّد الناز ّيني م�صادقة من وزارة املال ّية حول تل ّقي ّ

l
i
.
o
.n c

a
l
ah

22

.w
w

w

العائالت الأحاد ّية الوالد/ة ُتلحِ ق امل�ستندات التالية:
 .1م�صادقة عدم حول ال�سكن مع �شريك/ة حياة ال يربطه/ا به/ا عقد زواج.
الوطني ب�إحلاق م�صادقة بهذا الأمر.
خم�ص�صات النفقة من م� ّؤ�س�سة الت�أمني
 .2يقوم من يتل ّقى ّ
ّ
ت�سجلوا للزواج �شهاد ًة زواج �أو م�صادقة على الت�سجيل للزواج وكذلك
* يُلحِ ق املتز ّوجون �أو من ّ
�صورة مطابقة للأ�صل.
* يقوم الزوجان اللذان َقدِ ما �إىل البالد متز ّو َجينْ ب�إحلاق �شهادة قادم جديد .يد َّون تاريخ
احل�صول على مكانة قادم جديد يف ا�ستمارة طلب احل�صول على م�ساعدة يف الإ�سكان.
ديني :يجب �إحلاق م�صادقة من وزارة الداخل ّية حول
* الزوجان اللذان مل يرتبطا بزواج ّ

اعرتافها بالزواج وتاريخه.
ت�صريحا بكونهما زوجني
* الزوجان اللذان يعي�شان م ًعا دون االرتباط بعقد زواج يُلحِ قان
ً
يعي�شان م ًعا.
* يُلحِ ق املط ّلقون �شهادة طالق وا ّتفاق ّية طالق اكت�سبت مكانة قرار حكم قبل الطالق وكذلك
�صو ًرا مطابقة للأ�صل.
ُتطلَب هذه امل�ستندات كذلك من زوجني �سبق لهما (�أو لأحدهما) �أن تط ّلق �ساب ًقا.
عندما يكون �أحد طالبي اال�ستحقاق قد قدم �إىل البالد كمط ّلَق ،ت�شكل �شهادة القادم اجلديد
التي ُد ّونت فيها املكانة ال�شخ�ص ّية وتفا�صيل الأوالد (يف حالة وجود �أوالد)ُ ،ت�ش ّكل بدي ً
ال عن
ا ّتفاق ّية طالق و�شهادة طالق.
من يخو�ض �إجراءات طالق يُلحِ ق م�صادقة حم َدّثة من احلاخام ّية (ر ّبانوت) حول فتح ّ
ملف
طالق فعاّل ملدّة �سنة واحدة على الأق ّل.
* ُتلحِ ق الأرامل �شهادة وفاة الزوج /الزوجة
* ُتلحِ ق املع ّلَقات (املتز ّوجات اللواتي ال ي�ستطعن حتقيق العالقة الزوج ّية وال ي�ستطعن التز ّوج
جم َّددًا ،وذلك لأ�سباب خمتلفة) م�صادق ًة من احلاخام ّية حول و�ضعهنّ .
* اجلنديّ الوحيد ُيلحق م�صادقة من ِق َبل �ضابط املدينة حول اخلدمة النظام ّية �أو اخلدمة
الوطن ّية ،و�شهادة جنديّ وحيد.
* اجلنديّ الوحيد يف اخلدمة الوطن ّية يُلحِ ق م�صادقة حول اخلدمة املدن ّية.
اجتماعي.
* الن�ساء امل�ضروبات (�ضحايا العنف) -عليهنّ �إحلاق تقرير من قبل عامل
ّ

l
i
.
co

.
an

l
h
.w a
w

w

ّ
مايل.
ا�ست�صدار �شهادة اال�ستحقاق ي�ستوجب دفْ َع مبلغ
تعهد مقابل �رشكة
عند �إ�صدار �شهادة اال�ستحقاق ،يجب التوقيع على كتاب
ُّ
تقدم امل�ساعدة (كعميدار -على �سبيل املثال) ،وعندها ميكن
الإ�سكان التي ّ
احل�صول على م�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة يف املرحلة الأوىل قبل احل�صول على
مايل يدفع ُ
ّ
ملعدم ال�ش ّقة كي يتمكّ ن من
ال�ش ّقة (م�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة هي مبلغ
ا�ستئجار �ش ّقة) .يتوا�صل تقدمي امل�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة �إىل حني العثور على
ّ
تتوقف امل�ساعدة
�ش ّقة مالئمة ل�صاحب اال�ستحقاق ،وعند دخوله لل�سكن فيها،
املال ّية يف �أجر ال�ش ّقة.
ميكن اال�ستئناف على قرار رف�ض منح اال�ستحقاق� ،أو على قرار حول مبلغ
امل�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة .يق َّدم اال�ستئناف �إىل مكاتب �رشكة عميدار ،وهي
حتول اال�ستئناف �إىل وزارة البناء والإ�سكان.
بدورها
ّ
23

ا�ستثنائي:
لحق امل�ستندات التالية لال�ستئناف ولك ّل طلب للح�صول على ا�ستحقاق
ُت َ
ّ
تف�سر �أ�سباب ودوافع اال�ستئناف.
* ر�سالة طلب ّ
مف�صلة ّ
البنكي عن الأ�شهر ال�س ّتة الأخرية.
* م�صادقات حول الدخل و�أوراق احل�ساب
ّ
اجتماعي
* للأفراد الذين يعتني بهم مكتب ال�ش�ؤون االجتماع ّية :يجب �إرفاق تقرير عامل
ّ
حول و�ضع العائلة و�أدائها.
* عند ال�ضرورة يجب �إرفاق م�صادقات ط ّب ّية لتدعيم وتعزيز اال�ستئناف.

واجبات ال�شخ�ص الذي يقطن يف �شقة حكوم ّية
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* االلتزام ببنود ال َعقد.
* التعاون مع �شركات الإ�سكان عندما تجُ ري زيارات لل�ش ّقة.
* على َمن ح�صل على �ش ّقة حكوم ّية � ُ
احلكومي (يف ك ّل م ّرة جم ّددًا)،
إثبات ا�ستحقاقه لل�سكن
ّ
ح ّتى عندما تجُ ري �شركة الإ�سكان زيارات لل�ش ّقة� ،أو تقوم بطرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات.
ي�سجل يف
* عدم ا�ستخدام ال�ش ّقة لأغرا�ض جتار ّية �أو �أيّ ا�ستخدام حمظور �أو ا�ستخدام مل َّ
العقد ،با�ستثناء ال�سكن .يجب ت�سديد �أجر ال�ش ّقة يف املوعد املح َدّد.
* ُت�ستخدَم ال�ش ّقة لأغرا�ض ال�سكن فقط .ال يجوز ا�ستخدامها لأغرا�ض �إدارة م�صلحة جتار ّية.
امل�سجلني يف ال َعقد بال�سكن يف ال�ش ّقة.
* ال ُي�سمح لغري ّ
* يجب �إبالغ �شركة الإ�سكان امل�س�ؤولة حول ك ّل تغيري يف عدد الأنف�س يف ال�ش ّقة (وفاة �أحد
ي�سجل يف
القاطنني فيها� ،أو والدة طفل جديد� ،أو مغادرة �أحد ال�س ّكان ،وغري ذلك) .من مل َّ
ُ
ال�سكن يف ال�ش ّقة.
ال َعقد ومل ُي�ص ّرح عنه ال ميكنه
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يجب احلفاظ على امل�ستندات التي ت�شري �إىل اال�ستحقاق بح�سب املعايري املذكورة
�أعاله.
كلّ من ي�سكن يف ال�شقّة وال ميلك ا�ستحقاق ال�سكن فيها ،وكلّ من جرى �إيقاف ا�ستحقاقه
احلكومي لك ّنه يوا�صل ال�سكن يف ال�شقّة ،يجري التعامل معه كمن قام باعتداء
للم�سكن
ّ
للتوجه على جناح ال�رسعة
أهم ّية
ّ
ثمة � ّ
على ال�شقّة .ي�شكّل االعتداء ذريعة للإخالء ،ولذا ّ
احلكومي لتفادي ا�ست�صدار �أمر
�إىل �رشكة الإ�سكان لرتتيب مو�ضوع اال�ستحقاق للم�سكن
ّ
�إخالء.
�سمى «زيارات الدائرة» .ي�صل مندوبوها
جُتري وزارة الإ�سكان بني احلني والآخر ما ُي ّ
�إىل ال�شقّة لفح�ص من ي�سكن فيها وما الذي يدور هناك .التعاون مع مندوبي وزارة
إلزامي .قد يفقد ال�شخ�ص بع�ض املكاف�آت التي مُتنح له �إذا مل يقم بالتعاون
الإ�سكان �
ّ

مع مندوبي الوزارة.
يحقّ للم�ست�أجر �أن يح�صل على ن�سخة من تقرير الزيارة («زيارة الدائرة») ،و�إحلاق
ادعاءاته حول حالة ال�شقّة ،وعدد الأفراد الذين يقطنون فيها ،وما �شابه.
ّ

حقوق امل�ست�أجر يف ال�ش ّقة وواجبات �شركة الإ�سكان (�صاحبة امل ْلك)
ّ .1
يحق للم�ست�أجر �أن يفح�ص ال�ش ّقة قبل التوقيع على ال َعقد ،ويجب على �شركة الإ�سكان
�أن مت ّكنه من القيام بذلك� .إذا تبينّ وجود نق�ص �أو خلل (راجعوا الف�صل�« :صيانة امل�سكن
احلكومي») ي�ستوجبان الت�صليح ،فعلى ال�شركة �أن تقوم بعمل ّية الت�صليح خالل  60يو ًما من
ّ
التوقيع على عقد الإيجار.
 .2يجب على ال�شركة �أن تقدّم للم�ست�أجر معلومات ّ
خط ّية كاملة حول واجباته وحقوقه خالل
التوقيع على عَقد الإيجار.
توجهات م�ست�أجر ال�ش ّقة احلكوم ّية خالل  30يو ًما من
 .3يجب على ال�شركة الر ّد على جميع ّ
التوجه.
ا�ستالم ّ
� .4إذا ّ
تك�شف خلل يف ال�ش ّقة تقع م�س�ؤول ّية ت�صليحه على ال�شركة ،يجب عليها ال�شروع يف عمل ّية
الت�صليح على وجه ال�سرعة ،وقبل انتهاء  60يو ًما من اليوم الذي علمت فيه ب�ضرورة �إجراء
الت�صليح .يجب على ال�شركة االنتهاء من الت�صليح خالل فرتة معقولة.
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احلكومي ،وذلك لأ ّنها م ْلك للدولة.
ال ميكن توريث �ش ّقة الإ�سكان
ّ
�إذا توفيّ امل�ست�أجر �أو انتقل لل�سكن يف م� ّؤ�س�سة للرعاية الطب ّية ،يجب على ال�ساكنني الآخرين
�إخالء ال�ش ّقة.
على الرغم من ذلك ،ي�ستطيع �أحد ال�س ّكان -يف حاالت مع ّينة -موا�صلة ال�سكن فيها بعد موت
�صاحب اال�ستحقاق� ،أو بعد انتقاله لل�سكن يف م� ّؤ�س�سة للرعاية الط ّب ّية.
وا�ص ً
ال.
ي�س َّمى هذا ال�شخ�ص م�ست�أج ًرا ُم ِ

وا�صل (وال�سكن يف ال�ش ّقة مبكانة
ي�ستطيع �شخ�ص ما �أن يتح ّول �إىل م�ست�أجر ُم ِ
«م�ست�أجر ذي ا�ستحقاق»)� ،إذا حت ّققت ال�شروط الثالثة التالية:
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أ�صلي يف ال�ش ّقة احلكوم ّية توفيّ �أو انتقل لل�سكن يف م� ّؤ�س�سة للرعاية الط ّب ّية.
امل�ست�أجر ال ّ
وا�صل هو /هي زوج /زوجة ،ابن /ابنة ،حفيد /حفيدة �أو والد /والدة �صاحب
امل�ست�أجر امل ُ ِ
الو�صي/ة عليه.
اال�ستحقاق� ،أو � ّإن �صاحب /اال�ستحقاق كان/ت
ّ
احلكومي ملدّة ثالث �سنوات على
أ�صلي يف �ش ّقة الإ�سكان
ّ
عا�ش امل�ست�أجر املوا�صل مع امل�ست�أجر ال ّ
الأق ّل ُق َب ْي َل وفاة �صاحب اال�ستحقاق �أو ُق َب ْي َل انتقاله لل�سكن يف م� ّؤ�س�سة رعاية ط ّب ّية.
�صيانة ال�ش ّقة ،والرتميمات ،و�أوامر �إزالة اخلطر
قبل الدخول �إىل ال�ش ّقة
قبل التوقيع على عقد الإيجار اجلديد ،مُت ِّك ُن �شرك ُة الإ�سكان م�ست�أج َر ال�ش ّقة من فح�ص ما �إذا
كانت تنق�صها �أغرا�ض مع ّينة� ،أو � ّأن هناك عيو ًبا يف �أحد الأغرا�ض التالية ،وعليه من امله ّم �أن
يقوم امل�ست�أجر بزيارة لل�ش ّقة لفح�ص الأمور التالية:
 -1باب الدخول :الباب الذي يحتاج �إىل الت�صليح ُي�ستبدل بباب «بالديليت».
 -2ال�شبابيك (مبا يف ذلك الزجاج) ،والأباجورات (الرتي�س -فقط �إذا كانت موجودة يف ال�ش ّقة
�أ�ص ً
أر�ضي (للم�س ّنني فقط).
ال)َ ،م�شابك حديد ّية يف الطابق ال ّ
ال�صح ّي.
� -3أنابيب للماء ال�ساخن والبارد� ،أنابيب لل�صرف
ّ
كهربائي �أو ّ
ّ -4
�شم�سي
�سخان
�سخان
ّ
ّ
 -5حنف ّيات (�صنابري) يف املطبخ واحل ّمام
� -6شبكة كهرباء منزل ّية بح�سب املوا�صفات الر�سم ّية.
 -7ت�صليح و�إغالق محُ ْ َكم لل�شقوق والت�صدّعات يف ال�سطح واحليطان.
 -8ت�صليح النواق�ص واخللل يف متانة الدرابزين وحِ بال الغ�سيل واملَ�شابك احلديد ّية.
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يوما من موعد التوقيع
يجب على �رشكة الإ�سكان تنفيذ الت�صليحات خالل ً 60
العقد
على َ

بعد دخول ال�ش ّقة
ك ّل م�ست�أجر تنق�ص �ش ّق َته � ٌ
أغرا�ض مع ّينة� ،أو هنالك خلل (عطب �أو خراب) يف واحد �أو �أكرث من
الأغرا�ض ،بحيث ال ميكن ا�ستخدامها على نحو الئق ومعقول (لي�س املق�صود خل ً
ال �شكل ًّيا ،بل
املق�صود خلل يعيق تفعيل الغر�ض وا�ستخدامه)
26

قائمة الأغرا�ض

* �أنابيب املياه الباردة وال�ساخنة
ال�صح ّي (ال ي�شمل االن�سداد).
* �أنابيب ال�صرف
ّ
ال�شم�سي -وي�شمل ذلك �ألواح الت�سخني) .تبديل ّ
* ّ
الكهربائي
ال�سخان
(الكهربائي �أو
�سخان املاء
ّ
ّ
ّ
ّ
�شم�سي ال يقع على عاتق �شركة الإ�سكان.
ب�سخان
ّ
* لوح الكهرباء
* باب املدخل
اخلارجي -الإغالق غري ال�سليم� ،أو �ش ّباك غري ُمث َّبت (ال ي�شمل ذلك الزجا َج ،وال
* ال�ش ّباك
ّ
ي�شمل الإغالق امل ُ ْح َكم لل�شبابيك).
* بالطات تالفة� ،أو ناق�صة �أو مك�سورة� ،أو هابطة).
* بالطات تالفة �أو ناق�صة يف �سرياميك حيطان �أو �أر�ض ّية
غرف اال�ستحمام واملراحي�ض.
* ت�صليح ت�صدّعات يف ال�سطح واجلدران ،و�سدّها ب�شكل
محُ ْ َكم.
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يوما من تل ّقيها
الرد على جميع
يجب على �رشكة الإ�سكان
ّ
التوجهات خالل ً 30
ّ
للتوجه.
ّ

w

يوما من تل ّقيها
يجب على �رشكة الإ�سكان ال�رشوع يف عمل ّية الت�صليح خالل ً 60
ً
بالغا حول احلاجة �إىل �إجراء الت�صليحات.
على �رشكة الإ�سكان �إمتام الت�صليحات خالل فرتة معقولة.
رضرت عن عمد وعن �سوء ن ّية
لن تقوم �رشكة الإ�سكان بت�صليح الأغرا�ض التي ت� ّ
من ِقبل امل�ست�أجر� ،أو ب�سبب ا�ستخدامها بطريقة غري معقولة� ،أو نتيجة �إجراء
تغيريات �أو �إ�ضافات عليها� ،أو ت�صليحها من قبل امل�ست�أجر دون احل�صول على
موافقة ّ
خط ّية من ِق َبل ال�رشكة.
�إذا رغب امل�ست�أجر يف �أن ين ّفذ الت�صليحات هو بنف�سه ،فعليه احل�صول على
موافقة م�سبقة.
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م�شاركة امل�ست�أجر يف متويل الت�صليحات
يجب على امل�ست�أجر امل�شاركة يف متويل الت�صليحات يف �ش ّقته بح�سب امل�سار الذي ينتمي �إليه يف
عَقد الإيجار.
الوطني ن�سبة
خم�ص�صات الإعالة من م� ّؤ�س�سة الت�أمني
ي�سدّد امل�ست�أجرون الذين يعي�شون على ّ
ّ
 %5من تكاليف الت�صليح.
امل�ست�أجرون يف م�سار �أجر ال�ش ّقة احل ّر ،في�سدّدون ن�سبة  %25من تكاليف الت�صليح (- %10عند
تركيب ّ
�شم�سي).
�سخان
ّ
ي�شارك الآخرون بن�سبة  %10من تكاليف الت�صليح.
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التوجه �إىل جلنة اال�ستثناءات بطلب ت�صليح �أغرا�ض ال
تتوافر لل�سكّ ان �إمكان ّية
ّ
خم�ص�صات
ت�شملها القائمة الواردة �آن ًفا .تمُ نح الأف�ضل ّية لل�سكّ ان الذين يتل ّقون
ّ
أحادية الوالد/ة ،وللم�سنّني واملعاقني .ملزيد من
�إعالة ،وللعائالت ال
ّ
التوجه �إىل �رشكة الإ�سكان (عميدار).
املعلومات ،يجب
ّ
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�أمر �إزالة اخلطر
ُت ْ�صدِ ر ال�سلطة املح ّلـ ّية �أوام َر �إزالة اخلطر يف احلاالت التي ي�ش ّكل فيها املِلك َ
خط ًرا على قاطنيه،
�صاحب املِ ْلك (�شركات الإ�سكان) بتنفيذ
�أو على اجلريان� ،أو على املحيطُ .تلزِم هذه الأوام ُر
َ
ترميمات جذر ّية لإزالة اخلطر .عدم تنفيذ الرتميم ُيعتبرَ خمالفة جنائ ّية.
يجب على �س ّكان امل�ساكن احلكوم ّية امل�شاركة يف تكاليف الت�صليحات .يتفاوت حجم امل�شاركة
بح�سب م�سار ال�سكن (راجعوا يف ما �سبق« :م�شا َركة امل�ست�أجر يف متويل الت�صليحات»).
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�شراء ال�ش ّقة من ِق َبل امل�ست�أجِ ر
يف العام �َ ،1998سنّ الكني�ست قانون امل�ساكن احلكوم ّية (حقوق ال�شراء) ،1998 ،وبح�سبه ّ
يحق ملن
احلكومي ملدّة خم�س �سنوات على الأق ّلّ ،
يحق لهم �شراء ال�ش ّقة التي ي�سكنون
يقطنون يف الإ�سكان
ّ
فيها� ،إذا مل تكن لديهم �ش ّقة �أخرى ،ومبراعاة �شروط �أخرى .مُينح ه�ؤالء ال�س ّك ُان تخفي�ضاتٍ
يف ثمن ال�ش ّقة.
يج َّمد هذا القانون يف ك ّل عام ،وعليه ال ميكن �شراء ال�شقق.
التوجه يف ك ّل عام �إىل وزارة الإ�سكان �أو �شركة الإ�سكان لفح�ص ما �إذا كانت هناك حملة
يجب
ّ
لبيع ال�شقق يف تلك الفرتة.

خا�صة لل�شقق امل ُ َعدّة للمعاقني .يدور احلديث عن �شقق ُم َعدّة ملعدمي ال�ش ّقة
ث ّمة ترتيبات �شراء ّ
ال�صحة
(راجعوا التعريف يف مرحلة التعريفات) الذين تتوافر لديهم م�صادقة من وزارة
ّ
كر�سي عجالت» ،ور�أي خبري ط ّب ّي من قبل وزارة يق�ضي ب�ضرورة �س َك ِن
لـ ِ «امل�شاركة يف �شراء
ّ
بالتوجه �إىل �شركة الإ�سكان (عميدار) للح�صول على مزيد
أر�ضي .نن�صح
ّ
ال�شخ�ص يف الطابق ال ّ
من التفا�صيل.
م�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة
متنح وزارة الإ�سكان م�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة لذوي القدرات االقت�صاد ّية املحدودة.
امل�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة هي م�ساعدة مال ّية تق َدّم ملن ي�ست�أجر �ش ّقة يف القطاع اخلا�ص.
ا�ستحقاق احل�صول على م�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة -ملن؟
ممن لديهم
مُت َنح امل�ساعدة ملُعدمي ال�ش ّقة (راجعوا التعريف «معدم ال�ش ّقة» الوارد يف ما �سبق) ّ
�شهادة ا�ستحقاق (راجعوا يف ما �سبق �إجراءات ا�ست�صدار ال�شهادة).
ُ
ا�ستحقاق احل�صول على م�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة ،يجب عليه ا�ستيفاء
كي يتوافر ل�شخ�ص ما
جميع ال�شروط التالية:
 .1مع َّرف ك ُمعدَم �ش ّقة (راجعوا التعريف يف ما �سبق).
 .2ا�ست� َأج َر �ش ّقة وي�سكن فيها على نحو ثابت.
املحمي بح�سب قانون حماية امل�ست�أجر.
 .3ال ي�سكن يف الإيجار
ّ
 .4مل ي�ست�أجر �ش ّقة ميلكها قريب من الدرجة الأوىل (�أب �/أ ّم؛ ابن؛ زوج/ة �سابق/ة؛ عري�س؛
عرو�س) ،با�ستثناء املعاقني الذين ي�سكنون مع عائالتهم ،والذين ي�ستطيعون احل�صول على
م�ساعدة باال�ستناد �إىل م�صادقة تف�صيل ّية و�شخ�ص ّية.
 .5تقع ال�ش ّقة التي ا�ست�أجرها يف مدينة �أو بلدة يفوق عدد �س ّكانها  1,000ن�سمة ،وت�سكن ن�سبة %5
اخلا�ص.
من الأ�سر فيها على الأق ّل يف �شقق م�ست�أجرة من القطاع
ّ
 .6ينتمي �إىل �إحدى املجموعات التالية:
الوطني.
خم�ص�صات الإعالة التي متنحها م� ّؤ�س�سة الت�أمني
 .6.1امل�ستح ّقون الذين يعي�شون على ّ
ّ
خم�ص �صات الإعالة
* امل�س ّنون (الرجال من �سنّ  ،67والن�ساء من �سنّ  )64الذين يعي�شون على ّ
(خم�ص �صات ال�شيخوخة وا�ستكمال الدخل).
ّ
خم�ص �صات الإعاقة العا ّمة بن�سبة  %75فما فوق.
* املعاقون الذي يعي�شون على ّ
خم�ص �صات ال�شيخوخة للمعاقني.
* من يتل َّق ْون ّ
* معاقو احلرب �ض ّد النازيني ،ولديهم �إعاقة بن�سبة .%49
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* الأفراد من �سنّ  55ح ّت ى �سنّ ال�شيخوخة ،والأزواج ،والأزواج مع �أوالد� ،أو عائالت �أحاد ّية الوالد/ة
الذين يعي�شون على �ضمان الدخل (ا�ستكمال الدخل).
الوطني|
خم�ص �صات النفقة من م� ّؤ�س �سة الت�أمني
* �أ�صحاب اال�ستحقاق الذين يعي�شون على ّ
ّ
خم�ص �صات النفقة (ال ي�سري �إ ّال على الفرد الذي �س ّنه  55فما فوق� /أو والد/ة وحيد/ة).
ّ
خم�ص �صات الإعالة»
* «حامل يف ال�شهر اخلام�س فما فوق ،وتعي�ش على ّ
خم�ص�صات الإعالة فقط ،بل ي�ستنفدون
� .6.2أ�صحاب اال�ستحقاق الذين ال يعي�شون على
ّ
قدرتهم على الك�سب (راجعوا يف ما �سلف تعريف ا�ستنفاد القدرة على الك�سب) ،وال يزيد دخلهم
الإجما ّ
يل («بروطو») على املَبالغ التي حدّدتها وزارة الإ�سكان:
* زوجان (متز ّوجان �أو يعي�شان م ًعا دون عَقد زواج) مع �أوالد� ،أو بدون �أوالد.
* عائالت �أحاد ّية الوالد/ة ،مبا يف ذلك العائالت التي تخو�ض �إجراءات الطالق.
احلكومي الذين ينتظرون احل�صول على �ش ّقة.
� .6.3أ�صحاب ا�ستحقاق امل�سكن
ّ
 .6.4القادمون اجلدد
 .6.5املعاقون نف�س ًّيا
 .6.6اجلنود الوحيدون
 6.7قاطنو ال�شوارع
العائلي
 6.8الن�ساء من �ضحايا العنف
ّ
اجتماعي.
 6.9ال�سجناء امل�س ّرحون الذين يخ�ضعون لرعاية مركز �إعادة ت�أهيل� ،أو لرعاية عامل
ّ
 6.10الرجال الذين �أُبعِدوا عن بيوتهم ب�أمر من املحكمة
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طريقة تقدمي امل�ساعدة
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* ال تق َدّم امل�ساعدة �إ ّال عن الأ�شهر املذكورة يف ال َعقد.
* امل�ساعدة م�شروطة ب�سكن متل ّقيها يف ال�ش ّقة امل�ست� َأجرة على نح ٍو ثابت (غالب ّية �أ ّيام الأ�سبوع
وال�سنة).
* ّ
يحق ملتل ّقي امل�ساعدة يف �أجر ال�ش ّقة �أن ي�ستبدلوا ال�ش ّقة� ،شريط َة عر�ض عَقد �إيجار جديد
ل�ش ّقة �سكن ّية.
* يجب �إبالغ وزارة الإ�سكان بجميع التغيريات يف احلالة ال�شخ�ص ّية (طالق؛ وفاة �أحد �أفراد
العائلة؛ مولود جديد؛ وغري ذلك).
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ا�ستمرارية يف اال�ستئجار ،وح�صل �أ�صحاب اال�ستحقاق على م�ساعدة
�إذا مل تكن هناك
ّ
يف �أجر ال�شقّة ال�سابقة ،فعليهم �إعادة مبالغ امل�ساعدة التي ح�صلوا عليها عن الفرتة التي
مل ي�ست�أجروا فيها �شقّة.

امل�ستندات املطلوبة:
* بطاقة هُ و ّية  +امللحق
* عَقد الإيجار
ّ
للم�ستحق ،وت�ض ّم رقم احل�ساب لتحويل الدفعات،
* �صورة عن �شيك� ،أو ورقة ح�ساب البنك
ورقم الفرع ،ورقم البنك.
* �شهادة ا�ستحقاق �سارية ملعدَم ال�ش ّقة .من ال تتوافر لديه �شهادة كهذه يقدّم امل�ستندات املطلوبة
لغر�ض احل�صول على �شهادة ا�ستحقاق (راجعوا �أعاله).
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* ال يتعدّى مبلغ امل�ساعدة « %95من �أجر ال�ش ّقة».
* �صاحب اال�ستحقاق الذي ي�ستويف معيارين خمتلفني للح�صول على امل�ساعدة يح�صل على
م�ساعدة باملبلغ الأعلى.

w

جُتري وزارة الإ�سكان زيارات يف ال�شقق للت�أكّ د من � ّأن امل�ست�أجر قد ا�ست�أجر ال�شقّة
بالفعل وي�سكن فيها� .إذا مل يكن امل�ست�أجر يف ال�شقّة� ،أو �إذا كان فيها �أ�شخا�ص
�آخرون ،فقد يدفع الوزار َة �إىل �إيقاف امل�ساعدة يف �أجر ال�شقّة والطلب من امل�ست�أجر
�أن يعيد جميع املبالغ التي ح�صل عليها يف املا�ضي.
يجب �إبالغ ال�رشكة التي تق ّدم امل�ساعدة حول � ّأي تغيري يف عنوان ال�سكن وتفا�صيل
يحول �إىل
ح�ساب البنك الذي حُت َّول �إليه �أموال امل�ساعدة ب�صورة عاجلة .املبلغ الذي َّ
خمطوءا
حمو ًال ح ّتى لو كانت تفا�صيل البنك
ً
احل�ساب الذي وفّ ره امل�ست�أجر لل�رشكة ُيعترب َّ
فيها.
امل�ساعدة يف �أجر ال�شقّة مُتنح يف بع�ض احلاالت كذلك للجنود /من يخدمون يف اخلدمة
وم�ساكن الطلبة والكيبوت�سات.
املدنية ،ومن ي�سكنون يف
الوطنية �أو
ّ
ّ
ّ
الداخلياتَ ،
ال ميكن احل�صول على م�ساعدة يف �أجر ال�شقّة عن ال�شقق التي ا�س ُت�ؤْ ِجرت من �أبناء العائلة
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كالوالدين ،والأبناء ،والأزواج ال�سابقني ،والعري�س /العرو�س (با�ستثناء القادمنياملخ�ص�صات).
اجلدد الذين يتل َق ّْون
ّ

وزارة الإ�سكان تقدّم م�ساعدة كبرية يف �أجر ال�ش ّقة ملن يتوافر لديهم ا�ستحقاق احل�صول على
احلكومي املذكورة يف ما �سبق)،
�ش ّقة حكوم ّية (بح�سب «املعايري التي حتدّد م�ستح ّقي الإ�سكان
ّ
احلكومي.
خا�صة �إىل حني �إيجاد �ش ّقة ل�صاحلهم يف الإ�سكان
وي�ست�أجرون �ش ّقة ّ
ّ

l
i
.
o
.n c

a
l
ah

32

.w
w

w

