


ت�شدر هذه الن�شره بدعم من الإحتاد الأوروبي
َكتبْت م�شامني الكّرا�س جمعية العدل يف التق�شيم
وعيادة حقوق الن�شان يف املجتمع يف كلّية احلقوق

من جامعة حيفا وجمعية التطوير اجلماهريي - عكا.
املواد املعرو�شه يف الكرا�س ت�شكل ا�شتعرا�شاً عاماً فقط،

ولي�شت راأياً متخ�ش�شاً ول ا�شت�شاره قانونيه،
اأو بدياًل عنهما .

ما َورَد يف هذا الكرا�س الغر�س منه
هو ال�شرح ولي�س ملزماً .

ثل راأي الحتاد الأوروبي * ان ما يمُعر�س يف هذا الكرا�س ل يمُ

الرتجمه اىل العربيه
جالل ح�شن

توا�شل للرتجمه والتعريب
tawasul48@gmail.com

التدقيق اللغوي: حنا نور احلاّج

مونتاج وطباعه
مطبعه معليا، 04-9975273

www.ahlan.co.il :الكرا�س مدون يف موقع اهال
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للتوّجه اإىل �شركة عميدار و�شركة تطوير عّكا
عميدار

العنوان : �شارع طرومبلدور 17، عّكا
�شاعات ال�شتقبال ملعاجلة موا�شيع الإ�شكان:

من الأحد حّتى اخلمي�س بني ال�شاعة 8:30 َو 13:30
اأّيام الأحد والثالثاء بني ال�شاعة 15:00 َو 17:00 

يانة: �شاعات العمل يف موا�شيع ال�شّ
اأّيام الثنني والأربعاء واخلمي�س بني ال�شاعة 8:30 َو 16:00

اأّيام الأحد والثالثاء بني ال�شاعة 8:30 َو 17:00
هاتف فرع عّكا: 9016220 -04           هاتف قْطرّي: 6931545 -03

ق�شم �شكاوى اجلمهور:  6931513 -03 ، 6931694 -03
فاك�س: 6931609 - 03       اأو      6931694 -3 -153 

�شركة تطوير عّكا القدية
العنوان : �شارع فايت�شمان1 عّكا 24100

�س.ب 1088 عّكا القدية 24710
هاتف 9956700 -04 حواله 734          فاك�س: 9919418 -04 

Erikag@akko.org.il      »      Erikag@akko.org.il       الربيد الإلكرتوين
التوّجه اإىل ق�شم امل�شاعدة القانونّية

العنوان: كريات َهِمْم�شاله، �شديروت بال- يام 15، حيفا

مواعيد ا�شتقبال اجلمهور
اأّيام الأحد، والثنني، واخلمي�س يف ال�شاعات 8:30 - 12:30.

اأّيام الثالثاء يف ال�شاعات 8:30 - 12:30، ويف ال�شاعات 15:00-17:00.
هاتف 04-8633666          فاك�س: 8633679-04
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ي�شّم هذا الكّرا�س بني �شفحاته جمموعة احلقوق والواجبات الأ�شا�شّية يف جمال امل�شكن.
تقت�شر م�شامني هذا الكّرا�س على اجلوانب املعلوماتّية، ول ي�شتنفد جميع احلقوق والواجبات، 
ال�شت�شارة.  اآخر من  نوع  اأّي  اأو  املالّية  وال�شت�شارة  القانونّية،  ال�شت�شارة  بدياًل عن  ي�شّكل  ول 
ودعاوى  مربكة  اأو�شاع  تفادي  على  ت�شاعدكم  مهّمة  تو�شيات  على  الكّرا�س  يف  العثور  يكنكم 

اإخالء امل�شكن، ودعاوى مالّية اأخرى. 

اأنواع امل�شاكن وم�شاركة الدولة يف امل�شاعدة يف الإ�شكان

تتحّدد حقوق وواجبات ال�شّكان يف �شّقة ما بح�شب مكانة املِْلك ومكانة ال�شّكان:

ة   اأ. ملكّية خا�شّ
يف  ال�شقق  )غالبّية  �شواهم  دون  لهم  مْلك  فهي  اأ�شحابها  من  ال�شّقة  ال�شّكان  ي�شرتي  عندما 
عّكا القدية لي�شت مبْلكّية ال�شّكان، بل مبْلكّية الدولة اأو الوقف، وي�شكن فيها ال�شّكان بح�شب 

طريقة الإيجار املحمّي(.

ب. الإيجار العادّي )احلّر/ القطاع اخلا�ّس( 
اأجر  ال�شكن فيها وت�شديد  للم�شتاأجر  ويمُ�شمح  �شّقته ل�شخ�س ما،  ال�شّقة  يوؤّجر �شاحب  عندما 
د يف عقد الإيجار بينه وبني �شاحب ال�شّقة. غالًبا يدور احلديث عن اإيجار  ِدّ ال�شّقة بح�شب ما حمُ
ملّدة عام واحد فقط، وعند انتهائه فاإّن �شاحب ال�شّقة غري ملزم بتجديد العقد اأو متديد فرتة 

التاأجري.

ج. «الإيجار املحمّي« )الإيجار باملفتاحّية(  
هوؤلء  يلك  املحمّي.  الإيجار  بطريقة  �شققهم  يف  ي�شكنون  القدية  عّكا  يف  ال�شّكان  غالبّية 
عقوًدا مع مالكي ال�شقق )ويف غالبّية احلالت، يدور احلديث عن �شلطة التطوير املمّثلة من 
ِقبل عميدار، اأو �شركة تطوير عّكا، اأو من ِقبل الوقف الإ�شالمّي اأو امل�شيحّي(. يف عقد الإيجار 
املحمّي، يدفع امل�شتاأجر ر�شوم اإيجار �شهرّية، وعليه كذلك امل�شاركة يف تكاليف �شيانة وترميم 
البيت. الإيجار املحمّي يحمي امل�شتاأجر من الإخالء )اإّل يف احلالت النادرة(، ويتجّدد الإيجار يف 
ا. مبلغ اإيجار ال�شّقة ثابت ل يتغرّي )با�شتثناء ربطه مبوؤ�ّشر غالء املعي�شة(.  كّل عام اأوتوماتيكًيّ
ال�شّقة  يف  معه  �شكنوا  الذين  اأقربائه  من  واحد  ي�شتطيع  الأ�شلّي،  املحمّي  امل�شتاأجر  وفاة  بعد 

افتتاحّية



4

www
.ahl

an.c
o.il

التحّوَل اإىل م�شتاأجر حممّي )بح�شب ال�شروط التي �شنعر�شها لحًقا(. �شّكان ال�شقق باملفتاحّية 
مْلكّيتهم  اإىل  �شراَءها وحتويلها  ي�شتطيعون -يف حالت معّينة-  لكّنهم  ال�شّقة،  اأ�شحاب  لي�شوا 

ة. اخلا�شّ

د. الإ�شكان احلكومّي �شقق مبْلكّية الدولة 
ملن  تاأجريها  ويجري  و�شكمونا(،  وحلمي�س،  وعميغور،  عميدار،  الإ�شكان:  �شركات  )وتديرها 
�شلًفا، ويحّق لهم  د  ا يحَدّ امل�شتاأجرون مبلًغا �شهرًيّ ي�شّدد  اقت�شادّية �شعبة.  اأو�شاع  يعانون من 
يف املقابل ال�شكن يف ال�شّقة. هذه ال�شقق لي�شت مبْلكّية �شاكنيها، لكّنهم ي�شتطيعون �شراءها يف 
النا�س،  جلميع  احلكومّي  الإ�شكان  يف  �شّقة  على  احل�شول  ا�شتحقاق  يتوافر  ل  معّينة.  حالت 
ويجري حتديد معايري ا�شتحقاق احل�شول على �شّقة كهذه من ِقبل احلكومة. اجلهة التي متنح 
اإذا قّدم �شخ�س ما طلًبا للح�شول على �شّقة بالإ�شكان  ال�شتحقاق هي وزارة البناء والإ�شكان. 
احلكومّي و�شودق على ا�شتحقاقها، ول تتوافر له �شّقة �شاغرة، يحّق له عندئٍذ تلّقي م�شاعدة 

مالّية لتمويل �شّقة م�شتاأجرة اإىل حني احل�شول على ال�شّقة احلكومّية.  

هـ.امل�شاعدة يف اإيجار ال�شّقة  
م�شاعدة مالّية تقّدمها الدولة للمحتاجني بح�شب معايري حتّددها احلكومة. ي�شتاأجر ال�شخ�س 
ا بغية م�شاعدته  ا(، ومتنحه الدولة مبلًغا مالًيّ ا وحًرّ �شّقة يف القطاع اخلا�ّس )ا�شتئجاًرا عادًيّ

على ت�شديد اإيجار ال�شّقة.

ة يف جمال الإ�شكان ال�شلطات املخت�شّ

* موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي م�شوؤولة عن تطبيق احلقوق الجتماعّية 
ال�شيخوخة،  �شات  خم�شّ الوطنّي  التاأمني  موؤ�ّش�شة  ت�شّدد  مالية.  دفعات  ت�شديد  خالل  من 
والبطالة،  والتمري�س،  العاّمة،  والإعاقة  العمل،  واإ�شابات  والأولد،  الأّمهات  �شات  وخم�شّ
�شات من التاأمني الوطنّي احل�شولمُ على م�شاعدة  وغريها. يف حالت معّينة، يحّق ملتلّقي املخ�شّ

يف الإ�شكان.  
* وزارة ا�شتيعاب القادمني اجلدد م�شوؤولة عن م�شاعدة القادمني اجلدد اإىل اإ�شرائيل بدًءا من 
مراحل تاأقلمهم الأوىل حّتى انخراطهم يف جميع جمالت احلياة يف املجتمع الإ�شرائيلّي. من 
بني امل�شوؤولّيات التي تقع على كاهل وزارة ا�شتيعاب الالجئني اجلدد نذكر: النهو�س بت�شغيل 
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القادمني اجلدد، وتقدمي امل�شاعدة القت�شادّية، وتوفري حلول اإ�شكانّية.
اإ�شرائيل.  * وزارة البناء والإ�شكان م�شوؤولة عن جمالت الإ�شكان والبناء املمَُعّد لل�شكن يف دولة 
وزارة الإ�شكان م�شوؤولة كذلك عن منح ال�شقق يف اإطار الإ�شكان احلكومّي للعائالت التي تعاين 
من اأو�شاع اقت�شادّية �شعبة، وكذلك عن منح امل�شاعدة املالّية يف اأجر ال�شّقة. تعمل الوزارة  من 

خالل �شركة عميدار.
* الو�شّي على اأمالك الغائبني م�شوؤول عن اإدارة اأمالك الغائبني، وبيعها، وامتالك املعلومات 

وّية الغائبني.  حول همُ
* عميدار عميدار هي �شركة اإ�شكان )تعمل يف البالد �شركات اأخرى، نحو: «عميجور«، َو «َحلمي�س«، 
َو « �ِشْكمونا«، َو «ْفرازوت«(. تدير هذه ال�شركاتمُ الإ�شكاَن احلكومّي ل�شالح وزارة الإ�شكان. عالوة 
على ذلك، هذه ال�شركات تدير با�ْشم الدولة �شقًقا لالإيجار بطريقة «الإيجار املحمّي« )مقابل 

«ر�شوم مفتاحّية«(. هذه ال�شركات م�شوؤولة عن جباية اأجر ال�شّقة و�شيانة البنايات.
عّكا  يف   »10» احلّي  يف  بالأمالك  حتتفظ  حكومّية  �شركة  م.�س  القدية  عّكا  تطوير  �شركة   *
القدية وتقوم باإدارتها. توؤّجر ال�شركة الأمالك لل�شّكان بطريقة «الإيجار املحمّي« )على غرار 

�شركة عميدار(. ال�شركة م�شوؤولة عن اجلباية وال�شيانة  وعن ن�شر املناق�شات لبيع ال�شقق.

ممتلكات �شلطة التطوير يف عّكا )اأمالك الغائبني(
غالبّية الأمالك يف عّكا القدية )التي تديرها عميدار اأو �شركة التطوير( هي اأمالك غائبني 
)اأي اأمالك �شودرت بح�شب قانون اأمالك الغائبني من كّل من جرى تعريفهم كـَ «غائبني«(. 
«م�شتاأجرون  فيها  ال�شاكنني  على  ويمُْطلَق  املحمّي،  بالإيجار  موؤّجرة  الأمالك  هذه  معظم 

حممّيون«.

يلك امل�شتاأجرون املحمّيون عقود اإيجار حممّي مقابل اأ�شحاب املْلك )عندما تكون الدولة هي 
ع على العقد مقابل �شركة عميدار اأو �شركة تطوير عّكا القدية(. �شاحبة املْلك، يوَقّ

يدفع امل�شتاأجر املحمّي -يف املعتاد- ر�شوم مفتاحّية للمالك عند دخوله ال�شّقة )دفعة ملّرة واحدة 
مببلغ يعادل ن�شف ثمن ال�شّقة(، بالإ�شافة اإىل ر�شوم اإيجار �شهرّية متدّنية.

ثّمة م�شتاأجرون اآخرون يتحلَّْون مبكانة «ال�شّكان املحمّيني«، وهم النا�س الذين �شكنوا يف �شّقة 
م�شتاأجرة بدًءا من 20.06.1968، حّتى لو مل يقوموا بت�شديد ر�شوم املفتاحّية.
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عْقد  يف  واأ�شرَي  م�شتاأجرة،  �شّقة  يف  �شكن  اإذا  ا  حممًيّ �شاكًنا  ال�شخ�س  يمُعترب  ذلك،  على  عالوة 
الإيجار اأّنه عقد لالإيجار املحمّي بح�شب قانون حماية امل�شتاأجر.

حقوق ال�شّكان بطريقة الإيجار املحمّي
يف املعتاد، يوّقع عقَد الإيجار واحٌد من اأفراد العائلة )يف الغالب يكون هو الأب(، ولذا هو الوحيد 
ا. ل يمُعترب �شائرمُ اأفراد العائلة )الزوج /الزوجة، والأولد اأو الأحفاد(  الذي يمُعترب م�شتاأجًرا حممًيّ
م�شتاأجرين حممّيني، لكّنهم يتلكون احلّق يف ال�شكن معه ما دام ين�شاع لبنود العقد والقانون.

 
حقوق امل�شتاأجر املحمّي هي:

اأ- حّق ال�شكن يف امللك ما بقي على قيد احلياة -  يحّق للم�شتاأجر املحمّي اأن ي�شكن يف املْلك َطوال 
حها لحًقا(، وذلك �شريطة  حياته دون اأن يجري اإخالوؤه منه )اإّل يف بع�س احلالت التي �شنو�شّ

اأن يقوم امل�شتاأجر بتنفيذ واجباته بح�شب القانون، وبح�شب ما اتمُِّفق عليه يف الَعقد. 
يتوافر هذا احلّق حّتى لو تغرّي اأ�شحاب املِْلك. على �شبيل املثال: اإذا باعت �شركة عميدار ال�شّقَة 
ّكن امل�شتاأجَر املحمَيّ من موا�شلة ال�شكن يف ال�شّقة  ل�شخ�س ما، يجب على هذا ال�شخ�س اأن يمُ
ّقع مقابل �شركة عميدار.  َطوال حياته كم�شتاأجر حممّي، وبح�شب �شروط الَعقد الأ�شلّي الذي ومُ

يمُحظر على املالك اجلديد اأن يطلب من امل�شتاأجر املحمّي التوقيع على عقد اإيجار جديد.

ب-احلماية من رفع ع�شوائّي واعتباطّي لأجر ال�شّقة   
قيمة  رفع  ال�شّقة  �شاحب  ي�شتطيع  ول  ا،  ن�شبًيّ متدّنًيا  ا  �شهرًيّ اإيجاًرا  ي�شّدد  املحمّي  امل�شتاأجر 
ارتفاع  الغالب-  -يف  )وهو  حكومّي  مبر�شوم  اإّل  الإيجار  رفع  يكن  ل  له.  يحلو  كما  الإيجار 
مربوط بجدول غالء املعي�شة للم�شتهلك(. ل ي�شتطيع �شاحب املْلك رفع الإيجار كما يحلو له، 

د يف املر�شوم احلكومّي.   ِدّ ول يمُ�شمح له بطلب اإيجار يفوق املبلغ الذي حمُ

ج- ا�شرتجاع جزء من ر�شوم املفتاحّية
يحّق  امللك(،  �شاحب  موافقة  على  احل�شول  )بعد  اآخر  �شخ�س  اإىل  ه  حَقّ امل�شتاأِجر  نقل  اإذا   
للم�شتاأجر الأ�شلّي احل�شول على جزء من ر�شوم املفتاحّية التي �شّددها امل�شتاأجر اجلديد، ويحّق 
القدية( من  اأو �شركة تطوير عّكا  ا�شرتجاعمُ مبلغ معنّي )عميدار  الأ�شلّي  كذلك للم�شتاأجر 

ر�شوم املفتاحّية التي �شّددها. 

ُيحظر على �مل�ست�أجر �ملحمّي �أن ينقل حقوًق� يف �ل�سّقة لأّي م�ست�أجر �آخر دون 
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�حل�سول على �إذن م�سبق وخّطّي من �س�حبه�. كّل من ي�سرتي حقوًق� من م�ست�أجر 
حممّي دون �حل�سول على �إذن من �س�حب �ملْلك )عميد�ر �أو �رشكة تطوير عّك�( 
ُيعتبرَ كمن و�سع يده على مْلٍك بدون وجه حّق، وميكن تقدمي دعوى �سّده لإخالء 

�ل�سّقة.
د.  �شراء املِلك

  ي�شتطيع امل�شتاأجر املحمّي �شراء ال�شّقة التي ي�شكن فيها بالإيجار املحمّي اإذا كانت الدولة هي 
�شاحبة املْلك )بوا�شطة عميدار اأو �شركة تطوير عّكا(. يلك امل�شتاأجر حّق الأولوّية يف ال�شراء. 
لزام على الدولة اأن تعر�س عليه �شراء ال�شّقة قبل عر�شها على غريه، ول يكنها بيع ال�شّقة 
لطرف اآخر اإّل اإذا مل ي�شتجب للعر�س )راجعوا لحًقا �شراء ال�شّقة(. عالوة على ذلك، يلك 

امل�شتاأجر املحمّي حّق احل�شول على تخفي�س كبري يف ثمن ال�شّقة )حّتى %40(.

هــ  على �شاحب ال�شقه الهتمام بتوفري اخلدمات التاليه )ال اذا كتب غري ذلك يف عقد الإيجار(

1- تنظيف مطلع الدرج وتنظيف �شاحة البيت.
2- توفري الإ�شاءة يف مطلع الدرج.

3- اإفراغ حفرة مياه ال�شرف ال�شّحّي- اإن مل يكن املنزل مو�شوًل ب�شبكة ال�شرف ال�شّحّي.

اإذا مل يقم �شاحب املنزل بتوفري هذه اخلدمات: 
1- ي�شتطيع امل�شتاأجر حتذير �شاحب املْلك عرْب ر�شالة مكتوبة. نو�شي باإر�شال الر�شالة بالربيد 
بالفعل.  الر�شالة  ا�شتلم  ال�شّقة قد  اأّن �شاحب  التاأّكد من  بغية  ال�شتالم  امل�شّجل مع م�شادقة 

ينبغي احلفاظ على امل�شادقة التي حت�شلون عليها من �شلطة الربيد.

املحمّي  امل�شتاأجر  ي�شتطيع  التحذير،  تلّقي  بعد  بتوفري اخلدمات  املْلك  يقم �شاحب  اإذا مل   -2
اإبالَغ ال�شّكان الآخرين بالأمر، والهتمام باأن يوّفر هو بنف�شه اخلدمات. يف هذه احلالة حتّق له 
مطالبة �شاحب ال�شّقة اأن ي�شّدد امل�شروفات )بح�شم املبلغ الذي على امل�شتاأجر دفعه(، واأن يطلب 
تكاليف  امللك ن�شف  ي�شّدد �شاحب  املعتاد،  الن�شبّية )يف  تهم  ي�شّددوا ح�شّ اأن  ال�شّكان  �شائر  من 
ة كّل واحد منهم بح�شب  الت�شليحات، ويقوم �شّكان ال�شقق  بت�شديد الن�شف الآخر. تتفاوت ح�شّ

حجم ال�شّقة التي ي�شكن فيها(.
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و- احلّق يف موا�شلة ال�شكن يف ال�شّقة بعد وفاة امل�شتاأجر

الذين  اأّما  ا،  يمُعترب هو وحده م�شتاأجًرا حممًيّ الإيجار  َمن وّقع على عقد  اإّن  �شابًقا،  ذمُكر   كما 
ي�شكنون معه يف ال�شّقة فلي�شوا م�شتاأجرين حممّيني. 

وعليه  غريه،  اإىل  بالوراثة  حتويلها  يكنه  فال  ال�شّقة،  مالك  لي�س  املحمّي  امل�شتاأجر  اأّن  ومبا 
ى الذين  فبعد وفاته تعود ال�شّقة اإىل مالكها. على الرغم من ذلك، ي�شتطيع اأبناء امل�شتاأجر املتوَفّ

�شكنوا معه قبل موته موا�شلَة ال�شكن يف ال�شّقة بال�شروط نف�شها.

من ي�شتطيع موا�شلة ال�شكن يف ال�شّقة؟

ن القانونمُ الإ�شرائيلّي الأقرباَء من موا�شلة ال�شكن يف ال�شّقة  1( يف حالت معينة وحمّددة، يِكّ
واملحافظة على مكانة م�شابهة ملكانة امل�شتاأجر املحمّي.

2( زوج )اأو زوجة( امل�شتاأجر املحمّي الذي تويّف اأو هَجَر عائلته، �شريطة اأّنهما مار�شا حياة زوجّية 
ملّدة �شتة اأ�شهر على الأقّل قبل وفاة امل�شتاأجر، و�شكنا مًعا يف ال�شّقة يف تلك الفرتة، ول يلك/ 

متلك الزوج /الزوجة �شّقة اأخرى لل�شكن فيها.
3( اإذا مل يكن/ تكن هناك زوج /زوجة، يتحّول اأبناء امل�شتاأجر املحمّي اإىل م�شتاأجرين حممّيني، 
ول  الوفاة،  قبل  الأقّل  على  اأ�شهر  �شّتة  ملّدة  املحمّي  ى  املتوَفّ مع  �شكنوا  قد  يكونوا  اأن  �شريطة 

يلكون �شّقة اأخرى لل�شكن فيها.

ول  �ل�سّقة،  يف  �ل�سكن  حّق  ميتلكون  �لذين  �لأولد  من  عدد  هن�لك  ك�ن  �إذ� 
ه �إىل �ملحكمة  ي�ستطيعون )�أو ل يرغبون( �لعي�ش مًع� يف �ل�سّقة، ميكنهم �لتوُجّ

كي حتّدد من ي�ستطيع �ل�سكن يف �ل�سّقة.
ى اأولد اأو زوجة، ي�شتطيع اأقرباوؤه الآخرون موا�شلة ال�شكن يف ال�شّقة �شريطة  اإذا مل يكن للمتوَفّ
اأخرى  �شّقة  وفاته ول يلكون  قبل  اأ�شهر  �شّتة  ملّدة  املحمّي  امل�شتاأجر  مع  �شكنوا  قد  يكونوا  اأن 

لل�شكن فيها. 

4( يف حالة الطالق: اإذا تطّلق/ت امل�شتاأجر/ة اأو انف�شل/ت عن زوجه/ا بعد اأن �شكنا مًعا ملّدة 
ال�شكن  موا�شلة  زوجه/ا(  اأو  املحمّي/ة  )امل�شتاأجر/ة  اأحدهما  ي�شتطيع  الأقّل،  على  عام  ن�شف 
يف ال�شّقة كم�شتاأجر حممّي. يتحّدد هذا الأمر يف اّتفاق الطالق بني الزوجني، اأو بح�شب قرار 

ق�شائّي ي�شدر يف م�شاألة النف�شال. 
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د �مل�ست�أجر   ب�رشف �لنظر عّمن ك�ن هو �مل�ست�أِجررَ �ملحميرَّ قبل �لزو�ج، يحدرَّ
ن يف �ّتف�قّية �لطالق بني �لطرفني، �أو بقر�ر ق�س�ئّي  �ملحمّي بح�سب م� هو مدورَّ

 . د هذ� �لأمررَ يحِدّ
مهّم!!! ل ي�ستطيع �لفرد �لذي » يو��سل« �ل�سكن يف �ل�سّقة )بعد وف�ة �مل�ست�أجر 
�أقرب�ء »�مل�ست�أجرين  �أو  �أبن�ء  �إّن  �أي  ي�أتون بعده،  �ملحمّي( نقل حقوقه ملن 

�ملو��سلني« ل ي�ستطيعون �ل�سكن يف هذه �لأمالك من بعدهم.  
�إذ� بقي/ت �لزوُج/ُة يف �ل�سّقة بعد وف�ة �مل�ست�أجر �ملحمّي، وو�حُد من ذّرّيته/� 
�ل�سكن،  »مو��سلة«  حّق  ميلك�ن  �لطرفني  وكال  وغريهم(،  و�لأحف�د  )�لأبن�ء 
ل« على نحو فورّي، ويتحّول �لآخر  عنده� يتحّول �أحدهم� �إىل »م�ست�أجر ُمو��سِ
ل« يتحّول �مل�ست�أجر  �إىل »م�ست�أجر يف �لنتظ�ر«، وعند وف�ة »�مل�ست�أجر �ملو��سِ
ل  ل )�إذ� و��سل �ل�سكن يف �ل�سّقة مع �مل�ست�أجر �ملو��سِ �ملنتِظر �إىل م�ست�أجر مو��سِ
ى ملّدة �سّتة �أ�سهر على �لأقّل قبل وف�ته(. يف �للحظة �لتي يتحّول فيه�  �ملتوفرَّ
�مل�ست�أجر �ملنتظر �إىل م�ست�أجر مو��سل، �سيكون هو �مل�ست�أجر �ملنتظر �لأخري 
يف �ل�سّقة، وعند وف�ته ل ي�ستطيع نقل حقوقه �إىل �أقرب�ئه، وتعود �ل�سّقة �إىل 

م�لكيه�. 

واجبات امل�شتاأجرين املحمّيني
عاتق  على  ملقاة  واجبات  ثّمة 
امل�شتاأجر املحمّي، وعليه اأن ينّفذها. 
حّدد القانون بع�س هذه الواجبات، 
َعقد  يف  ّدد  حمُ الآخر  وبع�شها 
الإيجار. من املهّم اأن يقوم امل�شتاأجر 
عدم  يوؤّدي  قد  الواجبات.  بتنفيذ 
امل�شتاأجر  اإبعاد  اإىل  الواجبات  تنفيذ 

عن ال�شّقة دون تعوي�س. 

على �مل�ست�أجر �ملحمّي �أن ينّفذ و�جب�ته حّتى لو مل يقم �س�حب �ملْلك بتنفيذ 
�لو�جب�ت �مللق�ة على ع�تقه. 

1( يجب ت�شديد اأجر ال�شّقة يف الوقت املحّدد. عدم ت�شديد اأجر ال�شّقة والتاأّخر يف الدفع ي�شّكالن 
ذريعة لالإخالء.

�شركة  اأو  )عميدار،  املْلك  �شاحب  ا�شت�شارة  الت�شرف، جتب  كيفية  التاأكد من  عدم  2( يف حال 
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التطوير، اأو اأّي مالك اآخر(، ونن�شحمُ كذلك باحل�شول على ا�شت�شارة قانونّية.  
* يجب ا�شتخدام امل�شاحة التي جرى ا�شتئجارها فقط- ثّمة اأهّمّية لإجراء فح�س دقيق للم�شاحة 
ّددت ل�شتخدام امل�شتاأِجر. يجب التاأّكد من عدم جتاوز هذه امل�شاحة من ِقَبل امل�شتاأِجر،  التي حمُ
واأّنه ل ي�شتخدم م�شاحة اأخرى. غالًبا يمُعترب «غزو« م�شاحة اأخرى اإخالًل بالَعقد، وقد يوؤّدي اإىل 

رفع دعوى اإخالء �شّد امل�شتاأجرين.
 

*  يمُحظر على امل�شتاأجر ال�شماحمُ لغري اأبناء عائلته بال�شكن يف ال�شّقة، اإّل بعد احل�شول على اإذن 
من �شاحب املِْلك.

3( م�شروفات الت�شليحات والرتميمات: على امل�شتاأجر املحمّي ت�شديد ن�شف تكاليف الت�شليحات 
التي تمُنّفذ يف املْلك )راجعوا لحًقا مزيًدا من التفا�شيل حول مبلغ الدفع واأنواع الرتميم(.

اإذن من �شاحب املْلك.  اأو حقوق ال�شكن فيها لأّي كان دون احل�شول على  يمُحظر «بيع« ال�شّقة 
نقل حقوق يف  اإذا رغب يف  بيعه لالآخرين.  ي�شتطيع  املِْلك، ول  لي�س �شاحَب  املحمّي  امل�شتاأجر 
اأو  التطوير،  اأو �شركة  اإْذن من �شاحبه )عميدار،  اآخر، فعليه احل�شول على  اإىل �شخ�ٍس  املْلك 

جهة اأخرى(. 
 

�ل�سّقِة  �ملط�لبةرَ ب�إخر�ج �مل�ست�أجر �ملحمّي  �أّي �حل�لت ي�ستطيُع �س�حُب  يف 
من �ل�سّقة؟

يف كّل واحدة من احلالت التالية، ي�شتطيع �شاحب املْلك التوّجه اإىل املحكمة وطلب اإ�شدار اأمر 
اإخالء �شّد امل�شتاأجر املحمّي:

1. اإذا مل يقم امل�شتاأجر بت�شديد ر�شوم الإيجار.
تب فيها ب�شورة وا�شحة و�شريحة اأّن من   2. اإذا مل ينّفذ امل�شتاأجر اأحد �شروط اّتفاقّية اأو عْقد كمُ

     حّق �شاحب املْلك املطالبة باإخالء ال�شّقة اإذا مل يقم امل�شتاأجر بتنفيذ هذا ال�شرط.
3. اإذا اأحلق امل�شتاأجر )اأو غريه( اأ�شراًرا بال�شّقة على نحو متعّمد. 

4. اإذا قام امل�شتاأجر )اأو �شخ�س �شمح له امل�شتاأجر القيام بذلك( با�شتخدام املِْلك امل�شتاأَجر لهدف 
     غري قانويّن.

5. اإذا قام امل�شتاأجر )اأو �شخ�س اآخر ح�شل على اإذن امل�شتاأجر( مب�شايقة اأو اإغ�شاب جريانه 
    )ين�شحب الأمر كذلك على احلالة التي ي�شكن فيها �شاحب املْلك يف اجلوار(.

6. اإذا قام امل�شتاأجر بتاأجري ال�شّقة اأو جزء منها ل�شخ�س اآخر.
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7. اإذا اأراد مالك ال�شّقة ا�شتخداَم ال�شّقة بنف�شه، ووافق �شاحب ال�شّقة على منح �شكن بديل 
     للم�شتاأجر املحمّي. )راجعوا يف ما بعد نقا�ًشا مو�ّشًعا حول ال�شكن البديل(.

8. عندما تكون الدولة �شاحبة املْلك )عميدار، �شركة تطوير عّكا القدية(، وتريد ا�شتخدام 
      البناية لأغرا�س عاّمة ملّحة، ووافقت على توفري م�شكن بديل للم�شتاأجر املحمّي. )راجعوا 

     يف ما بعد نقا�ًشا مو�ّشًعا حول ال�شكن البديل(.
9. اإذا اأرادت عميدار اأو �شركة التطوير ا�شتخداَم ال�شّقة لغر�س اإيجارها لأ�شخا�س حمدودي 

    القدرة القت�شادّية )ول ي�شتويف امل�شتاأجر املحمّي هذه ال�شروط(، يف الإمكان املطالبةمُ بالإخالء 
    �شريطة اأن توافق الدولة على توفري ترتيبات �شكنّية بديلة للم�شتاأجر.

10. اإذا اأراد �شاحب املْلك هدم ال�شّقة اأو البناية بغية اإن�شاء بناية اأخرى اأو اإجراء ترميمات 
لة(، يف الإمكان املطالبة بالإخالء       جذرّية )وح�شل على رخ�س البناء املالئمة من اجلهات املخَوّ

    �شريطة اأن يكون �شاحب امللك قد وّفر للم�شتاأجر املحمّي ترتيبات �شكنّية بديلة.
11.  حني ل يدور احلديث عن �شّقة، بل عن حديقة اأو �شاحة اأمُّجرت للم�شتاأجر، ويحتاج �شاحب 

   امللك احلديقة اأو ال�شاحة لغر�س اإقامة بناية اأو اإدخال اإ�شافات على البناء، وح�شل على 
    الرخ�س املالئمة، عندها يف الإمكان املطالبةمُ بالإخالء �شريطة اأن يوافق �شاحب املْلك على 

     توفري ترتيب بديل للم�شتاأجر.
َن  ومتَكّ ال�شّقة،  امل�شتاأجر  َهجر  اإذا    .12
ال�شّقة  اأّن  حقيقة  اإثبات  من  �شاحبها 
امل�شتاأجر  قبل  من  م�شتخَدمة  تعد  مل 
لغر�س ال�شكن، عندها يف الإمكان املطالبةمُ 

بالإخالء. 

هجًر�  لل�سّقة  مغ�درة  كّل  ُتعتب  ل 
وغري  �ل�سجن،  ودخول  وجيزة،  لفرتة  و�ل�سفر  �مل�ست�سفى،  يف  )�لعالج  له� 

ذلك، كّل هذه ل تعني �أّن �مل�ست�أجر قد هجر �ل�سّقة(.
 

 ل يكن اإجالء امل�شتاأجر من بيته دون اأمر من املحكمة. يجب على �شاحب املْلك اأن يقّدم دعوى 
اإىل املحكمة واأن ي�شّلم امل�شتاأجر ن�شخة من لئحة الّدعاء. 

للدعوى  ا�شتالمه  من  يوًما  ثالثني  خالل  للمحكمة  دفاع  لئحة  تقدمي  امل�شتاأجر  §  على 
اإخالء دون  اأمر  اإ�شدار  دة، ت�شتطيع املحكمة  املحَدّ اإذا مل يقم بذلك خالل هذه الفرتة  �شّده. 

احلاجة اإىل ال�شتماع اإىل امل�شتاأجر.
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اأهّمّية  وثّمة  املحكمة،  اإىل  مة  املقَدّ الدفاع  لئحة  يف  احلقائق  جميع  ْدَرج  تمُ اأن  املهم  من    §
على  امل�شتاأجر  اإجبار  عدم  وبالتايل  العدل«،  بدوافع  «م�شاعدة  املحكمة  من  للطلب  ق�شوى 

اإخالء ال�شّقة. 
الدفاع. لئحة  تقدمي  قبل  قانونّية  ا�شت�شارة  على  باحل�شول  نن�شح  احلالت  جميع  §  يف 

بع�س  -يف  احل�شوَل  القت�شادّية  الإمكانّيات  حيث  من  املحدودون  امل�شتاأجرون  ي�شتطيع    §
امل�شاعدة  مكتب  خالل  من  وذلك  مقابل،  دون  الدولة  ِقَبل  من  حماٍم  متثيل  على  احلالت- 

القانونّية يف وزارة العدل )راِجعوا العناوين والهواتف يف ال�شفحة الأخرية من الكّرا�س(. 

بمُل احلماية من الإخالء �شمُ

1. اإذا ح�شلت على ر�شالة حتذير من �شاحب ال�شّقة، فمن املهّم اأن تقوم بالتحّرك فور تلّقي 
ل اإىل ت�شوية  ل اإىل ت�شوية مع �شاحب املِْلك )على �شبيل املثال: التو�شّ     التحذير والتو�شّ

ْين باأق�شاط اأو اأّي ترتيب اآخر(.     لت�شديد الَدّ
ا. اإذا جرى     ل اإليه توثيًقا خّطًيّ 2.  ثّمة اأهّمّية فائقة لتوثيق اأّي حمادثة اأو اّتفاق يجري التو�شّ

ل اإىل تفاهمات �شفهّية، فبمقدورك اأن تبعث بر�شالة اإىل �شاحب املْلك )عميدار اأو      التو�شّ
ل اإليها. نها جميع التفاهمات التي جرى التو�شّ      �شركة تطوير عّكا القدية( تمُ�شِمّ

3. يجب التوّجه للح�شول على ا�شت�شارة قانونّية على وجه ال�شرعة.
ّدمت �شّده اإىل املحكمة- فعليه تقدمي لئحة دفاع  4.  اإذا تلّقى امل�شتاأجر املحمّي لئحة اّدعاء قمُ

     خالل 30 يوًما من يوم ا�شتالم لئحة الّدعاء. اإذا مل يقّدم لئحة دفاع، فقد ي�شله لحًقا اأمر 
ل ال�شتعانةمُ با�شت�شارة ق�شائّية يف �شبيل حت�شري لئحة الدفاع.         اإخالء. من املف�شَّ

5.  جتب املحافظة على جميع الأوراق وامل�شتندات املتعّلقة بال�شّقة: عقد الإيجار، واإي�شالت دفع 
      )فواتري(، ولئحة الّدعاء، والتحذيرات التي جرى ا�شتالمها، واأوراق ت�شري اإىل تفاهمات 

       بني الأطراف )خارج الَعقد(، وغري ذلك.
م امل�شتاأجر لئحة دفاع و�شدر �شّده اأمر اإخالء )قرار من املحكمة يتحّدد فيه  6. اإذا مل يقِدّ

    اأّن على امل�شتاأجر اإخالء ال�شّقة(، ي�شتطيع امل�شتاأجر التقّدم بطلب لإلغاء اأمر الإخالء من 
     خالل تقدمي طلب لإلغاء قرار احلْكم- وذلك خالل 30 يوًما من ا�شتالمه لقرار احلكم. 

     جتب ال�شتعانة با�شت�شارة ق�شائّية عند كتابة الطلب، وكذلك اإحلاق امل�شتندات ذات ال�شلة.
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ينبغي �لعمل على وجه �ل�رشعة و�ل�ستعج�ل قدر �مل�ستط�ع. عند ��ستالم ر�س�لة 
لتلقي  �لتوّجه  يجب  �ّدع�ء،  لئحة  ��ستالم  �أو  �ل�سّقة،  �س�حب  من  �لتحذير 
ل �إىل �ّتف�ق مع �س�حب �ل�سّقة �أو تقدمي  �ل�ست�س�رة �لق�س�ئّية، وحم�ولة �لتو�سّ
لئحة دف�ع. �إذ� مل يقم �مل�ست�أجر بهذه �لأمور، فقد يت�سّبب �لت�أخري ب�لكثري من 

� ب�إخالء �ل�سّقة.  �مل�رشوف�ت �لز�ئدة، وقد يتلّقى �أمًر� ق�س�ئًيّ

ترميم�ت، وت�سليح�ت و�إبط�ل �أمر �إز�لة خطر 

من حيث املبداأ، تقع م�شوؤولّية املحافظة على الو�شع ال�شليم للمنزل على �شاحب املْلك. نتحّدث 
هنا عن الت�شليحات الأ�شا�شّية املهّمة وال�شرورّية من اأجل احلفاظ على املنزل.

فًة بني �شاحب املْلك وامل�شتاأجرين املحمّيني: يدفع  م م�شروفات الت�شليحات منا�شَ يجرى تقا�شمُ
اإذا  �شّمت  امل�شتاأجر 50% ويدفع �شاحب امللك )عميدار، اأو �شركة التطوير، اأو غريهما( %50. 
البناية عدًدا من امل�شتاأجرين املحمّيني، يتقا�شم هوؤلء ن�شبة الـ 50% بح�شب حجم كّل واحدة من 

ال�شقق.

دة يف القانون: يف ما يلي قائمة الت�شليحات الأ�شا�شّية املحَدّ

* ت�شليح اأ�شا�شات مت�شّدعة ت�شّببت يف اإحداث �شقوق يف اجلدران اأو جتّوف يف الأر�شّية.
* ت�شحيح عيوب يف هيكل البناية.

* ت�شليحات يف اجلدران اخلارجّية: �شقوق، تلبي�س اأو جتديد التلبي�س )طالء(، ت�شليحات يف 
)�شبابيك،  خارجّية  حديدّية  ر  واأمُطمُ جنارة  واأعمال  والدرابزين،  ال�شرفات  اأر�شية  ويف  اجلدار، 

ودرابزين باأنواعه(.
* ت�شليحات يف املداخل والأدراج: جتويفات يف الأر�شّية اأو البالط، وت�شليح الأدراج، واجلدران 
ف، والدرابزين والنجارة والأطر اخلارجّية، والر�شق والطالء، وت�شليح جهاز �شناديق  والأَ�ْشقمُ

الربيد.
اإىل  الو�شول  وطرق  وال�شياج،  الداعمة  واجلدران  القمامة،  من�شاآت  ال�شاحة:  يف  ت�شليحات   *

املنزل وامللجاأ، وجهاز الت�شريف. 
يف  ال�شّحّي  ال�شرف  وجهاز  عّداتها،  وممُ الرئي�شّية  املياه  موا�شري  املوا�شري:  �شبكة  ت�شليحات   *

ال�شاحة.
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* ت�شليح خلل اأو عطب يف الأق�شام امل�شرتكة )املالجئ، واملخازن، والأقبية، وغريها(.

حني يرف�ش �س�حب �ل�سّقة تنفيذ �لت�سليح�ت �ملذكورة �أعاله: ميكن �لتوّجه �إىل 
ل �ل�ستع�نُة مبح�ٍم. حمكمة �لإيج�ر. من �ملف�سّ

لز�م على �مل�ست�أجر �ملحمّي �أن ي�س�رك يف تك�ليف �لأعم�ل �لتي ُتنّفذ يف �سّقته، 
ُقف، ومط�لع  ذ يف �لأمالك �مل�سرتكة )�جلدر�ن، و�لأرَ�سْ وكذلك يف �لأعم�ل �لتي تنفرَّ

�لدرج وغريه�(.
يدفعه  مّم�  �أكب  مبلًغ�  يدفع  كبرية  �سّقة  يف  يقطن  �لذي  �ملحمّي  �مل�ست�أجر   

�مل�ست�أجر �لذي ي�سكن يف �سّقة �سغرية.
 تركيب �لهو�ئّي�ت )�لأنتين�ت( و�ل�سّخ�ن�ت �ل�سم�سّية يتطّلب مو�فقة من �س�حب 

�ملْلك.

اأمر اإزالة خطر

ت�شليح  �شرورة  الأمر  يفر�س  خطرة.  البناية  تكون  عندما  خطر  اإزالة  اأوامر  البلدّية  ِدر  تمُ�شْ
غريهما(  اأو  القدية،  عّكا  تطوير  �شركة  )عميدار،  املْلك  �شاحب  الأوامر  هذه  تمُلزم  اخلطر. 
خمالفة  الأمر  يمُعترب  العيوب،  هذه  ت�شليح  يجِر  مل  اإذا  اخلطر.  لإزالة  جذرّي  ترميم  بتنفيذ 

جنائّية. على «امل�شتاأجرين املحمّيني« امل�شاركةمُ بن�شف تكاليف الت�شليحات.

�خلطر  �إز�لة  �أمر  تلّقي  فور  ن  خمِمّ �أو  حم�ٍم  مع  و�لت�س�ور  فح�ش  �إجر�ء  يجب 
)قبل �رشوع �س�حب �ل�سّقة ب�أعم�ل �لرتميم( �سلًف�، قبل بد�ية �لعمل، �طلبو� من 

�س�حب �ل�سّقة خ�رطة )�أو خّطة( �لرتميم�ت، وتقدير تك�ليفه�.

ا�شت�شارة  باَلغ فيها للرتميمات. يف الإمكان  يف بع�س احلالت، يجري و�شع تكاليف باهظة وممُ
خمّمن، اأو مهند�س، واحل�شول على ا�شت�شارة قانونّية، وتقدمي اقرتاح مايّل اأدنى للرتميمات.

َعّدة  للمحافظة )ب�شبب اأهّمّيتها التاريخّية  مهّم!! اأمُعلن ب�شاأن بع�س املنازل يف عّكا القدية اأّنها ممُ
ذ الرتميمات بح�شب توجيهات �شلطة الآثار. هذه التوجيهات  نَفّ اأو املعمارّية اأو البيئّية(، وعليه تمُ
ترفع من تكاليف الرتميم، ولكن الن�شياع لهذه التعليمات اأمر اإلزامّي. على الرغم من ذلك، 
عندما تكون عميدار اأو �شركة تطوير عّكا القدية هي �شاحبة امللك، فاإّن امل�شتاأجرين املحمّيني 
ذ بح�شب تعليمات �شلطة  ة التي تنَفّ اأعمال الرتميم اخلا�شّ غري ملزمني بامل�شاركة يف تكاليف 
الآثار، بل بـِ 50% من تكاليف اأعمال الرتميم الأ�شا�شّية. كّل ذلك �شريطة اأن يقوم امل�شتاأجرون 
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تهم الن�شبّية يف الرتميم )بدون التكاليف الإ�شافّية التي يقت�شيها قانون  املحمّيون بدفع ح�شّ
الآثار( خالل 90 يوًما. اإذا نمُّفذت اأعمال الرتميم من ِقَبل مقاول يعمل ل�شالح عميدار اأو �شركة 
�شركة  لعميدار/  الرتميم  ته يف  بت�شديد ح�شّ املحمّي  امل�شتاأجر  ي�شارع  اأن  املهّم  التطوير، فمن 

مل تكاليف الرتميم. تطوير عّكا القدية كي ل يمُ�شطّر اإىل ت�شديد 50% من جممُ

# �إمك�نّية �ل�ستع�نة مبق�ولني من �لقط�ع �خل��ّش: عند تلّقي �مل�ست�أجر �ملحمّي 
�أمررَ �إز�لة خطر، ي�ستطيع �أن يقرتح على �س�حب �ملْلك �أن يقوم هو )�أي �مل�ست�أجر 
�أعم�ل �لرتميم. ل تو�فق عميد�ر و�رشكة  �أو مق�ول من طرفه بتنفيذ  �ملحمّي( 
�لتطوير على ذلك �إّل يف �حل�لت �لتي ل تتعّدى تك�ليُف �لرتميم مبلغرَ 30،000 
�: يجب �حل�سول على م�س�دقة من مهند�ش �لبلدّية ب�أّن �أمر �إز�لة  �سيكل. مهّم جًدّ

�خلطر قد �ألِغيرَ بعد تنفيذ �أعم�ل �لرتميم.

كة بن�سف تك�ليف �لرتميم: �إذ� ق�مت عميد�ر  # دفع مبلغ ي�س�ف على مبلغ �مل�س�ررَ
�لقط�ع  من  �ملق�ولني  ��ستخد�م  خالل  من  )ولي�ش  بنف�سه�  �لرتميم�ت  بتنفيذ 

�خل��ّش(، ت�س�ف ر�سوم �إد�رّية بن�سبة 12% على تك�ليف �لرتميم.

# �ملب�درة لت�سليح �لعيوب من قبل �مل�ست�أجر �ملحمّي: �إذ� �كت�سف �مل�ست�أجر 
�ملحمّي هو بنف�سه نو�ق�ش يف �لبن�ية، فمن �ملهّم �أن يلفت �نتب�ه �س�حب �ملْلك 
�إىل ذلك. ُيحظر على �مل�ست�أجر �ملحمّي �أن ينّفذ �لرتميم�ت هو بنف�سه دون �إبالغ 
ذ  �س�حب �ملْلك بذلك و�حل�سول على م�س�دقه منه. يف جميع �حل�لت �لتي تنفرَّ

فيه� ت�سليح�ٌت يف �ل�سّقة، يجب �حل�سول 
على م�س�دقة �س�حبه�. �إذ� �أر�د �مل�ست�أجر 
تنفيذ �لت�سليح�ت �أو �لرتميم�ت لوحده، 
له، ولي�ش  �أو من خالل مق�ول يعمل من ِقبرَ
�رشكة  �أو  )عميد�ر  �ملْلك  �س�حب  قبل  من 
على  يح�سل  �أن  �ملهّم  فمن  �لتطوير(، 
مو�فقة خّطّية من عميد�ر/ �رشكة �لتطوير 
على �لرتميم و�لتك�ليف قبل بد�ية �لعمل.
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�شكن بديل خالل فرتة الرتميمات

املْلك، على نحٍو ل  تنفيَذ ت�شليحات جذرّية يف  اأو  البناية  اإزالة اخلطر هدَم  اأمرمُ  ا�شتوجب  اإذا 
ِكن معه موا�شلةمُ ال�شكن يف ال�شّقة خالل فرتة الرتميمات، يجب عندها على عميدار اأو �شركة  ْ متمُ

التطوير توفريمُ �شكن بديل.
يكن لل�شكن البديل اأن يكون �شّقًة بديلة، اأو دفع مبلغ مايّل للم�شتاأجر كي يتمّكن من ا�شتئجار 

�شّقة بقواه الذاتّية لفرتة الرتميمات )ل يغّطي املبلغ اأجر ال�شّقة كاماًل بل جزًءا منه(.

ر�شالة  يطلب  اأن  عليه  الرتميمات،  تنفيذ  لغر�س  ال�شّقة  باإخالء  املحمّي  امل�شتاأجر  قيام  قبل 
ال�شّقة هو  امل�شتاأجر من  اأّن خروج  اأو �شركة التطوير( يذكر فيها  املالك )عميدار  وا�شحة من 

لغر�س تنفيذ الرتميمات فقط، واأّنه �شيعود لل�شكن فيها فور النتهاء من اأعمال الرتميم.

اإمكانّية �شراء الأمالك من ِقَبل امل�شتاأجرين املحمّيني

يف العام 1996، اّتخذت دائرة اأرا�شي اإ�شرائيل قراًرا يّكن امل�شتاأجرين املحمّيني من �شراء ال�شقق 
التي ي�شكنون فيها بطريقة الإيجار املحمّي، وذلك باإجراء تخفي�س كبري من �شعرها الفعلّي.

يكن للتخفي�س اأن ي�شل اإىل 40% من ثمن ال�شّقة.
ا بنّيتها بيع ال�شّقة اأو املمتلكات، ومببلغ البيع،  يجب على الدولة اأن تبّلغ امل�شتاأجر املحمّي خّطًيّ

وذلك قبل عر�س ال�شّقة/ املِلك للبيع يف ال�شوق احلّرة.
اإذا قّرر امل�شتاأجر املحمّي �شراء ال�شّقة، ي�شبح هو �شاحب ال�شّقة ويكنه بيعها )ب�شعر كامل( اأو 

تاأجريها اأو ا�شتخدامها )على نحٍو قانويّن( لأّي غر�س كان.
ي�شتطيع  امل�شتاأجر  لكن  اآخر،  ل�شخ�س  بيعها  الدولة  ت�شتطيع  ال�شّقة،  ال�شاكن  ي�شرِت  مل  اإذا 

موا�شلة ال�شكن فيها كم�شتاأجٍر حممّي مقابل مالكها اجلديد.
حّق امل�شتاأجر م�شروط بعدم اإخالله بعْقد الإيجار.

من  يعملون  �لذين  �ملخّمنون  يقّدم  �لأحي�ن،  بع�ش  يف  �ل�سّقة-  ثمن  تخمني 
ل �لدولة تخمين�ٍت ب�هظًة لثمن �ل�سّقة. يف هذه �حل�لت، نن�سح ب�أن يقوم  ِقبرَ
ح�لت  يف  و�لتوّجه  طرفهم  من  خمّمن  ب��ستئج�ر  �ملحمّيون  �مل�ست�أجرون 

�ل�رشورة )من خالل حم�ٍم( �إىل �ملحكمة.
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لرَف يف �لوقت �ملحّدد. قد يوؤّدي عدُم �لت�سديد   يجب ت�سديد جميع �لدفع�ت و�ل�سُّ
ه يف �رش�ء  قد، وقد يخ�رش �مل�ست�أجر �ملحمّي حقرَّ يف �لوقت �ملحّدد �إىل �إلغ�ء �لعرَ

�ل�سّقة.

ال�شتئجار احلّر
د مّدته م�شبًقا )لعام واحد -يف اأغلب احلالت(. يّتفق �شاحب  َدّ الإيجار غري املحمّي الذي حتمُ
دة لالإيجار، يحّق ل�شاحب  ال�شّقة وامل�شتاأجر م�شبًقا على مبلغ الإيجار. يف نهاية الفرتة املحَدّ
اأن  امل�شتاأجر  الإيجار، وعندها يجب على  له كذلك عدممُ جتديد عقد  الأجر، ويحّق  رفعمُ  املْلك 

د يف الَعقد. ِدّ يمُْخلي ال�شّقة يف نف�س الو�شع الذي ا�شتلمها فيه، اأو على نحِو ما حمُ

�لإيج�ر  نح �مل�ست�أجرين حقوًق� ف�ئ�سة. وعلى �لعك�ش من  �لإيج�ر �حلّر ل ميرَ
�ملحمّي )ر�سوم �ملفت�حّية(، ميكن رفع مبلغ �لإيج�ر يف نه�ية فرتة �لإيج�ر.

قد. جة يف �لعرَ يجب على �مل�ست�أجر �أن ينّفذ جميع و�جب�ته �مُلْدررَ
وم�  و�حل�س�ب�ت،  و�لفو�تري،  �لعقود  �مل�ستند�ت:  جميع  على  �حلف�ظ  يجب 

�س�به.
قبل �لتوقيع على عقد �لإيج�ر، يجب �لت�أّكد من عدم وجود �لديون، كدفع�ت 

�لكهرب�ء، و�مل�ء و�لأرنون�، وجلنة �لبن�ية، وغري ذلك.

الإ�شكان احلكومّي

مه الدولة مل�شاعدة ذوي الإمكانّيات القت�شادّية املحدودة  الإ�شكان احلكومّي هو حّل �شكنّي تمُقِدّ
يف العثور على مكان �شكن.

التي  احلكومّية  ال�شركات  اإحدى  اإىل  مْلكّيتها  تعود  �شّقة  اإعطاء  خالل  من  احلّل  هذا  يطَبّق 
�س امل�شاكن احلكومّية. تخ�شّ

من يتلك حّق احل�شول على �شّقة حكومّية؟

ال�شّقة  عَدمي  «ممُ كـَ  تعريفهم  جرى  ملن  اإّل  يتوافر  ل  احلكومّي  الإ�شكان  يف  ال�شّقة  ا�شتحقاق 
ال�شكنّية« فقط.
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عَدم ال�شّقة هو من بلغ �شّن الـ 21 فما فوق، اأو عائلة )كّل  بح�شب تعريف وزارة البناء والإ�شكان، ممُ
واحد من اأفراد العائلة(، ول يلك/ون ومل يلك/يلكوا حقوًقا يف �شّقة اأو يف جزء من �شّقة. 

الإ�شكان  يف  �شّقة  على  احل�شول  ا�شتحقاق  يلكون  الذي  ال�شقق  ملمُعدمي  حتديد  يلي  ما  يف 
احلكومّي:

 1. اأزواج
     يحّق لالأزواج احل�شولمُ على �شّقة حكومّية اإذا ا�شتوفوا جميع ال�شروط التالية: 

     لديهما 3 اأولد على الأقّل؛
      لديهما 1400 نقطة فما فوق؛

      ل يزيد دخلهما على مبلغ يجري حتديده بني حني واآخر؛
       ي�شتنفدان قدرتهما على الكت�شاب*

      *تمُعترب العائلة كمن ا�شتنفدت قدرتها على الكت�شاب يف واحدة من احلالت التالية:
�شات �شمان الدخل من موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي ملّدة �شنتني          العائلة التي حت�شل على خم�شّ

     متوا�شلتني على الأقّل.
�شات من التاأمني الوطنّي، ر�شوم        *  العائلة التي تعتا�س من اأجر العمل اأو اأّي دخل اآخر )خم�شّ
�شات ا�شتكمال الدخل ملّدة عام على الأقّل.      النفقة، وما �شابه( وتتلّقى اإ�شافة اإىل ذلك خم�شّ

ّددت لأحد الوالدين فيها درجة عدم القدرة على الكت�شاب امل�شتقّر بن�شبة 75% فما     * عائلة حمُ
َعّدة للعائلة ل للفرد. �شات ممُ فوق، �شريطة اأن تكون املخ�شّ

ّددت لالأبوين فيها درجةمُ عدم قدرة على الكت�شاب بن�شبة م�شتقّرة ت�شل اإىل %75  العائلة التي حمُ
فما فوق.

2. عائالت اأحادّية الوالد/ة
توافرت لديها  اإذا  اإ�شكان حكومّي  الوالد/ة احلَقّ يف احل�شول على  الأحادّية  العائالت    متلك 

جميع ال�شروط التالية:
    لديها 3 اأولد فما فوق؛

    ل يزيد دخلها عن مبلغ يجري حتديده بني حني واآخر؛
     ت�شتنفد قدرتها على الكت�شاب؛**

**   تعترب العائلة الأحادّية الوالد/ة باأّنها ا�شتنفدت قدرتها على الكت�شاب يف اإحدى احلالت 
التالية:

ملّدة  الوطنّي  التاأمني  موؤ�ّش�شة  من  الدخل  �شمان  �شات  خم�شّ على  العائلة  يف  الوالد  يح�شل 
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عامني متوا�شلني على الأقّل.
�شات ا�شتكمال الدخل ملّدة  يعتا�س الوالد يف العائلة من اأجر عمل، لكّنه يح�شل كذلك على خم�شّ

عام واحد على الأقّل.
ّددت للوالد يف العائلة درجة عدم قدرة على الكت�شاب امل�شتقّر بن�شبة 75% فما فوق، �شريطة  حمُ

َعّدة للعائلة ل للفرد. �شات ممُ اأن تكون املخ�شّ

3. معاقون
كر�شّي  بوا�شطة  اإّل  التنّقل  ي�شتطيعون  ل  الذين  املعاقون  מוגבלויות«   עם  »אנשים 
العجالت، وي�شتوفون واحًدا )اأو اأكرث( من ال�شروط التالية، يلكون حّق احل�شول على �شّقة يف 

الإ�شكان احلكومّي:
عدمو ال�شّقة )راجعوا التعريف الوارد اأعاله(.  ممُ

العائلة التي يتنّقل فيها اأحد الوالدين بوا�شطة كر�شّي العجالت، اأو فرد معاق يتنّقل بوا�شطة 
كر�شّي العجالت، �شريطة اأّل تزيد مدخولتهما عن معّدل الأجور العاّم.  

�شخ�شان متزّوجان اأحدهما معاق ويلك ا�شتحقاق احل�شول على  »קצבת נכות כללית«  
الوطنّي  التاأمني  موؤ�ّش�شة  من   %75 بن�شبة  امل�شتقّر  الكت�شاب    على  القدرة  عدم  �شات  خم�شّ
َملمُ دخِل العائلة الدخَل الذي يوّفر ا�شتحقاَق احل�شول على �شّقة بالإيجار  ْ كعائلة، ول يفوق جممُ

يف الإ�شكان احلكومّي، ولديهما ولدان على الأقّل .
القدره  عدم  خم�ش�شات  على  احل�شول  ا�شتحقاق  ويلك  معاق  اأحدهما  متزوجان  �شخ�شان 
على الكت�شاب امل�شتقر بن�شبة 75% من موؤ�ش�شة التاأمني الوطني كعائله ، ول يفوق جممل دخل 
قه لالإيجار يف الإ�شكان احلكومي، وَلديهما ولد  العائله الذي يوفر ا�شتحقاق احل�شول على �شمُ

واحد على الأقل ، يح�شل على خم�ش�شات اإعاقه بن�شبة 100% من موؤ�ش�شة التاأمني الوطني.
ويلك  معاق  وكالهما  اأبناء،  لديهما  ولي�س  �شنوات  خم�س  عن  تزيد  ملّدة  متزّوجان  �شخ�شان 
�شات عدم القدرة على الكت�شاب  ا�شتحقاق احل�شول على »קצבת נכות כללית«  خم�شّ

امل�شتقّر بن�شبة %75.
�شخ�شان متزّوجان وكالهما معاق ويلك ا�شتحقاق احل�شول على  »קצבת נכות כללית« 
�شات عدم القدرة على الكت�شاب  امل�شتقّر بن�شبة 75% ولديهم ابن واحد على الأقّل )هذا  خم�شّ

ل ي�شمل احلمَل(. 
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4. القادمون اجلدد

يف حالت معّينة، يحّق للقادمني اجلدد احل�شولمُ على �شّقة يف الإ�شكان احلكومّي.
القادم اجلديد هو �شخ�س يلك �شهادة قادم جديد اأو َمن اأمُْدِرَج �شمن �شهادة القادم اجلديد.

يلك القادم اجلديد ا�شتحقاق احل�شول على اإ�شكان حكومّي خالل فرتة ا�شتحقاقه لالإ�شكان 
احلكومّي.

فرتة ال�شتحقاق للقادمني اجلدد هي 10 �شنوات من حلظة احل�شول على مكانة قادم جديد.
فرتة ا�شتحقاق للم�شّنني القادمني اجلدد الذين و�شلوا اإىل البالد بدًءا من تاريخ 1.9.1989 
غري حمّددة بالوقت، �شريطة ان�شحاب تعريف امل�شّن عليهم )الرجال من �شّن 67 والن�شاء من 
�شات ا�شتكمال الدخل  �شات ال�شيخوخة بالإ�شافة اإىل خم�شّ �شّن 64 الذين يعي�شون على خم�شّ

�شات الإعاقة(. اأو خم�شّ
امل�شّن  الوالد  ل�شتحقاق  واأمُحلقا  البالد  يف  �شنوات   10 اأمّتا  اللذين  الوحيد/ة  البنت  لالبن/ 
دة بالوقت، وتوا�شل وزارة ال�شتيعاب معاجلة  حّتى 30-04-2008- فرتة ال�شتحقاق غري حمَدّ

اأمرهما. 
للمعاقني الذين اأمّتوا 10 �شنوات يف البالد و�شودق على ا�شتحقاقهم من قبل جلنة ا�شتثناءات 

دة بالوقت . الإ�شكان حّتى 30-04-2008- فرتة ال�شتحقاق غري حمَدّ
القادمون اجلدد الذين اأمّتوا 10 �شنوات يف البالد، وي�شكنون �شمن الإ�شكان احلكومّي، و�شادقت 
جلنةمُ ال�شتثناءات على ا�شتبدالهم لل�شّقة حّتى 30-4-2008- �شتوا�شل وزارة ال�شتيعاب معاجلة 

اأمورهم.
5. امل�شّنون

�شات املعي�شة التي تقّدمها موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي يحّق   امل�شّنون الذين يعي�شون على خم�شّ
لهم احل�شول على الإ�شكان احلكومّي.

   
6. حالت اأخرى

)�شوب�شيديا(،  خمّف�س  باإيجار  ي�شكنون  الذين  والأفراد  العائالت  الطّبّية-  ال�شرورة  حالة  يف 
وَت�شتوجب ال�شرورةمُ الطّبّيةمُ تبديَل �شّقتهم بح�شب تو�شية مهنّية من ِقَبل م�شت�شار طّبّي لوزارة 

البناء والإ�شكان.
قبل  )�شوب�شيديا(  خمّف�س  باإيجار  ت�شكن  التي  العائالت  امل�شكن-  يف  الكتظاظ   ظروف  يف 

1.1.1994 وتعاين من اكتظاظ يف امل�شكن. 
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كيف يكن احل�شول على ا�شتحقاق الإ�شكان احلكومّي؟

ل�شهادة  طلب  وتقدمي  املثال(  �شبيل  -على  )كعميدار  الإ�شكان  �شركات  اإىل  التوّجه  يجري 
اأ الطلب يف ا�شتمارة طلب م�شاعدة يف الإ�شكان. عَبّ ا�شتحقاق. يمُ

يجب اإحلاق امل�شتندات التالية بالطلب:
وّية الأبناء حّتى �شّن  وّية و�شورة طبق الأ�شل )مبا يف ذلك امللحق(، وكذلك بطاقات همُ بطاقة همُ

م الطلب. الـ 21 الذين ي�شكنون مع مقِدّ
ع مع اأقرباء من الدرجة الأوىل. عقد اإيجار �شاري املفعول يف ال�شوق احلّرة مل يوَقّ

ّجل فيها رقم احل�شاب لتحويل الدفع، ورقم الفرع ورقم البنك )�شورة  م�شادقة من البنك �شمُ
�شيك اأو ورقة ح�شاب بنك(.

اأ�شهر  م الطلب ملَزًما باخلدمة الإلزامّية يف اجلي�س، يمُح�شر م�شادقة حول عدد  اإذا كان مقِدّ
اخلدمة الإلزامّية يف اجلي�س اأو يف اخلدمة الوطنّية اأو املدنّية )للزوجني- اإذا توافر ذلك( من 
اأن  امل�شادقة  املدينة. على  التالية: م�شادقة على خدمة يف اجلي�س من �شابط  اإحدى اجلهات 
ال�شخ�شّي، ومّدة اخلدمة )من  وّية، والرقم  الهمُ التالية: ال�شم، ورقم بطاقة  التفا�شيل  ت�شّم 

تاريخ... حّتى تاريخ...(، وتفا�شيل فرتة اخلدمة- بالأ�شهر والأّيام.
التالية:  الأج�شام  اأحد  من  الوطنّية  اخلدمة  على  م�شادقٌة  الطلب  م/ة  مقِدّ لدى  توافرت  اإذا 
«عميَنداف«- جمعّية  اإ�شرائيل؛  التطّوع يف  اإ�شرائيل؛ جمعّية  �شعب  التطّوع يف �شفوف  جمعّية 
«�شلوميت-  القد�س؛  بلدّية  القد�س؛  يف  ت�شيديك«  «�َشعاري  الطّبّي  املركز  للتطّوع؛  توراتّية 

َبديريخ«؛ «�شالهيفيت«؛ «بات عامي«؛ وزارة الدفاع؛ وزارة الرتبية والتعليم. 
م/ة الطلب اإخوة واأخوات )يكن اأن يمُ�شَمل �شمنهم الأخوة والأخوات غري الأ�شّقاء  اإذا كان ملقِدّ

من اأب اأو اأّم م�شرتكني(، يجب كذلك اإحلاق اأحد امل�شتندات التالية:
م الطلب ت�شمل اأرقام البطاقات، واأ�شماَءهم،  وّية جميع اإخوة واأخوات مقِدّ �شورة عن بطاقات همُ

وعناوينهم.
اأو الأّم، بحيث تمُدرج فيها قائمة باأ�شماء جميع الإخوة والأخوات  وّية الأب  �شورة عن بطاقة همُ

م/ة الطلب(. )مبا يف ذلك ا�شم مقِدّ
ت�شريح ي�شم تفا�شيل الأخوة والأخوات.

ى/ متوّفاة، يمُلحق كذلك اأحد امل�شتندات التالية: م/ة الطلب اأخ/ اأخت متوًفّ اإذا كان ملقِدّ
�شهادة وفاة لالأخ/الأخت املتوفى/ املتوفاة.  

ى/ املتوّفاة. ملّخ�س �شجّل ال�شّكان لالأخ/ لالأخت املتوَفّ
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اإذا مل تتوافر اإمكانّية ا�شت�شدار اأحد امل�شتندات املذكورة، يجب عندها تعبئة جميع التفا�شيل يف 
ت�شريح حول تفا�شيل الإخوة والأخوات.

احلالت التي ت�شتوجب اإحلاق م�شتندات اأخرى:
وتقرير  الأخرية،  ال�شّت  )تلو�شات(  الراتب  ق�شائم  باإحلاق  يقوم  عمل  اأجر  على  يعي�س  من   *

احل�شاب اجلاري من البنك عن الأ�شهر الأربعة الأخرية.
�شات �شمان الدخل/ ا�شتكمال الدخل يقوم باإحلاق م�شادقة من قبل  * من يعي�س على خم�شّ

�شات يف ال�شهر الفائت. موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي حول ح�شوله على املخ�شّ
ال�شهر  من  بدًءا  احلمل  حول  بها  معرَتٍف  طّبّية  موؤ�ّش�شة  من  م�شادقة  احلامل  املراأة  *تمُلِحق 

اخلام�س.
�شات الإعاقة م�شادقًة من موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي حول ح�شوله  * يمُلِحق من يعي�س على خم�شّ
�شات، ونوع  �شات يف ال�شهر الفائت، وكذلك م�شادقة اإعاقة مع الإ�شارة اإىل نوع املخ�شّ على املخ�شّ
الإعاقة )موؤّقتة؛ م�شتقّرة؛ ثابتة(، وِن�َشب الإعاقة، ودرجة عدم القدرة على الكت�شاب، وقيمة 

�شات الإعاقة يف ال�شهر، وتاريخ بداية الدفع.  خم�شّ
�شات اإعاقة عاّمة، يجب عندها توفري م�شادقة من موؤ�ّش�شة  * اإذا كان اأحد الزوجني يتلّقى خم�شّ

�شات عالوة عن الزوج/ة اأو الأولد. التاأمني الوطنّي اإن �شّمت املخ�شّ
* يلِحق القادمون اجلدد �شهادة قادٍم جديد، و�شورة مطابقة لالأ�شل.

�شات ا�شتكمال  ْون خم�شّ * يمُلِحق امل�شّنون )الرجل فوق �شّن 67، واملراأة فوق �شّن 64( الذين يتلَقّ
�شات، مع الإ�شارة اإىل  الدخل م�شادقًة من موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي حول ح�شولهم على املخ�شّ

تاريخ بداية الت�شديد.
�شات.  * يمُلِحق معاقو احلرب �شّد النازّيني م�شادقة من وزارة املالّية حول تلّقي املخ�شّ

العائالت الأحادّية الوالد/ة تمُلِحق امل�شتندات التالية: 
1. م�شادقة عدم حول ال�شكن مع �شريك/ة حياة ل يربطه/ا به/ا عقد زواج. 

�شات النفقة من موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي باإحلاق م�شادقة بهذا الأمر. 2. يقوم من يتلّقى خم�شّ
* يمُلِحق املتزّوجون اأو من ت�شّجلوا للزواج �شهادًة زواج اأو م�شادقة على الت�شجيل للزواج وكذلك 

�شورة مطابقة لالأ�شل.
تاريخ  ن  يدَوّ جديد.  قادم  �شهادة  باإحلاق  متزّوَجنْي  البالد  اإىل  َقِدما  اللذان  الزوجان  يقوم   *

احل�شول على مكانة قادم جديد يف ا�شتمارة طلب احل�شول على م�شاعدة يف الإ�شكان. 
حول  الداخلّية  وزارة  من  م�شادقة  اإحلاق  يجب  دينّي:  بزواج  يرتبطا  مل  اللذان  الزوجان   *
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اعرتافها بالزواج وتاريخه. 
زوجني  بكونهما  ت�شريًحا  لِحقان  يمُ زواج  بعقد  الرتباط  دون  مًعا  يعي�شان  اللذان  الزوجان   *

يعي�شان مًعا.
* يمُلِحق املطّلقون �شهادة طالق واّتفاقّية طالق اكت�شبت مكانة قرار حكم قبل الطالق وكذلك 

�شوًرا مطابقة لالأ�شل.
تمُطلَب هذه امل�شتندات كذلك من زوجني �شبق لهما )اأو لأحدهما( اأن تطّلق �شابًقا.

عندما يكون اأحد طالبي ال�شتحقاق قد قدم اإىل البالد كمطلَّق، ت�شكل �شهادة القادم اجلديد 
بدياًل عن  تمُ�شّكل  اأولد(،  الأولد )يف حالة وجود  ال�شخ�شّية وتفا�شيل  املكانة  ّونت فيها  دمُ التي 

اّتفاقّية طالق و�شهادة طالق. 
ثة من  احلاخامّية )رّبانوت( حول فتح ملّف  من يخو�س اإجراءات طالق  يمُلِحق م�شادقة حمَدّ

طالق فعاّل ملّدة �شنة واحدة على الأقّل.
* تمُلِحق الأرامل �شهادة وفاة الزوج/ الزوجة

* تمُلِحق املعلَّقات )املتزّوجات اللواتي ل ي�شتطعن حتقيق العالقة الزوجّية ول ي�شتطعن التزّوج 
ًدا، وذلك لأ�شباب خمتلفة( م�شادقًة من احلاخامّية حول و�شعهّن. جمَدّ

* اجلندّي الوحيد يمُلحق م�شادقة من ِقَبل �شابط املدينة حول اخلدمة النظامّية اأو اخلدمة 
الوطنّية، و�شهادة جندّي وحيد.

* اجلندّي الوحيد يف اخلدمة الوطنّية يمُلِحق م�شادقة حول اخلدمة املدنّية.
* الن�شاء امل�شروبات )�شحايا العنف(- عليهّن اإحلاق تقرير من قبل عامل اجتماعّي.

��ست�سد�ر �سه�دة �ل�ستحق�ق ي�ستوجب دْفعرَ مبلغ م�يّل. 
مق�بل �رشكة  د  تعُهّ �لتوقيع على كت�ب  �ل�ستحق�ق، يجب  �سه�دة  �إ�سد�ر   عند 
ميكن  وعنده�  �ملث�ل(،  �سبيل  -على  )كعميد�ر  �مل�س�عدة  تقّدم  �لتي  �لإ�سك�ن 
على  �حل�سول  قبل  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �ل�سّقة  �أجر  يف  م�س�عدة  على  �حل�سول 
�ل�سّقة )م�س�عدة يف �أجر �ل�سّقة هي مبلغ م�يّل يدفع مُلعدم �ل�سّقة كي يتمّكن من 
��ستئج�ر �سّقة(. يتو��سل تقدمي �مل�س�عدة يف �أجر �ل�سّقة �إىل حني �لعثور على 
�سّقة مالئمة ل�س�حب �ل�ستحق�ق، وعند دخوله لل�سكن فيه�، تتوّقف �مل�س�عدة 

�مل�لّية يف �أجر �ل�سّقة.   
مبلغ  حول  قر�ر  على  �أو  �ل�ستحق�ق،  منح  رف�ش  قر�ر  على  �ل�ستئن�ف  ميكن 
وهي  عميد�ر،  �رشكة  مك�تب  �إىل  �ل�ستئن�ف  م  يقدرَّ �ل�سّقة.  �أجر  يف  �مل�س�عدة 

بدوره� حتّول �ل�ستئن�ف �إىل وز�رة �لبن�ء و�لإ�سك�ن.
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تمُلَحق امل�شتندات التالية لال�شتئناف ولكّل طلب للح�شول على ا�شتحقاق ا�شتثنائّي:
لة تف�ّشر اأ�شباب ودوافع ال�شتئناف. * ر�شالة طلب مف�شّ

* م�شادقات حول الدخل واأوراق احل�شاب البنكّي عن الأ�شهر ال�شّتة الأخرية.
اجتماعّي  تقرير عامل  اإرفاق  ال�شوؤون الجتماعّية: يجب  بهم مكتب  يعتني  الذين  * لالأفراد 

حول و�شع العائلة واأدائها. 
* عند ال�شرورة  يجب اإرفاق م�شادقات طّبّية لتدعيم وتعزيز ال�شتئناف.

واجبات ال�شخ�س الذي يقطن يف �شقة حكومّية

* اللتزام ببنود الَعقد.
ري زيارات لل�شّقة. * التعاون مع �شركات الإ�شكان عندما جتمُ

* على َمن ح�شل على �شّقة حكومّية اإثباتمُ ا�شتحقاقه لل�شكن احلكومّي )يف كّل مّرة جمّدًدا(، 
ري �شركة الإ�شكان زيارات لل�شّقة، اأو تقوم بطرح الأ�شئلة وال�شتف�شارات. حّتى عندما جتمُ

يف  ل  ي�شَجّ مل  ا�شتخدام  اأو  حمظور  ا�شتخدام  اأّي  اأو  جتارّية  لأغرا�س  ال�شّقة  ا�شتخدام  عدم   *
د. العقد، با�شتثناء ال�شكن. يجب ت�شديد اأجر ال�شّقة يف املوعد املحَدّ

* تمُ�شتخَدم ال�شّقة لأغرا�س ال�شكن فقط. ل يجوز ا�شتخدامها لأغرا�س اإدارة م�شلحة جتارّية.
* ل يمُ�شمح لغري امل�شّجلني يف الَعقد بال�شكن يف ال�شّقة.  

اأحد  )وفاة  ال�شّقة  يف  الأنف�س  عدد  يف  تغيري  كّل  حول  امل�شوؤولة  الإ�شكان  �شركة  اإبالغ  يجب   *
ل يف  ي�شَجّ ال�شّكان، وغري ذلك(. من مل  اأحد  اأو مغادرة  اأو ولدة طفل جديد،  القاطنني فيها، 

الَعقد ومل يمُ�شّرح عنه ل يكنه ال�شكنمُ يف ال�شّقة.

املذكورة  املعايري  بح�سب  اال�ستحقاق  اإىل  ت�سري  التي  امل�ستندات  على  احلفاظ  يجب   
اأعاله.

كّل من ي�سكن يف ال�سّقة وال ميلك ا�ستحقاق ال�سكن فيها، وكّل من جرى اإيقاف ا�ستحقاقه 
للم�سكن احلكومّي لكّنه يوا�سل ال�سكن يف ال�سّقة، يجري التعامل معه كمن قام باعتداء 
على ال�سّقة. ي�سّكل االعتداء ذريعة لالإخالء، ولذا ثّمة اأهّمّية للتوّجه على جناح ال�رسعة 
اإىل �رسكة االإ�سكان لرتتيب مو�سوع اال�ستحقاق للم�سكن احلكومّي لتفادي ا�ست�سدار اأمر 

اإخالء. 
ُتري وزارة االإ�سكان بني احلني واالآخر ما ُي�سّمى »زيارات الدائرة«. ي�سل مندوبوها 
اإىل ال�سّقة لفح�ص من ي�سكن فيها وما الذي يدور هناك. التعاون مع مندوبي وزارة 
االإ�سكان اإلزامّي. قد يفقد ال�سخ�ص بع�ص املكافاآت التي ُتنح له اإذا مل يقم بالتعاون 
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مع مندوبي الوزارة.
الدائرة«(، واإحلاق  الزيارة )»زيارة  اأن يح�سل على ن�سخة من تقرير  للم�ستاأجر  يحّق 

اّدعاءاته حول حالة ال�سّقة، وعدد االأفراد الذين يقطنون فيها، وما �سابه.

حقوق امل�شتاأجر يف ال�شّقة وواجبات �شركة الإ�شكان )�شاحبة املْلك( 

1. يحّق للم�شتاأجر اأن يفح�س ال�شّقة قبل التوقيع على الَعقد، ويجب على �شركة الإ�شكان 
    اأن متّكنه من القيام بذلك. اإذا تبنّي وجود نق�س اأو خلل )راجعوا الف�شل: «�شيانة امل�شكن 

    احلكومّي«( ي�شتوجبان الت�شليح، فعلى ال�شركة اأن تقوم بعملّية الت�شليح خالل 60 يوًما من 
     التوقيع على عقد الإيجار.

2. يجب على ال�شركة اأن تقّدم للم�شتاأجر معلومات خّطّية كاملة حول واجباته وحقوقه خالل 
     التوقيع على َعقد الإيجار.

3. يجب على ال�شركة الرّد على جميع توّجهات م�شتاأجر ال�شّقة احلكومّية خالل 30 يوًما من   
     ا�شتالم التوّجه.

4.  اإذا تك�ّشف خلل يف ال�شّقة تقع م�شوؤولّية ت�شليحه على ال�شركة، يجب عليها ال�شروع يف عملّية 
     الت�شليح على وجه ال�شرعة، وقبل انتهاء 60 يوًما من اليوم الذي علمت فيه ب�شرورة اإجراء 

      الت�شليح. يجب على ال�شركة النتهاء من الت�شليح خالل فرتة معقولة.

موت امل�شتاأجر اأو هجره لل�شّقة

ل يكن توريث �شّقة الإ�شكان احلكومّي، وذلك لأّنها مْلك للدولة.
اأو انتقل لل�شكن يف موؤ�ّش�شة للرعاية الطبّية، يجب على ال�شاكنني الآخرين  اإذا تويّف امل�شتاأجر 

اإخالء ال�شّقة.
على الرغم من ذلك، ي�شتطيع اأحد ال�شّكان -يف حالت معّينة- موا�شلة ال�شكن فيها بعد موت 

�شاحب ال�شتحقاق، اأو بعد انتقاله لل�شكن يف موؤ�ّش�شة للرعاية الطّبّية.
اًل. وا�شِ ى هذا ال�شخ�س م�شتاأجًرا ممُ ي�شَمّ

مبكانة  ال�شّقة  يف  )وال�شكن  ل  وا�شِ ممُ م�شتاأجر  اإىل  يتحّول  اأن  ما  �شخ�س  ي�شتطيع 
«م�شتاأجر ذي ا�شتحقاق«(، اإذا حتّققت ال�شروط الثالثة التالية:
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امل�شتاأجر الأ�شلّي يف ال�شّقة احلكومّية تويّف اأو انتقل لل�شكن يف موؤ�ّش�شة للرعاية الطّبّية. 
�شاحب  /والدة  والد  اأو  /حفيدة  حفيد  /ابنة،  ابن  /زوجة،  زوج  /هي  هو  ل  املمُوا�شِ امل�شتاأجر 

ال�شتحقاق، اأو اإّن �شاحب/ ال�شتحقاق كان/ت الو�شّي/ة عليه.
عا�س امل�شتاأجر املوا�شل مع امل�شتاأجر الأ�شلّي يف �شّقة الإ�شكان احلكومّي ملّدة ثالث �شنوات على 

َبْيَل انتقاله لل�شكن يف موؤ�ّش�شة رعاية طّبّية. َبْيَل وفاة �شاحب ال�شتحقاق اأو قمُ الأقّل قمُ

�شيانة ال�شّقة، والرتميمات، واأوامر اإزالة اخلطر

قبل الدخول اإىل ال�شّقة
نمُ �شركةمُ الإ�شكان م�شتاأجَر ال�شّقة من فح�س ما اإذا  ِكّ قبل التوقيع على عقد الإيجار اجلديد، متمُ
كانت تنق�شها اأغرا�س معّينة، اأو اأّن هناك عيوًبا يف اأحد الأغرا�س التالية، وعليه من املهّم اأن 

يقوم امل�شتاأجر بزيارة لل�شّقة لفح�س الأمور التالية:
1- باب الدخول: الباب الذي يحتاج اإىل الت�شليح يمُ�شتبدل بباب «بالديليت«. 

2- ال�شبابيك )مبا يف ذلك الزجاج(، والأباجورات )الرتي�س- فقط اإذا كانت موجودة يف ال�شّقة 
اأ�شاًل(، َم�شابك حديدّية يف الطابق الأر�شّي )للم�شّنني فقط(. 

3- اأنابيب للماء ال�شاخن والبارد، اأنابيب لل�شرف ال�شّحّي.
4- �شّخان كهربائّي اأو �شّخان �شم�شّي

5- حنفّيات )�شنابري( يف املطبخ واحلّمام
6- �شبكة كهرباء منزلّية بح�شب املوا�شفات الر�شمّية.

َكم لل�شقوق والت�شّدعات يف ال�شطح واحليطان. ْ 7- ت�شليح واإغالق حممُ
8- ت�شليح النواق�س واخللل يف متانة الدرابزين وِحبال الغ�شيل واملَ�شابك احلديدّية.

يجب على �رشكة �لإ�سك�ن تنفيذ �لت�سليح�ت خالل 60 يوًم� من موعد �لتوقيع 
قد على �لعرَ

بعد دخول ال�شّقة
كّل م�شتاأجر تنق�س �شّقَته اأغرا�ٌس معّينة، اأو هنالك خلل )عطب اأو خراب( يف واحد اأو اأكرث من 
ا، بل  الأغرا�س، بحيث ل يكن ا�شتخدامها على نحو لئق ومعقول )لي�س املق�شود خلاًل �شكلًيّ

املق�شود خلل يعيق تفعيل الغر�س وا�شتخدامه( 
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قائمة الأغرا�س
* اأنابيب املياه الباردة وال�شاخنة

* اأنابيب ال�شرف ال�شّحّي )ل ي�شمل الن�شداد(. 
* �شّخان املاء )الكهربائّي اأو ال�شم�شّي -وي�شمل ذلك األواح الت�شخني(. تبديل ال�شّخان الكهربائّي 

ب�شّخان �شم�شّي ل يقع على عاتق �شركة الإ�شكان.
* لوح الكهرباء

* باب املدخل
الزجاَج، ول  ثَبّت )ل ي�شمل ذلك  ممُ �شّباك غري  اأو  ال�شليم،  الإغالق غري  ال�شّباك اخلارجّي-   *

ي�شمل الإغالق املمُْحَكم لل�شبابيك(. 
* بالطات تالفة، اأو ناق�شة اأو مك�شورة، اأو هابطة(.

اأر�شّية  اأو  اأو ناق�شة يف �شرياميك حيطان  تالفة  * بالطات 
غرف ال�شتحمام واملراحي�س.

ب�شكل  و�شّدها  واجلدران،  ال�شطح  يف  ت�شّدعات  ت�شليح   *
َكم.  ْ حممُ

يجب على �رشكة �لإ�سك�ن �لرّد على جميع �لتوّجه�ت خالل 30 يوًم� من تلّقيه� 
للتوّجه.

يجب على �رشكة �لإ�سك�ن �ل�رشوع يف عملّية �لت�سليح خالل 60 يوًم� من تلّقيه� 
بالًغ� حول �حل�جة �إىل �إجر�ء �لت�سليح�ت.

على �رشكة �لإ�سك�ن �إمت�م �لت�سليح�ت خالل فرتة معقولة.
لن تقوم �رشكة �لإ�سك�ن بت�سليح �لأغر��ش �لتي ت�رّشرت عن عمد وعن �سوء نّية 
من ِقبل �مل�ست�أجر، �أو ب�سبب ��ستخد�مه� بطريقة غري معقولة، �أو نتيجة �إجر�ء 
تغيري�ت �أو �إ�س�ف�ت عليه�، �أو ت�سليحه� من قبل �مل�ست�أجر دون �حل�سول على 

ل �ل�رشكة.  مو�فقة خّطّية من ِقبرَ
على  �حل�سول  فعليه  بنف�سه،  هو  �لت�سليح�ت  ينّفذ  �أن  �مل�ست�أجر يف  رغب  �إذ� 

مو�فقة م�سبقة.
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م�شاركة امل�شتاأجر يف متويل الت�شليحات

يجب على امل�شتاأجر امل�شاركة يف متويل الت�شليحات يف �شّقته بح�شب امل�شار الذي ينتمي اإليه يف 
َعقد الإيجار.

�شات الإعالة من موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي ن�شبة  ي�شّدد امل�شتاأجرون الذين يعي�شون على خم�شّ
5% من تكاليف الت�شليح.

امل�شتاأجرون يف م�شار اأجر ال�شّقة احلّر، في�شّددون ن�شبة 25% من تكاليف الت�شليح )10% -عند 
تركيب �شّخان �شم�شّي(.

ي�شارك الآخرون بن�شبة 10% من تكاليف الت�شليح.

تتو�فر لل�سّك�ن �إمك�نّية �لتوّجه �إىل جلنة �ل�ستثن�ء�ت بطلب ت�سليح �أغر��ش ل 
�س�ت  ت�سمله� �لق�ئمة �لو�ردة �آنًف�. مُتنح �لأف�سلّية لل�سّك�ن �لذين يتلّقون خم�سّ
من  ملزيد  و�ملع�قني.  وللم�سّنني  �لو�لد/ة،  �لأح�دّية  وللع�ئالت  �إع�لة، 

�ملعلوم�ت، يجب �لتوّجه �إىل �رشكة �لإ�سك�ن )عميد�ر(.

اأمر اإزالة اخلطر
ِدر ال�شلطة املحّلـّية اأوامَر اإزالة اخلطر يف احلالت التي ي�شّكل فيها املِلك خَطًرا على قاطنيه،  تمُ�شْ
بتنفيذ  الإ�شكان(  )�شركات  املِْلك  �شاحَب  الأوامرمُ  هذه  تمُلِزم  املحيط.  على  اأو  على اجلريان،  اأو 

ترميمات جذرّية لإزالة اخلطر. عدم تنفيذ الرتميم يمُعترَب خمالفة جنائّية. 
امل�شاركة  حجم  يتفاوت  الت�شليحات.  تكاليف  يف  امل�شاركة  احلكومّية  امل�شاكن  �شّكان  على  يجب 

بح�شب م�شار ال�شكن )راجعوا يف ما �شبق: «م�شاَركة امل�شتاأجر يف متويل الت�شليحات«(. 

�شراء ال�شّقة من ِقَبل امل�شتاأِجر
يف العام 1998، �َشّن الكني�شت قانون امل�شاكن احلكومّية )حقوق ال�شراء(، 1998، وبح�شبه يحّق ملن 
يقطنون يف الإ�شكان احلكومّي ملّدة خم�س �شنوات على الأقّل، يحّق لهم �شراء ال�شّقة التي ي�شكنون 
نح هوؤلء ال�شّكانمُ تخفي�شاٍت  فيها، اإذا مل تكن لديهم �شّقة اأخرى، ومبراعاة �شروط اأخرى. يمُ

يف ثمن ال�شّقة.
د هذا القانون يف كّل عام، وعليه ل يكن �شراء ال�شقق. يجَمّ

يجب التوّجه يف كّل عام اإىل وزارة الإ�شكان اأو �شركة الإ�شكان لفح�س ما اإذا كانت هناك حملة 
لبيع ال�شقق يف تلك الفرتة.
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َعّدة ملعدمي ال�شّقة  ة لل�شقق املمَُعّدة للمعاقني. يدور احلديث عن �شقق ممُ ثّمة ترتيبات �شراء خا�شّ
ال�شّحة  وزارة  من  م�شادقة  لديهم  تتوافر  الذين  التعريفات(  مرحلة  يف  التعريف  )راجعوا 
�شَكِن  ب�شرورة  يق�شي  وزارة  قبل  وراأي خبري طّبّي من  كر�شّي عجالت«،  �شراء  «امل�شاركة يف  لـِ 
ال�شخ�س يف الطابق الأر�شّي. نن�شح بالتوّجه اإىل �شركة الإ�شكان )عميدار( للح�شول على مزيد 

من التفا�شيل.

م�شاعدة يف اأجر ال�شّقة

متنح وزارة الإ�شكان م�شاعدة يف اأجر ال�شّقة لذوي القدرات القت�شادّية املحدودة.
م ملن ي�شتاأجر �شّقة يف القطاع اخلا�س. امل�شاعدة يف اأجر ال�شّقة هي م�شاعدة مالّية تقَدّ

ا�شتحقاق احل�شول على م�شاعدة يف اأجر ال�شّقة- ملن؟
َنح امل�شاعدة ملمُعدمي ال�شّقة )راجعوا التعريف «معدم ال�شّقة« الوارد يف ما �شبق( مّمن لديهم  متمُ

�شهادة ا�شتحقاق )راجعوا يف ما �شبق اإجراءات ا�شت�شدار ال�شهادة(.
ا�شتيفاء  عليه  ال�شّقة، يجب  اأجر  يف  م�شاعدة  على  ا�شتحقاقمُ احل�شول  ما  ل�شخ�س  يتوافر  كي 

جميع ال�شروط التالية:
عَدم �شّقة )راجعوا التعريف يف ما �شبق(. ف كممُ 1. معَرّ

2. ا�شتاأَجَر �شّقة وي�شكن فيها على نحو ثابت.
3. ل ي�شكن يف الإيجار املحمّي بح�شب قانون حماية امل�شتاأجر.

4. مل ي�شتاأجر �شّقة يلكها قريب من الدرجة الأوىل )اأب /اأّم؛ ابن؛ زوج/ة �شابق/ة؛ عري�س؛ 
على  احل�شول  ي�شتطيعون  والذين  عائالتهم،  مع  ي�شكنون  الذين  املعاقني  با�شتثناء  عرو�س(، 

م�شاعدة بال�شتناد اإىل م�شادقة تف�شيلّية و�شخ�شّية.
5. تقع ال�شّقة التي ا�شتاأجرها يف مدينة اأو بلدة يفوق عدد �شّكانها 1،000 ن�شمة، وت�شكن ن�شبة %5 

من الأ�شر فيها على الأقّل يف �شقق م�شتاأجرة من القطاع اخلا�ّس.
6. ينتمي اإىل اإحدى املجموعات التالية:

�شات الإعالة التي متنحها موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي. 6.1. امل�شتحّقون الذين يعي�شون على خم�شّ
�شات الإعالة  * امل�شّنون )الرجال من �شّن 67، والن�شاء من �شّن 64( الذين يعي�شون على خم�شّ

�شات ال�شيخوخة وا�شتكمال الدخل(. )خم�شّ
�شات الإعاقة العاّمة بن�شبة 75% فما فوق. * املعاقون الذي يعي�شون على خم�شّ

�شات ال�شيخوخة للمعاقني. ْون خم�شّ * من يتلَقّ
* معاقو احلرب �شّد النازيني، ولديهم اإعاقة بن�شبة %49.
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* الأفراد من �شّن 55 حّتى �شّن ال�شيخوخة، والأزواج، والأزواج مع اأولد، اأو عائالت اأحادّية الوالد/ة 
الذين يعي�شون على  �شمان الدخل )ا�شتكمال الدخل(.

�شات النفقة من موؤ�ّش�شة التاأمني الوطنّي|  * اأ�شحاب ال�شتحقاق الذين يعي�شون على خم�شّ
�شات النفقة )ل ي�شري اإّل على الفرد الذي �شّنه 55 فما فوق/ اأو والد/ة وحيد/ة(. خم�شّ

�شات الإعالة« * «حامل يف ال�شهر اخلام�س فما فوق، وتعي�س على خم�شّ
ي�شتنفدون  بل  فقط،  الإعالة  �شات  خم�شّ على  يعي�شون  ل  الذين  ال�شتحقاق  اأ�شحاب   .6.2
قدرتهم على الك�شب )راجعوا يف ما �شلف تعريف ا�شتنفاد القدرة على الك�شب(، ول يزيد دخلهم 

الإجمايّل )«بروطو«( على املَبالغ التي حّددتها وزارة الإ�شكان:
* زوجان )متزّوجان اأو يعي�شان مًعا دون َعقد زواج( مع اأولد، اأو بدون اأولد.

* عائالت اأحادّية الوالد/ة، مبا يف ذلك العائالت التي تخو�س اإجراءات الطالق.
6.3. اأ�شحاب ا�شتحقاق امل�شكن احلكومّي الذين ينتظرون احل�شول على �شّقة.

6.4. القادمون اجلدد
6.5. املعاقون نف�شًيّا

6.6. اجلنود الوحيدون 
6.7 قاطنو ال�شوارع

6.8 الن�شاء من �شحايا العنف العائلّي
6.9 ال�شجناء امل�شّرحون الذين يخ�شعون لرعاية مركز اإعادة تاأهيل، اأو لرعاية عامل اجتماعّي.

6.10  الرجال الذين اأمُبِعدوا عن بيوتهم باأمر من املحكمة

طريقة تقدمي امل�شاعدة
م امل�شاعدة اإّل عن الأ�شهر املذكورة يف الَعقد. * ل تقَدّ

* امل�شاعدة م�شروطة ب�شكن متلّقيها يف ال�شّقة امل�شتاأَجرة على نحٍو ثابت )غالبّية اأّيام الأ�شبوع 
وال�شنة(.

اإيجار جديد  َعقد  �شريطَة عر�س  ال�شّقة،  ي�شتبدلوا  اأن  ال�شّقة  اأجر  امل�شاعدة يف  ملتلّقي  * يحّق 
ل�شّقة �شكنّية.

اأفراد  اأحد  اإبالغ وزارة الإ�شكان بجميع التغيريات يف احلالة ال�شخ�شّية )طالق؛ وفاة  * يجب 
العائلة؛ مولود جديد؛ وغري ذلك(.

اإذا مل تكن هناك ا�ستمرارّية يف اال�ستئجار، وح�سل اأ�سحاب اال�ستحقاق على م�ساعدة 
يف اأجر ال�سّقة ال�سابقة، فعليهم اإعادة مبالغ امل�ساعدة التي ح�سلوا عليها عن الفرتة التي 

مل ي�ستاأجروا فيها �سّقة.
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امل�شتندات املطلوبة:

وّية + امللحق * بطاقة همُ
* َعقد الإيجار

الدفعات،  لتحويل  رقم احل�شاب  وت�شّم  للم�شتحّق،  البنك  ورقة ح�شاب  اأو  �شيك،  * �شورة عن 
ورقم الفرع، ورقم البنك.

* �شهادة ا�شتحقاق �شارية ملعَدم ال�شّقة. من ل تتوافر لديه �شهادة كهذه يقّدم امل�شتندات املطلوبة 
لغر�س احل�شول على �شهادة ا�شتحقاق )راجعوا اأعاله(.

مبلغ امل�شاعدة

* ل يتعّدى مبلغ امل�شاعدة «95% من اأجر ال�شّقة«.
على  يح�شل  امل�شاعدة  على  للح�شول  خمتلفني  معيارين  ي�شتويف  الذي  ال�شتحقاق  �شاحب   *

م�شاعدة باملبلغ الأعلى.

ال�سّقة  ا�ستاأجر  اأّن امل�ستاأجر قد  للتاأّكد من  ال�سقق  االإ�سكان زيارات يف  ُتري وزارة 
اأ�سخا�ص  فيها  كان  اإذا  اأو  ال�سّقة،  يف  امل�ستاأجر  يكن  مل  اإذا  فيها.  وي�سكن  بالفعل 
اآخرون، فقد يدفع الوزارَة اإىل اإيقاف امل�ساعدة يف اأجر ال�سّقة والطلب من امل�ستاأجر 

اأن يعيد جميع املبالغ التي ح�سل عليها يف املا�سي.

وتفا�سيل  ال�سكن  عنوان  يف  تغيري  اأّي  حول  امل�ساعدة  تقّدم  التي  ال�رسكة  اإبالغ  يجب 
ل اإىل  ل اإليه اأموال امل�ساعدة ب�سورة عاجلة. املبلغ الذي يحَوّ ح�ساب البنك الذي ُتَوّ
اًل حّتى لو كانت تفا�سيل البنك خمطوًءا  احل�ساب الذي وّفره امل�ستاأجر لل�رسكة ُيعترب حمَوّ

فيها.

امل�ساعدة يف اأجر ال�سّقة ُتنح يف بع�ص احلاالت كذلك للجنود/ من يخدمون يف اخلدمة 
الوطنّية اأو املدنّية، ومن ي�سكنون يف الداخلّيات، وَم�ساكن الطلبة والكيبوت�سات.

ال ميكن احل�سول على م�ساعدة يف اأجر ال�سّقة عن ال�سقق التي ا�سُتوؤِْجرت من اأبناء العائلة 
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-كالوالدين، واالأبناء، واالأزواج ال�سابقني، والعري�ص/ العرو�ص )با�ستثناء القادمني 
�سات(. ْون املخ�سّ اجلدد الذين يتلَقّ

اأجر ال�شّقة ملن يتوافر لديهم ا�شتحقاق احل�شول على  وزارة الإ�شكان تقّدم م�شاعدة كبرية يف 
�شّقة حكومّية )بح�شب «املعايري التي حتّدد م�شتحّقي الإ�شكان احلكومّي املذكورة يف ما �شبق(، 

ة اإىل حني اإيجاد �شّقة ل�شاحلهم يف الإ�شكان احلكومّي. وي�شتاأجرون �شّقة خا�شّ




