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                       19/06/2017  
  לכבוד
  יואב גלנט      כחלוןמשה 

  שר השיכון והבינוי      האוצרשר 
  משרד השיכון והבינוי      האוצרמשרד 
  ירושלים      ירושלים

  רב,שלום 
  

  למקבלי סיוע בשכר דירה  רפורמהלכנית ת :נדוןה
  שכר דירה בשוק החופשי עמוד בתשלוםלומשפחות שאינן מסוגלות 

  
פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. אנו פועלים באמצעות במטרה לצמצם  1997"ידיד" הוקמה בשנת 

מרכזי הזכויות  15סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 
הוא הדיור  "ידיד"אחד מהנושאים המרכזיים בהם עוסקת ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע 

  ובמיוחד הדיור הציבורי ומקבלי הסיוע בשכר דירה. 
  

חות ויחידים, ההולכת וגדלה עם זה אני מבקש לפנות אליכם היום באשר אני סבור כי קבוצה זו של משפבהקשר 
סייע על הפרק עומדת הזדמנות חשובה לתוכנית אשר תוכל ל נכבדי,. השנים דורשת את מלוא התייחסותכם

המשפחות לפחות מפרנס אחד ברוב חצי מליון איש.  -אלף משפחות המונות כ 140 -בצורה משמעותית לכ
  מבוטל מהם שני מפרנסים אשר אינם משתכרים די צרכם בכדי שיוכלו לעמוד ביוקר הדיור. ובחלק לא 

  
מדובר בשינוי של שוק הדיור אך בהחלט מדובר בהתמודדות ראוייה עם מצוקת דיור של משפחות אין 

ה עומדת על הפרק והן זקוקות למערכת יציבה של דיור שמבחינתן, בשלב זה של חייהן, רכישת דירה כלל אינ
  להשכרה ארוכת טווח אשר תאפשר להן ביטחון דיורי, כלכלי ותעסוקתי. 

  
  רקע

במשפחות אשר מצבן מדובר אלף משפחות זכאיות כיום לקבל סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון והבינוי.  140 -כ
מאפשר להם להיות זכאים לדיור ציבורי אך בשל מעוט ההכנסה הכוללת במשפחה הם זכאים  הכלכלי אינו

  למענקי סיוע בשכר דירה. 
 כאשר גובה הסיוע נקבע על פי על פי מבחני הכנסהכיום  תהזכאות לסיוע בשכר דירה ניתנ

  יחידים, זוגות ללא ילדים, זוגות עם ילדים ומשפחות חד הוריות –הרכב המשפחה  
  55( קשישים, גיל טרום פנסיה –גיל(+ 
  ויותר 75%התייחסות מיוחדת לקצבת אי כושר השתכרות בשיעור של  –נכות 
  ים או חמש שנים ויותרשנים, ארבע שנ 3עד  –משך קבלת הסיוע 
  ילדים ויותר 4ילדים לבין  3 – 1-בהבחנה ל –מספר ילדים 
  השנים הראשונות 3-למשפחות חד הוריות עולות יש יתרון בסיוע ב –עולים 
  אזור עדיפות לאומית (ללא הבחנה בין א' לב') או שאר הארץ (בגדר "מרכז"). –אזור 
  

  העיוותים
  ד בשוק החופשי."במנגנון עדכון אשר יכול להתמודד עם העליות במחירי שכחוסר 
  בדירות להשכרה ארוכת טווח דבר המחייב את הזכאים להחליף מקום מגורים מידי תקופה ואשר חוסר

הצורך להחליף מוסדות חינוך, פגיעה עקב אלא גם לפגיעה בילדים גורם לא רק להוצאות מרובות 
 במקורות תעסוקה ועוד. 

  ביכולת לעמוד בדרישות לבטחונות/ערבויות שמבקשים משכירי הדירות דבר שגורם לחלק לא מבוטל חוסר
 מהזכאים שלא לממש את הזכאות
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  למשפחות שזקוקות לעזרה מיידית בסיוע בדיור לאחר שאיבדו את היכולת לשלם את במענה חוסר
אלה אינן מסוגלות לממן את ההפרש שבין משפחות תשלומי שכר הדירה בשוק החופשי ונזרקו לרחוב. 

 הסיוע שניתן לשכר הדירה הנדרש. 
  המתקבל ממשרד השיכון והבינוי. שכר הדירה לבין הסיועבהגידול חוסר הלימה בין 
  הסיוע שניתן במקומות שונים בארץ לגובה שכר הדירה הריאלי באותם יישוביםגובה הלימה בין חוסר 
 ע כפי ילדים יקבלו את אותו הסיו 5-6עם משפחות  – אין הבחנה מספקת בסיוע לפי גודל המשפחה

 ילדים 3שמקבלות משפחות עם 
  

  הרפורמה המוצעת
 ד הריאלי"משכ 40% -שהם יעמדו על לא פחות מכך  מדרג חדש של סכומי הסיוע ביעתק 
  עליות מחירי הדיור כפי שנקבע על ידי גורם ממשלתי מוסמך.  לפי מנגנון עדכון של סכומי הסיועקביעת 
 יחידים או משפחות, כשהמשפחות יובחנו לפי מספר הילדים. – יגדיר את גובה הסיוע הרכב המשפחה 
  עבור אותה המשפחה, ואת טווח  למקבל סיוע נתון המותאמות להרכב המשפחההגדרת דירות תקן

  ההכנסות המזכות.
  מוצע לדירת ה"תקן" של הזכאיםמגדיר את שכר הדירה המ –אזור המגורים 
 יוגדרו בטווח שמקצבת קיום בסיסית ועד להכנסה  –בהתאמה להרכב המשפחה  – הכנסות המשפחה

 המרבית המזכה בסיוע.
  בסיוע בשכר דירה עד לגובה השכר הממוצע במשק.  התקרה המזכההגדלת 
  ה אלא רק רעל כך שמי שמגדיל את הכנסתו לא יאבד את כלל הסיוע בשכר דיהקפדה  -  לתעסוקהתמרוץ

 חלק היחסי בגידול ההכנסה. ה
  החוק הונחה על שולחן הכנסת הצעת  –נספח א' ראו  – ד"חוק ערבות מדינה למקבלי סיוע בשכחקיקת

יאפשר מתן ערבות מדינה למי שהשכיר את דירתו למשפחה/יחיד הזכאים חוק ה כ רועי פולקמן. "על ידי ח
 ב חוות הדעת שלנו בנושא זה", רצלסיוע בשכר דירה

  החוק הונחה הצעת  –נספח ב' ראו  –ליצירת דיור להשכרה ארוכת טווח חוק תעודות זיכוי ממס חקיקת
בניית דיור להשכרה ארוכת טווח כ רועי פולקמן והיא קובעת מנגנון אשר יאפשר "י ח"על שולחן הכנסת ע

אלף המשפחות להם יש חובה  140- ברמת שכירות סבירה אשר יכולה להוות פתרונות אמיתיים ל
 גג ראוייה. ת קורת ממשלתית לסייע במציא

  כ "י ח"הכנסת ע על שולחן נחהוהחוק ההצעת  –נספח ג' ראו  – )קלטמדירות (חוק דירות מעבר חקיקת
, יהיו בידי הרשות המקומית מקומית שבה כמות תושבים מינימליתתמר זנדברג והיא קובעת כי בכל רשות 

אשר יועמדו לרשות משפחות ויחידים שנקלעו למצבי חירום ואין ביכולתם  )מקלט( מספר דירות מעבר
 ד לתקופת זמן של מספר חודשים. "לממן לעצמם שכ

  
אלף  140 - סייע בצורה משמעותית לכעל הפרק עומדת הזדמנות חשובה לתוכנית אשר תוכל ל ,כאמור נכבדי,

  חצי מליון איש.  -משפחות המונות כ
  

  לי שזוהי חובתנו כמדינה לסייע להם כראוי. נדמה 
  

  לעמוד לרשותכם בכל שאלהאשמח 
  
  

  בברכה,              
  

  מלמדרן               
  ל"סמנכ              
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  :העתק
  ר ועדת הכלכלה"כ איתן כבל, יו"ח
  ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות"ף, יוכ אלי אלאלו"ח
  כ רועי פולקמן"ח
  כ תמר זדנברג"ח

  ל משרד השיכון"חגי רזניק, מנכמר 
  ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים"אביגדור קפלן, מנכמר 
  אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיורמר 
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  ערבות מדינה למקבלי סיוע בשכר דירהחוק  –א' נספח 
  

  6201–ו, התשע"לשכר דירהמדינה ת ערבוהצעת חוק 
  

–בחוק זה  .1  הגדרות

  ;19631–כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג –"דירת מגורים"     

  "השתתפות בתשלום שכר דירה" מש משרד הבינוי והשיכון 08/04הוראה מס'  –"הנוהל"     
  משרד הבינוי והשיכון –"המשרד" 

  שר הבינוי והשיכון –"השר" 
  אדם המשכיר דירת מגורים לשוכר –"משכיר" 

  כהגדרתו בנוהל –סיוע בשכר דירה" "
  כור דירה, והוא זכאי לסיוע בשכר דירהשאדם השוכר דירה, או המבקש ל –"שוכר" 

  

ערבות המדינה לחוזי 
  שכירות

שוכר המבקש לשכור דירת מגורים והמשכיר מבקש ממנו ערבויות שאין בידו להביאם,(א)   .2
ערבות המדינה), –(להלן  המשכיר לטובתמי השכירות דלכיסו המשרד יחתום על ערבות 

  התנאים הבאים:כל בהתקיים 
  שנים; 10-) המשכיר מתחייב להשכיר את הדירה לתקופה שלא תפחת מ1(     
בשנה, ובכל פעםאחת פעם מ יותרתחייב שלא להעלות את שכר הדירה המשכיר מ )2(     

  ;ההעלאה בשכר הדירה לא תעלה על המדד + אחוז אחד
  ) השוכר יחתום על התחייבות למדינה בהתאם לסעיף __ להלן.3(     
  ) השוכר זכאי/ממש מענק סיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון4(     

  
, וככל שימשיך השוכר לגור באותהה תקפה לתקופה של שנתיים(ב) ערבות המדינה תהי

  תתחדש כל שנתיים. ת, ערבות המדינהדירה תחת אותו חוזה שכירו
לעיל, ערבות מדינה שניתנה לטובתו 2(ג) משכיר אשר יפר את התחייבויותיו בהתאם לסעיף 

  תבוטל. 
  

  ש"ח. 7,000 -שכירות ולא יותר מ גובה הערבות יהיה שווה לסכום של שני חודשי  .3  גובה הערבות

לטובת המשכיר תחולטשניתנה שלו וערבות המדינה שכירות שוכר שלא יעמוד בחוזה (א)   .4  השבת סכום הערבות
  .החוב) –(להלן  יחזיר למשרד את הסכום שחולט

למשרדבשל מצוקה כלכלית, יהיה זכאי לפנות חוב (ב) שוכר אשר נמנע מלהחזיר את ה
,לו בהתחשב במצבו הכלכלי נוחיםהבתנאים  החובבבקשה לפרוס את השיכון או נציגיו 

ובכל מקרה לא יידרש לשלם תשלום חודשי אשר יהווה עבורו מחסום בפני השכרת דירת
  מגורים אחרת.

(ג) שוכר אשר הערבות שקיבל חולטה, יוכל להמשיך ולקבל ערבות במקביל לזכאותו לסיוע
  עבור החזר החוב.  15%יוע הללו יופחת סכום של אך מדמי הס

ערבותחובו בגין לא יהיה במתן ערבות מדינה חדשה כדי לפטור שוכר מחובתו לפרוע ) ד(
  ישנה שחולטה.

  

הקמת קרן הערבות 
  הממשלתית

  משרדי השיכון והאוצר יקימו, לצורך ביצוע הוראות חוק זה, קרן יעודית.   .5
הקרן תופעל במשרד הבינוי והשיכון בעזרת החברות העוסקות במתן כספי הזכאות לסיוע

  בשכר דירה. 
מיליון ש"ח  לפחות ומשרד האוצר ישלים, מידי שנה 200ההון העצמי של הקרן יעמוד על 

  את הסכום הנדרש לכך באם ידרש.  

 השוכר.אין להתנות על הוראות חוק זה אלא לטובת  .6איסור התניה

 הוראות חוק זה יחולו על השכרת דירת מגורים שהחלה לאחר תחילתו של חוק זה. .7תחולה

  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.  .8  השר הממונה
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ר הסב י  ר ב   ד

  
. סיוע זה נועד לסייע לאנשים אלה, אלף ישראלים 140-סיוע בשכר דירה לכמשרד השיכון משלם היום   א.

אשר מצויים במצב כלכלי קשה, לשכור דירה בשוק החופשי על אף מחירי השכירות הגבוהים. ואולם 
העומד בפני אנשים אלה בשכירת דירה בשוק החופש. במרבית  ידהיחגובה שכר הדירה אינה הקושי 

די המשכיר לספק לו בטחונות המקרים, אדם המבקש לשכור דירה בשכירות חופשית מתבקש על י
  לתשלום השכירות, כגון החתמת ערבים, מתן שיקים ותשלום מראש.

מטבע הדברים, אנשים הזכאים לסיוע בשכר דירה מצויים במצב כלכלי קשה, ועל כן להרבה מהם אין   ב. 
אפשרות להביא את הביטחונות האמורות, דבר המקשה מאוד על יכולתם למצוא דירה ראויה 

  יהם ומגורי משפחתם.למגור
מסוימים עם שוכרים אשר אינם משלמים להם שכר מנגד, בעלי דירות מוצאים את עצמם במקרים   ג.

דירה, וגם אם נחתמה ערבות צד שלישי לטובתם לא תמיד קל לקבל את הכסף תוך זמן סביר אשר 
  ימנע נשק ממשי לבעל הדירה.

בעיה נוספת בן נתקלים שוכרים בשוק החופשי, ובמיוחד אלה הנמנים בקבוצה של הזכאים לסיוע   ד.
בשכר דירה, הינה כי לא מצליחים למצוא דירות לזכירות לטווח ארוך. כפועל יוצא מזה הם נאלצים 
לעבור דירה כל שנה או כל מספר שנים, דבר שגם מקשה עליהם כלכלית וגם מקשה על השתלבותם 

  ית והנפשית לסביבה וקהילה תומכת.הפיז
אשר יסכים להשכיר הבעיות המתוארות, על ידי כך שבעל דירה שלוש הצעת חוק זו באה לפתור את   ה.

לשוכר הזכאי לסיוע בשכר דירה, ישכיר את דירתו שנים, ואשר  10-את דירתו לתקופה שלא תופחת מ
של שנתיים, ערבות אשר תתחדש כל יזכה לערבות מטעם המדינה לכיסוי דמי השכירות לתקופה 

שנתיים במידה והשכור ממשיך לגור בדירה. כך, ייבנה מאגר של דירות שמוצעות לתקופות ארוכות, 
הנטל להספקת ערבויות לא ייפול על כתפי השוכרים, ואילו אינטרס של המשכיר מוגן על ידי ערבות 

  מהמדינה.
  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 
 
 

6

  

  מסתעודות  –בר השגה להשכרה דיור  –התכנון והבנייה חוק  –' בנספח 
  מכתב שנשלח לשר האוצר וחברי ועדת השרים לחקיקהמתוך 

  
 הצעת את לאשר וקוראים פולקמן רועי כ"ח הניח אותה החוק בהצעת ,מסוייגת בלתי תמיכה ,תומכים אנו

 :הבאות מהסיבות החוק
 לקידום ובעיקר בישראל הדיור שוק לבעיית ביותר ומשמעותי מהיר פתרון לספק יכולה שבנדון החוק הצעת 

 ברבות אלא צעירות משפחות רק לא לשרת יוכל מאמינים אנו שכך מודל .טווח ארוכת להשכרה דיור בניית
 .היום הקיים הציבורי רהדיו למודל תחליפי כמודל לשמש גם הזמן

 הקריטריונים את לקבוע ,בפרוייקט מעורבת להשאר המדינה את מחייבת להשכרה השגה בר לדיור הבנייה 
 .סביר במחיר נמוך והיצע רב ביקוש קיים בהם לאיזורים הבנייה את ולכוון ,לשכירות לזכאות

 גבוהה גימור ברמת להשכרה השגה בר לדיור פרוייקטים להקים ניתן. 
 הכלכלית ההתכנות בהם ביישובים גם להשכרה השגה בר לדיור פרוייקטים הקמת מאפשר ודלהמ 

  ל"הנ המודל את לשלב ניתן ובמקומה קיימת אינה עירונית להתחדשות
 הממשלה מטעם( ציבורי דיור דיירי עבור גם היזמים ידי על להשכרה הדיור מתחמי הפעלת יאפשר המודל( 
 ציבור מבני מעל יוקמו המגורים מתחמי כאשר חומים שטחים על להשכרה השגה -בר לדיור בנייה לבצע ניתן 

 .למגורים המתחם של הבנייה מעלות כחלק קהילתיים ומועדונים יום מעונות ,ילדים גני כמו
  

 :כי סבורים אנו
 המשתייכים ויחידים למשפחות המאפשר ביותר היעיל הפתרון הינו טווח ארוכת להשכרה השגה בר דיור 

 .להכנסתם ביחס סבירה כספית בהוצאה נאות בדיור להתגורר והנמוך הבינוני למעמד
 הישן המודל את להחליף הבא ביותר והיעיל החדשני הפתרון הוא להשכרה ארוכת טווח השגה בר דיור 

 שכירות או אטרטאקטיביים במחירים דירות רכישת ויחידים למשפחות מאפשר הוא באשר ציבורי דיור של
 . במיוחד נמוכים במחירים טווח ארוכת

  אלף משפחות הזכאיות לסיוע בשכר  140 -מאפשר יצירת פתרונות לבר השגה להשכרה ארוכת טווח דיור
 ד בשוק החופשי"דירה בשל חוסר יכולתן לממן לעצמן שכ

 וחוסן תרבותי- רב חברתי תמהיל ויצירת אוכלוסיות לשילוב מביא להשכרה ארוכת טווח  השגה בר דיור 
 אוכלוסיות חיבור ומאפשר למשתכן הולם למחיר בהתאמה הדיור דותיחי גודל של שילוב ידי על חברתי
   .שונים מרקעים

 ולאפשר העוני ריכוזי את לפזר עוזרדב"י  – עוני ריכוזי מונע להשכרה ארוכת טווח השגה בר דיור 
 .ביותר להם המתאים במקום להתגורר למשתכנים

 שלעתים למגורים שאיפות יש החברתית בפריפריה הצעיר לדור. הצעיר לדור הפתרון – השגה בר דיור 
 הכלכלית היכולת לבין הבייה רווחיות בין הפער על לגשר יכול השגה בר דיור .הזמין המלאי את תואם נואי
 .נמוך ביקוש של באזורים צעירים של

 מערכת טיב את קובע המגורים מקום .ובריאותית חינוכית תעסוקתית להעצמה מנוף הוא השגה בר דיור 
 .רפואיים שירותים ובראשם הציבוריים השרותים וטיב ,לתעסוקה ותהנגיש את הילדים של החינוך

 כשהשלטון האוכלוסיה כלל לטובת פרטי כלכלי פיתוח עם שלטונית אחריות משלב השגה בר דיור 
 הדיור מלאי דילדול ,דיור בשכר בסיוע קיצוצים של בדרך דיור בנושא המסורתיים מתפקידיו נשוג המרכזי
 שבבסיסם דיור פתרונות לסל והממשלתי הפרטי השוק עדוד הוא הפתרון שכנתאותבמ סיוע והעדר ,הציבורי

 .השגה בר דיור
  

 השגה בר דיור לקיים צריך לפיהם העקרונות הם מה
 הכנסה בבעלי וכלה בשכירות העברה תשלומי ממקבלי החל ,הכנסה רמות למגוון הזכאות התאמת 

 .בשכירות וגם ברכישה בדירות ממוצעת
 כלכליים ותמריצים תקציבים מתן ,מטרות קביעת תוך המרכזי השלטון בחסות שונים םמגזרי מעורבות, 

  .התוצאות על ומפקח מנטר ,וחוקיים ביורקרטיים מחסומים מסיר



 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 

 
 
 
 

7

 השגה בר ודיור ,מוגדרת לתקופה 'יציבה' בהשכרה השגה בר דיור :לדורות השגה בר הדיור מלאי שמירת 
 מחדש המכירה על מגבלות עם במכירה

 השונות והאוכלוסיות הרשויות בין ההבדלים את בחשבון הלוקחת ,למקום מותאמות ונותפתר.  

 הדירות רכישת מעלות כחלק מראש המוגדרת לתחזוקה קרן ・ 
 השגה בר לדיור חים"אג כולל ,הפרטי המגזר המעורבות את לתמרץ מנת על חדשניים פיננסיים כלים .

 .ועוד ייעודיים מכרזים ,מיסוי הטבות
 ארגונים עם פעולה לשיתוף לבנקים תמריצים תוך ,השגה בר הדיור לתחום להיכנס השלישי המגזר עידוד  

 המגורים פיתוח בנושאcdc)( קהילתיים
 של הממוצע המחיר בבסיס עומדת היא כי בקרה תוך הסכום תקרת ועיגון הדירה שכר מחירי על פיקוח 

  ."טוב" באיזור דירות
 אפלייה למנוע במטרה וזאת הבתים בעלי ידי על שיופעל ספק לנו איןש שוכרים "קבלת" נוהלי על פיקוח . 
 הציבורי הדיור זכאי הם באשר למבנים בקבלתם העדפה שיקבלו הדיירים אחוז קביעת . 
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  )דירות מקלט(ירות מעבר דחוק  –' גנספח 
  

  הכנסת 
  

 תמר זנדברג יוזמים:      חברי הכנסת

       
  הצעת חוק הרשויות המקומיות (דירות מקלט),

  
וכלוסיותמטרתו של חוק זה, להבטיח קיום מערך הולם של דירות מקלט לא .1מטרה

נזקקות.

  –בחוק זה  .2  הגדרות

  –כל אחד מאלה  –"אוכלוסייה נזקקת"    

מי שפונה מדירתו עקב חוסר יכולת לשלם תשלומי משכנתא או  )1(   
  שכר דירה;

  נפגע אלימות במשפחה;  )2(   

  קורבנות עבירה וקורבנות תקיפה מינית;  )3(   

  ;10,000ושביה עולה על רשות מקומית שמספר ת –"רשות מקומית"     

  שר הרווחה והשירותים החברתיים. –"השר"     

רשות מקומית תקיים מערך של דירות מקלט המיועדות לשהות זמנית של  .3  דירות מקלט
  אוכלוסיות נזקקות.

זכאות לדירות 
  מקלט

השר יקבע, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, מספר  .4
לט בכל רשות מקומית, בהתחשב במספר התושביםמזערי של דירות מק

ברשות המקומית וכן כללי זכאות למגורים ומשך המגורים בדירות המקלט,
ורשאי הוא לקבוע הוראות בעניין העדפה של אוכלוסייה נזקקת מבין

  האוכלוסיות הנזקקות.

רכישת דירות המקלט תמומן מאוצר המדינה, והוצאות האחזקה וההפעלה  .5  מימון
  של דירות המקלט ימומנו מתקציב הרשות המקומית שבשטחה הן מצויות.

  חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.  .6  שמירת דינים

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת העבודה הרווחה  .7  ביצוע ותקנות
  יצועו.והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לב

ר הסב י  ר ב   ד
  

בישראל מפונים מידי שנה למעלה מאלפיים משפחות מדירותיהם עקב חוסר יכולתם לעמוד בתשלומי  -כללי 
המשכנתא, שכר הדירה או מסיבות אחרות. החובות נצברו במקרים רבים  בשל פיטורים, מחלה או הפחתה 

י מיידי. הפינוי מהבית יוצר תופעה בקצבאות הביטוח הלאומי. משפחות אלה מתקשות למצוא דיור חלופ
חברתית קשה. משפחות רבות על  ילדיהן נותרות ללא קורת גג, ובמקרה הטוב נקרעות בין מספר בתים של 
קרובים ומכרים. כמו כן, קיימת אוכלוסייה לא מבוטלת של נפגעי עבירה, נשים מוכות ואחרים אשר מוצאים 

  ר תקופת שיקום ממקלטים שונים. את עצמם ללא קורת גג כאשר הם יוצאים לאח
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בעיית המשפחות מחוסרות הדיור הינה בעיה קשה ההולכת ומתגברת. החוק מגדיר את  -הגדרת הבעיה
  מחוסרי הדיור כבודדים ולא משפחות ועקב כך המשפחות משוללות זכויות ותמיכה כמעט לחלוטין. 

  
ה ועקב מצוקה תקציבית הוא אינו מסוגל המערך הסוציאלי הקורס אינו מסוגל לטפל היום ביעילות, בתופע

  להעמיד לרשות המשפחות את הסיוע הבסיסי כפי שנקבע בתקנון העובדים הסוציאליים. 
  

כיום, טיפול הרשויות במשפחות אלה אינו נותן מענה הולם למצוקתן. גם הזכויות המעטות  -המצב הקיים
  המוקנות על פי דין אינן באות לידי מימוש:

  
למרות שתקנון העובדים הסוציאליים, הקוד האתי והמקצועי של העובדים  -י בשכר דירהא. סיוע חד פעמ

הסוציאליים ומחלקות הרווחה. מאפשרים תשלום  חד פעמי עבור שכר דירה לפרק זמן שלא יעלה על 
חודשיים למשפחות וליחידים אשר עונים על תנאים מסוימים,  סיוע זה ממומש לעיתים רחוקות מאוד, 

 סיבות תקציביות.בעיקר מ
על פי נהלי משרד השיכון, משפחות אשר הייתה בבעלותן דירה  -ב. סיוע בשכר דירה מטעם משרד השיכון

אינן זכאיות לסיוע בדיור. משפחות אלה רשאיות לפנות לוועדת חריגים של המשרד. תהליך זה  1971משנת 
 אורך זמן, שבמהלכו נותרות המשפחות ללא קורת גג. 

 18לטיפול בדרי רחוב" ברשויות המקומיות אינן מטפלות במשפחות, אלא רק בבודדים בני  ג. "היחידות
ומעלה המשוטטים ברחובות לפחות ארבעה שבועות ללא קורת גג, ואשר הינם מנותקים מהמשפחה 
ומהסביבה. משפחות ובודדים רבים, אשר מצויים במצוקה ללא קורת גג, אינם עונים על הקריטריונים, ואינם 

 וכים לסיוע של היחידה ומשרד השיכון כ"דרי רחוב".ז
בחוק ההוצאה לפועל (וכן בחוק הגנת הדייר) כלול סעיף המחייב להעמיד דיור חלוף למי שפונה  -ד. דיור חלופי

מביתו. לגבי פינוי בעקבות אי תשלום משכנתא, הסכמי המשכנתא כוללים סעיף ויתור על הזכות לדיור חלוף 
הבנקים למשכנתאות אינם טורחים להדגיש בפני החותמים את זכותם המעוגנת בחוק  כאשר ברוב המקרים

  לדיור חלוף ואת הוויתור שלהם על זכות זו. ואמנם, מרבית נוטלי המשכנתאות כלל אינם מודעים לכך. 
  

" מציאת פתרונות דיור חלופיים זמניים למשפחות המפונות בדרך של הקמת "דירות מעבר –הפתרון המוצע 
אשר ישמשו לשיכון משפחות לפרק זמן קצוב לאחר שנותרו ללא קורת גג וזאת, במקביל להענקת שירותים 
סוציאליים מקיפים לדיירים ע"י אגף הרווחה. הפתרון עשוי להיות מיושם באמצעות גורמים שונים, כגון 

 משרדי הממשלה, העירייה, תורמים, עמותות, חברות משכנות ועוד. 
  

ל המשפחות בדירות המעבר הן יעברו תהליך של העצמה ומימוש זכויותיהן כך שיוכלו בתום במהלך שהותן ש
  תקופת השהייה לעבור לדיור של קבע.

  
 הצעת החוק היא פרי יוזמה של עמותת ידיד. 

  
עשרה על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין - הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע

 ).3843/17), ועל ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/3839/17(פ/ וקבוצת חברי הכנסת
עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי -הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה

) ועל ידי חבר הכנסת 939/18), על ידי חברות הכנסת מרינה סולודקין ושלי יחימוביץ' (פ/33/18הכנסת (פ/
עשרה על ידי חברת הכנסת שלי -), ועל שולחן הכנסת התשע3790/18ברי הכנסת (פ/איתן כבל וקבוצת ח

  ).362/19יחימוביץ' (פ/
  
  
  

  
  


