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                         03/08/2017  
  לכבוד

  מר אורי יוגב    ד אביחי מנדלבליט"עו    כ יואב גלנט"ח     משה כחלוןמר 
  מנהל רשות החברות הממשלתיות  היועץ המשפטי לממשלה    הבינוי והשיכון שר     האוצרשר 

  רושליםי
  רב,שלום 

  
  התנהלות חברת עמידר המחייבת הפסקת מעמדה כגוף מבצע של ממשלת ישראל :הנדון  

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

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

   במיוחד תחום הדיור הציבורי.תחום הדיור ו
  

ים לזכויותיהם של דיירי וזכאי הדיור הציבורי, פעלנו בשיתוף עם השנים יזמנו וקידמנו חוקים שונים הנוגעבמהלך 
אלה ולעדכנם ולאחרונה אף השתתף החתום מטה בועדה ציבורית שהקים  משרד השיכון כדי לשמור על זכויות

   ורי.משרד השיכון כדי לבחון את הדרכים לקביעת מדרג הממתינים בתור לדיור ציב
  

 "ידיד"עים למרכזי הזכויות של החודשים האחרונים מגימהלך ב עושה פנייתי זו אליכם לאחר התלבטות רבה.אני 
עשרות רבות של פניות מדיירי הדיור הציבורי אשר מטופלים על ידי חברת עמידר ובפי הפזורים ברחבי הארץ, 

   ולם טענות קשות על הדרך שבה החברה מתייחסת אליהם בתור לקוחותיה.כ
  

שטיפלתי בו אישית בחודשים האחרונים היה הקש ששבר את גב הגמל באשר הוא הציג בצורה חדה מקרה 
קוחות המשתייכים לקבוצת החברה ועובדיה כלפי הל ושאינה משתמעת לשתי פנים כשלים מהותיים בהתנהלות

הכשלים שנחשפו ין ב האוכלוסייה המוחלשת ביותר במדינת ישראל, זו שאנו מכנים מעוטת הכנסה והזדמנויות.
  :בטיפול במקרה דנן

  עמידה בלוחות זמניםאי 
  לא אמינים ולא מדוייקים הן מעובדי השטח של החברה למנהליה והן בדיווחים שנמסרים לגורמים דיווחים

 לם. הרלוונטיים במשרד השיכון, המשרד המפקח ואף המש
  הלקוחות עד למצב שהם נאלצים להפסיד ימי עבודה וכסף רב כתוצאה מהתנהלות עובדי החברה טרטור

 וקבלני המשנה שלה
 ובמפרטים הטכניים הנגזרים ממנו )ז'נסקיחוק גו(עמידה בכללי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי י א 
 פוץ והכנת לקוי, באופן שיטתי, של הכנת דירות לאכלוס תוך פיקוח לא מקצועי על ביצוע עבודות השי ביצוע

בואו נעשה טובה, נעשה את המינימום כי ממילא מדובר "ינת הדירות לכניסת הדיירים כאילו היו אלה בבח
 "בדיירי דיור ציבורי

  בדרך נייניים ומהירים לצרכי הדיירים תוך ניצול העובדה כי מדובר באוכלוסייה מושתקת אשר עבמענים חוסר
 כלל קולה אינו נשמע. 

  
הדיור חשוב לציין כי גם מניתוח פעילות החברה ברכישת דירות למאגר הדירות הציבוריות במסגרת חוק  בנוסף,
זכויות רכישה, הרי שרק לאחר שמשרד השיכון צירף למהלך הרכישה חברה חיצונית וזאת לאחר שנה - הציבורי

החלה חברת עמידר שהרגישה שהקרקע נשמטת  דירות, 10-לרכוש יותר משלמה בה לא הצליחה חברת עמידר 
מתחת לרגליה לבצע את המשימה עבורה היא מקבלת עשרות מליוני שקלים מממשלת ישראל וגם זאת 

  חלקית בלבד. בהצלחה 
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עמידר כזרוע ביצוע של הממשלה  כל אלה אני פונה אליכם היום בבקשה לבטל את מעמדה של חברתלאור 
ישנן חלופות טובות לא פחות ואשר בוודאי סבור כי אני זה בתחום ההתחדשות העירונית.  לנושא דיור ובכלל

  יוכלו לספק שירותים טובים ואנושיים יותר לדיירי וזכאי הדיור הציבורי.
  

  לעמוד לרשותכם ולהציג מידע רב בנושא על מנת שתוכלו לקבל את ההחלטה המתבקשת. אשמח 
  
  

  בברכה,          

  
  מלמדרן           
  ל"סמנכ          

  
  
  

  :העתק
  ר ועדת הכלכלה"כ איתן כבל, יו"ח
  ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות"כ אלי אלאלוף, יו"ח
  שדולת הדיור הציבורי ,ר משותף"אבקסיס, יו-כ אורלי לוי"ח
  שדולת הדיור הציבורי ,ר משותף"כ דב חנין, יו"ח

  בדימוס יוסף שפירא, מבקר המדינה.  השופט
  ל משרד הבינוי והשיכון"חגי רזניק, מנכמר 


