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  בין דרי רחוב לחסרי בית הזכות לקורת גג: 
  רהיחסה של המדינה לאזרחים שנדחפו לשולי החב

  2018דו"ח מיוחד של עמותת "ידיד", ינואר 
  ותקציר מנהלים מבוא

ללא קורת גג ראוייה היכולת לבסס חיים נורמטיביים, להשקיע בעבודה, במשפחה, בחיי תרבות ופנאי, כמעט 
נן הגדרות רבות למושג קורת גג ראוייה אבל זו אף פעם לא תכלול ספסלים בבתי כנסת, ואינה קיימת. נכון. יש

נים מעופשים ככתובת מגורים או הפיכתן של מכוניות ישנות, שינה במערות על חוף הים או בהרים, שימוש במחס
  ורף. נוסעות או מושבתות למקום של מגורי קבע ללא שירותים ומקלחת, ללא חיבור לחשמל וחימום בח

  
האם מדינת ישראל מעניקה מספיק משאבים, חומריים וכספיים כדי לסייע לדרי הרחוב ולחסרי הבית בישראל 
להתמודד עם המצוקה הכלכלית אליה הם נשאבים בעל כורחיהם. האם הממשלה בה בחרנו עושה כל מה שניתן 

ורר תחת קורת גג ראוייה. האם כדי לסייע למי שהפכו לחסרי בית, במקרים רבים בעל כורחם, לחזור ולהתג
לשכות הרווחה האמורות לקבוע מיהו דר רחוב, קביעה המעניקה לאלו קצבאות ומענקים אכן עושות זאת בדרך 

  השומרת גם על כבודם של מי שלעיתים מבקשים, לשמור על צלם אנוש גם במצב פסיכוסוציאלי בו הם נמצאים.
  

רי הבית אל מול דרי הרחוב, את הפתרונות האפשריים בדו"ח שלפניכם ננסה לתאר את מצוקתם של חס
ורעיונות לשינוי, כאלה שחלקם ניתן לבצע במהירות הבזק  העומדים בפניהם על פי נוהלים והתקנות הנוכחיים

בתוספות תקציביות שוליות ואחרים הנוגעים לליבת ההתייחסות הממשלתית ליחידים ולעיתים גם משפחות אשר 
התרסקה והם נמשכו לעבר תהום שרק בתמיכה ועזרה מכוונת מצד גורמים שלטוניים  המערכת הכלכלית שלהם

  הם יכולים למצוא את הדרך לטפס אט אט למעלה ולצאת מבור התהומות אליו נפלו. 
  

  הדוח עוסק במספר סוגיות
 יחס מחלקות הרווחה והמחלקות לדרי רחוב ללקוחות הזקוקים לעזרה .1
 הסיוע הכספי והדיורינוהלים וכשלים ממשלתיים במערך  .2
 בכלים שיאפשרו שמירה מינמלית צלם אנוש של דרי הרחוב (גגונים, מקלחונים וכד')חוסר  .3
  אפלייה לרעה של מחוסרי בית מצד משרדי הממשלה והדרכים למנוע אותה .4
  

הדו"ח עוסק במשפחות ויחידים שאינם מוגדרים כצעירים בסיכון או כאלה החסרים עורף משפחתי ותמיכה. 
נו מתרכזים בדרי הרחוב ההולכים ומתרבים ובחסרי הבית שעבור חלקם מדובר במצב זמני אך לגבי אחרים אנח

  . הזמני הופך לקבוע
  

  חשוב לזכור כי קיימות הגדרות שונות לחסרי בית ודרי רחוב. ארבע הבולטות שבהן:
  שינה ללא מחסה בתנאים קשים, מערות, מחסנים,  –העדר קורת גג  
 ום זמני ללינה במוסדות או בתי מחסהמק – העדר בית  
 איום בהדרה מדיור עקב מגורים בשכירות לא בטוחה, אלימות במשפחה וכד' – חיים בדיור לא בטוח  
 לישה לבתים המיועדים להריסה ובצפיפות בקראוונים, אתרים לא ראויים, פ – חיים במגורים לא הולמים

 קיצונית. 
  

חלקה המשפטית של עמותת "ידיד" במאות רבות של מקרים של דרי במהלך השנים טיפלו מרכזי הזכויות והמ
  רחוב שלא הצליחו לקבל את הההכרה המגיעה להם מלשכות הרווחה וכן של משפחות שעקב מצוקה כלכלית 

מתמשכת בשל פיטורין מהעבודה, מחלת אחד מבני המשפחה או סתם בשל הקלעות לחובות כבדים, נאלצו 
  להפוך למחוסרי בית. 
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  ות והצעות לפתרוןמסקנ
בדו"ח זה ננסה לעמוד על התובנות השונות אליהן הגענו לאחר הטיפול במקרים הרבים שעברו דרכנו במרכזי 

  הזכויות במרכזה של ישראל אך גם בערי הפריפריה הקרובות והרחובות.
  

ם של דרי אחת המסקנות המרכזיות אליהן הגענו היא כי קיימים כשלים מובנים בהתייחסות הממסד לצרכיה
אנו סבורים כי הקריטריונים הקובעים מיהו דר רחוב הינם ארכאיים ואינם מתאימים הרחוב וחסרי הבית. 

לתקופה בה אנו חיים באשר הם אינם נותנים מענה לקבוצות הולכות וגדלות והכוללות לא רק צעירים 
  וד. בסיכון חסרי בית אלא גם אסירים משוחררים, מכורים שעברו תהליך שיקום וע

  
כמו כן מתברר כי אוכלוסיות שונות המהוות דרי רחוב או מחוסרי בית נמצאים, כל אחד באחריות של משרד 

  ממשלתי אחר: רווחה, בריאות, שיכון וכד'. מדובר באנומליה הדורשת תיקון.
  

ל ממשלת ישראל חייבת להבין כי דווקא לאוכלוסיות אלו חייבים להעמיד פתרונות דיור ראויים אחרת כ
הליכי השיקום שלהם יאבדו. אנו תובעים ממשרדי השיכון והרווחה להקים, מיידית, צוות חשיבה אשר יבחן 
מחדש לא רק את הקריטריונים להגדרת דרי רחוב אלא גם את סוגי האוכלוסיות והרכב ההטבות לו יהיו 

   זכאים. 
  

וב זמניים" אשר תכלול משפחות בכוונת "ידיד" לקדם, במקביל, גם יצירת קבוצת זכאות נוספת "דרי רח
ויחידים שאיבדו את יכולתם הכלכלית באופן זמני ואין באפשרותם לממן בעצמם את עלויות הדיור 

כיום משפחות ויחידים אלה מוגדרות כחסרות בית והסיוע שהן מקבלות נמוך אף מאלו הבסיסיות. 
 יקום שלהם.שמקבלים "דרי הרחוב", דבר אשר מונע, כמעט לחלוטין את יכולת הש

  

  הפתרונות המוצעים
מדינת ישראל חייבת להבין ולהפנים כי המצוקה הנובעת ממשבר הדיור אינה רק של אלו שאינם מצליחים  .1

לרכוש דירה אלא בראש ובראשונה של אלה שלא מסוגלים לעמוד יותר בתשלומי המשכנתא ושכר הדירה. 
ופות קצרות או ארוכות כאשר הם זכאים חלק ממשפחות ויחידים אלה מוצאים את עצמם ברחובות לתק

 .לסיוע זעום ביותר, סיוע הקטן בהרבה מזה שזכאים לו אלו המוגדרים כ"דרי רחוב"
  

אנו, בעמותת "ידיד", קוראים למשרדי הבינוי והרווחה להקים במהירות צוות עבודה שיחד עם ארגוני החברה  .2
ת הזכאויות המגיעות לא רק לדרי הרחוב האזרחית העוסקים בתחום יגדיר מחדש את הקריטריונים וא

 ה"רגילים", אלא בעיקר לאלו שעקב משבר חד פעמי מוציאים את עצמם ברחובות הערים. 
 

הקמת רשות ממשלתית לטיפול הוליסטי בדרי רחוב ומחוסרי בית. רק רשות שכזו תוכל לרכז ולשלב את  .3
 המשאבים, מערכות הטיפול למערך הוליסטי שלם. 

  
  וסרי ביתפתרונות למח

יזמה עמותת "ידיד" את הצ"ח "דירות מעבר" שהונחה על שולחן הכנסת  2007עוד בשנת  - דירות מעבר  .4
על ידי חברות הכנסת תמר זנדברג ושלי יחימוביץ. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת  19 -ה

), ועל ידי חבר הכנסת 3839/17/עשרה על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין וקבוצת חברי הכנסת (פ-השבע
עשרה על ידי חבר הכנסת חיים -).הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה3843/17חיים אורון (פ/

) 939/18), על ידי חברות הכנסת מרינה סולודקין ושלי יחימוביץ' (פ/33/18אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/
  ),3790/18הכנסת (פ/ועל ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי 
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בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "בישראל מפונות מידי שנה אלפי משפחות מדירותיהן עקב חוסר 
עשרות רבות מהן מוצאות עצמן מידי שנה מפונים   יכולתן לעמוד בתשלומי שכר הדירה או מסיבות אחרות.

נאלצות משפחות מפונות להתגורר בבתי מדירותיהם ללא יכולת לממן לעצמם באופן מיידי דיור חלופי. כך 
החובות שנצברו במקרים רבים בשל פיטורים,    חברים או משפחה בתנאים קשים ביותר ולעיתים אף ברחוב.

  מחלה או הפחתה בקצבאות הביטוח הלאומי והפינוי מהבית יוצרים תופעה חברתית קשה. 
וקתן. גם הזכויות המעטות המוקנות על פי כיום, טיפול הרשויות במשפחות אלה אינו נותן מענה הולם למצ

 דין אינן באות לידי מימוש. לדוגמא:
. תקנון העובדים הסוציאלים, הקוד האתי והמקצועי של העובדים הסוציאלים סיוע חד פעמי בשכר דירה  .א

חד פעמי עבור שכר דירה לפרק שלא יעלה על חודשיים. סיוע זה    ומחלקות הרווחה, מאפשר תשלום
  ים רחוקות מאוד, הן בשל קשיים ביורוקרטיים והן בשל קשיים תקציביים. ממומש לעית

ומעלה  18בעירייה אינה מטפלת במשפחות, אלא רק בבודדים בני  "היחידה לטיפול בדרי רחוב"  .ב
  המשוטטים ברחובות לפחות ארבעה שבועות ללא קורת גג, ומנותקים מהמשפחה ומהסביבה. 

  
יור חלופיים זמניים למשפחות המפונות בדרך של הקמת "דירות מעבר" מציאת פתרונות ד –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 

העירייה, תורמים, עמותות, חברות משכנות ועוד. במהלך שהותן של המשפחות בדירות  משרדי הממשלה,
המעבר הן יעברו תהליך של העצמה ומימוש זכויותיהן כך שיוכלו בתום תקופת השהייה לעבור לדיור של 

  קבע.
  

ם את , בעיקר במקרים בהם מדובר במחוסרי דיור מבוגרים. הפתרון המוצע יעגמודל של מגורים משותפים .5
מגורים משותפים בדירות שכורות אשר סכומי הסיוע הניתנים ממילא לכל אחד ממחוסרי הדיור וזאת לטובת 

 ישכרו וינוהלו על ידי חברות השיכון הממשלתיות (עמידר, עמיגור, חלמיש, שקמונה ואחרות). 
 

והגדלתו בדרך בכל הקשור למתן סיוע בשכר דירה למחוסרי בית  עדכון נוהלי משרד השיכון והבינוי .6
 שתאפשר למי שנקלע למצוקה זמנית לשכור לעצמו או לקבל בצורה זמנית קורת גג עד אשר יעמוד על רגליו

  
המבקשים להשתקם ולהשתלב  הקמת מודל מגורים משותף (כפר) למכורים לשעבר ואסירים משוחררים .7

 ראו פירוט בנספחים. – מחדש בחברה
  

  פתרונות לדרי רחוב
  דרי 15פות שייעודן יהיה מתן מענה לדרי הרחוב, וחיוב הרשויות המקומיות שבהן יש פתיחת מסגרות נוס .8

  רחוב ויותר לעמוד בתע"ש ולפתוח לפחות מסגרת אחת כזו.
יש להקל את ההגדרות שבהן יש לעמוד על מנת לקבל סיוע ולפתוח בשיטת התמודדות דומה לקיימות 

י טיפול בחסרי דיור ומתוקצבים בחקיקה, בנוסף לתכניות במדינות מערביות אחרות, שבהן מעוגנים מנגנונ
אסטרטגיות המסייעות לעורר מודעות לנושא, לפרט יעדים מדידים לצמצום הצקופה שבה אנשים חסרי בית, 

  לשיפור רמת השירותים לאוכלוסיית דרי הרחוב ולהגדיר מקורות מימון לטיפול בתופעה. 
  

ו לדרי רחוב לשמור על הגיינה בסיסית וזאת תוך מתן שימוש בהם הקמת מתקנים נייחים/ניידים אשר יאפשר .9
לזמנים קצרים לצורך מקלחת, החלפת בגדים וכד'. מדובר על מתקנים שישמשו הן כמקלחוניות והן 

 כביגודיות וכן צוות נייד שיסייע לדרי הרחוב למצות את זכויותיהם
 

חרים בעולם ואשר במסגרתה יוכלו דרי רחוב יישום תוכנית של "דיור תחילה" כפי שמתקיימת במקומות א .10
 לזכות בקורת גג בסיסית עוד בטרם החלו בתהליכי שיקום. 
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  נתוני רקע
  דרי רחוב בישראל

, מחוסר מקום מגורים אשר נמצא לרוב בהזנחה גופנית או נפשית ונמצא בדרך 18דר רחוב הוא אדם מעל גיל 
הזכות לדיור היא בין הזכויות המופרות בעולם.  לשינוי מצבו. כלל בניתוק או ניכור ממשפחה תומכת, ואינו נאבק

  בישראל תופעת דרות במקומות ציבוריים הינה תופעה חדשה יחסית והיא מוכרת מראשית שנות התשעים.
היה ניסיון למפות את דרי הרחוב בישראל על ידי מפקד גיאוגרפי וראיונות, הממצאים הראו שהרוב  2014בשנת 

. מחצית מדרי הרחוב בסקר נשפטו 77-ל 19פי הסקר היו גברים וטווח הגילאים נע בין המכריע של משתת
בעברם לתקופת מאסר וכמעט שני שליש מהמרואיינים השתמשו בחומרים פסיכו אקטיביים, ותוחלת החיים של 

  דרי רחוב המשתמשים בחומרים פסיכו אקטיביים נמוכה במיוחד.
  

עובדי היחידה לטיפול בדרי רחוב או הפיקוח העירוני מציעים להם את מדובר באוכלוסייה ששוהה ברחובות ו
השירותים הקיימים. הטיפול יכול להיות אמבולטורי או טיפול בתנאיי פנימייה באחת מהמסגרות עם לינה. מספר 

 הם מקבלי השירות החדשים .  40%- מטופלים בשנה. מתוכם כ 1650-1900-מקבלי השירות  כ
  

(לא מחוסר דיור ולא אסיר משוחרר אשר גופים אחרים  3.33דרה של דר רחוב על פי תע"ס כל מי שענה על ההג
אחראים לתת להם מענה) ומבקש לקבל שירות זכאי ומקבל שירות כדר רחוב. חשוב להדגיש שמשרד הרווחה 

 י פנימייה.  שיקומיות בתנא –לא מספק פתרונות דיור, אלא מסייע במיצוי זכויות או/ו מפעיל תכניות טיפוליות 
  

כמו כן, עלה כי תופעת דרות הרחוב קשה למדידה, בין היתר עקב נטיית האוכלוסייה להתחמק מרשויות המדינה, 
יש המבקרים את ההבחנה המלאכותית בין "דרי רחוב" ו"חסרי דיור"  ועקב מגבלות הגדרתיות של דרי רחוב.

  התופעה.וטוענים כי היא מביאה לסרבול בירוקרטי, ומתעלמת ממהות 
  

הטיפול בדרי רחוב הוא באחריותו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הטיפול באוכלוסיית דרי הרחוב 
דרי רחוב,  15-בישראל מתבסס על תקנות העבודה הסוציאלית, בהן נקבע כי הרשויות מקומיות שבהן יש יותר מ

דרי רחוב, רק עשר  15-שראל שבהן יותר מערים בי 16יש להקים לפחות מסגרת אחת לטיפול בדרי רחוב. מתוך 
  רשויות מקומיות מפעילות מסגרות עם לינה.

  
מדרי הרחוב  17%מיטות. כלומר, ניתן להלין במסגרות המקומיות רק  227בכלל מסגרות הטיפול לדרי רחוב יש 

  לו מסגרת אחת.דרי רחוב, אין ו 150בישרל. נוסף על כך, בכל האיזור הממוקם צפונית לחדרה, שבו חיים מעל 
על פי תשובת משרד הרווחה והשירותים החברתיים:"ישנן רשויות שנמנעות מהקמת יחידות לטיפול בדרי רחוב 
  למרות הצורך, בשל לחצים פוליטיים ומתוך חשש שפתיחת מסגרת תהווה מוקד משיכה לדרי רחוב נוספים". 

סוג קצבאות הביטוח הלאומי שהם מקבלים בישראל יש כמה פתרונות דיור חלקיים הניתנים לזכאיים על פי 
  ובהתאם לגודל המשפחה. עם זאת, מספר הדירות שמוקצה לזכאים קטן בכל שנה. 

  מחוסרי בית
קיים קושי רב למפות את מחוסרי הבית בישראל. מדובר בדרך כלל במשפחות ויחידים אשר חלקם הגדול מצוי 

  או חודשים ולעיתים אף יותר מזה. בקטגוריה זו לתקופה זמנית המתפרשת על מספר שבועות
יש לעשות הבחנה בין מחוסרי דיור שהינם יחידים, בדרך כלל אסירים משוחררים או מכורים שעברו תהליך של 
גמילה, אלו סובלים בעיקר מהגדרתם כחסרי בית ועל פי הנתונים שבידי עמותת "ידיד" מדובר במאות רבות של 

  אנשים. 
בשל מצוקה כלכלית זמנית (קצרה או ארוכה) אינם מסוגלים לממן לעצמם  יחד עמם נמצאים משפחות אשר

קורת גג ראוייה, חלק ממשפחות מתפרקות והן עוברות להתגורר בבתים של משפחותיהם וחבריהם כשהם נדים 
ממקום למקום בכל תקופה קצרה וישנם האחרים הנאלצים למצוא לעצמם מקומות מסתור מהקור או מהשמש 

לאור ם לאחר שילדיהם נלקחו מהם בצווים שיפוטיים והועברו למשפחות אומנה או פנימיות. הקופחת לעיתי
מספר הפניות שהגיעו לעמותת "ידיד" בשנים האחרונות אנחנו יכולים להעריך כי מדובר במאות משפחות 

  המוצאות את עצמן מחוסרות בית מידי שנה. 
  גורם להתפרקות התא המשפחתי כולו ללא יכולת חזרה. חשוב להדגיש כי במקרים לא מעטים, איבוד קורת הגג 
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  פרק א'
  הסיפורים האישיים

בניגוד למחקר אקדמי המבוסס על נתונים, חישובים סטטיסטיים והסתמכות על ראיונות, שאלונים, סקירה משווה 
לא  וכד', הדו"ח שלנו מסתמך בראש ובראשונה על סיפוריהם האנושיים של אלו שהצליחו, לפעמים בדרכים

דרכים, להגיע למרכזי הזכויות שלנו ולבקש עזרה. לפני שנצלול לסבך הנתונים והמסקנות הנגזרות מהם אנחנו 
מבקשים להציג בפניכם מספר מקרים מעוררי מחשבה. (כל השמות המצויינים בדו"ח זה הינם בדויים. השמות 

  והפרטים המלאים מצויים אצלינו כמובן). 
  

  וונדה 
. מדובר באסיר משוחרר שהסתכסך עם הוריו אשר סילקו אותו מהבית. 2001שראל בשנת עלה לי 1984יליד 

בתקופה מסויימת התגורר בשכירות ואף עבד בעבודות קבועות עד שפוטר מעבודתו ולא הצליח למצוא לעצמו 
הפך  2014עבודה מסודרת. משם הדרך לחוסר היכולת לממן את תשלומי השכירות היתה קצרה. מסוף שנת 

  נדה לדר רחוב בעיר אשדוד. וו
וונדה שהכיר את מרכז הזכויות של "ידיד" אליו הגיע לשם סיוע בשיקום והשמה בעבודה לאחר ששוחרר 

חודשים. בתאום עם היחידה לדרי רחוב הוא  4ממאסר, הגיע אלינו שוב לאחר שהתגורר ברחובות תקופה של 
קצבת נכות וכן סוכם כי תוגש עבורו בקשה למשרד הופנה למרפאה לבריאות הנפש בעיר כדי לקבל אישורים ל

השיכון לצורך קבלת סיוע בשכ"ד כדר רחוב. (מין הגדרה מוזרה של מתן תקציב לדיור למי שממילא מתגורר 
ברחוב, אך לעיתים דווקא הסיוע הנ"ל מאפשר לדייר הרחוב לשמור על צלם אנוש באשר הוא יכול לשכור לעצמו 

  ל לאכסן את חפציו ואף לדאוג להגיינה אישית ושינה בלילות חורף או קיץ קשים)קורת גג קטנה בא הוא יכו
  

עברו מספר שבועות. וונדה חזר עם מכתב ההפנייה מהפסיכיאטר העירוני דבר שאיפשר לנו להגיש עבורו בקשה 
למוסד לקיצבה מן הביטוח הלאומי. בדיקה העלתה כי בקשה לסיוע בשכר דירה לא הוגשה, דיווחים רלוונטים 

חודשים קיבל וונדה  3לביטוח לאומי לא הועברו ואף דו"ח סוציאלי לא הוכן עבורו, רק לאחר לחץ שנמשך כמעט 
  את הקצבה המגיעה לו. הלחץ על מחלקת הרווחה נמשך. הבטחות היו גם היו אך מעשים בפועל, לצערנו לא. 

  
רי רחוב אמרה האחרונה את המילים בשיחה שקיימה מנהלת המרכז שלנו עם העובדת הסוציאלית ממחלקת ד

אחרי דין ודברים "הוא שיכור ומנבל את הפה ואנחנו לא רוצים לטפל בו בכלל שילך לעבוד "  :הקשות הבאות
והיא לקבל שוב דוח סוציאלי  נו. בקשהועברה כבר מזמןהבקשה לסיוע בדיור העובדת הסוציאלית כי  אמרה

פנו אנשי "ידיד" לחברת הסיוע בשכר דירה כדי לוודא כי אכן משזה הגיע  שבוע.השתשתדל עד סוף הבטיחה 
  ."לא התקבלה שום בקשה מדרי רחוב"הוגשה בקשה לסיוע בשכר דירה. התשובה המהירה היתה כי 

  
  גנטו

. לאחר עם סבו וסבתו אחרי שננטש עי הוריויחד  17כשהוא בן  1997בשנת  גם גנטו כמו וונדה עלה מאתיופיה
  .דירה בתנאי זכאותהצליח גנטו לממש את מענקי הדיור ולרכוש יחד עם סבו וסבתו מספר שנים בישראל 

ע"י רשויות הרווחה  2009אותר בשנת והוא מהדירה  , הסבא והסבתאאחרי שחרורו מהצבא גרשו אותולצערו, 
ה כאשר אלו לא פעלו כדי לסייע לו להשיג קורת גג דבר אשר הי כשהוא ברחוב ומטופל ע"י מח' דרי רחוב

  להשתלב בשוק העבודה ולפתוח בחיים מסודרים. מאפשר לו 
  

למרכז "ידיד" הגיע גנטו עם חוב לפלא פון וכחסר דיור. גם במקרה הזה נעשתה פנייה למחלקה לדרי רחוב בעיר 
נותנת דוחות רק לגופים אני על מנת לקבל דו"ח סוציאלי התשובה שהתקבלה היתה מקוממת ומרגיזה "

   "שמאחר והוא מגיע אליה שתוי היא אינה רוצה לטפל בו"ובדת הסוציאלית וחוץ מזה ", אמרה העממסדיים
  

בדיקה של מרכז הזכויות והמחלקה המשפטית העלתה כי לא רק שגנטו מחוסר בית הוא גם אינו מקבל את 
וטה קצבת הבטחת ההכנסה המגיעה לו פשוט כי הדיווחים על מצבו לא הועברו למוסד לביטוח לאומי. פעולה פש

  נוספת שנעשתה על ידי המרכז היתה בפנייה למשרד הקליטה בבקשה לפרק את הזכאות לדירה שניתנה בזמנו 
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במשותף לגנטו ולסבו וסבתו. משפורקה הזכאות הוגשה בקשה לדיור מחודש והיא אושרה באחת מערי 
וחקת כדי לראות את גם אז משהתבקשה העובדת הסוציאלית לסייע לגנטו במימון הנסיעה לעיר המרהפריפריה. 

הדירה המוצעת לו ולהגיש בקשה לקרן הידידות על מנת לסייע לו במימון ריהוט בסיסי כדי שיוכל להכנס לדירה 
  בה יש לפחות מיטה וארון, תנור בישול וכלי בית, התקבל סירוב והבקשה לא הוגשה.

  
 ישעיהו

י וייצוגי סיפר כי הוא עובד כסוכן מכירות, הגיע למרכז "ידיד" כשהוא נראה בריא, מסודר, נק 35ישעיהו כבן 
ברוטו לחודש. מחזיק ברכב מטעם מקום העבודה. הוא גרוש ואב  7000ממוצע לדבריו של  - משתכר ע"פ עמלות

ש"ח אותם הוא נהג לשלם דרך הביטוח  1,500לילדה בת שנתיים וחצי שהוא מחוייב במזונותיה בסך של 
 פשיטת הרגל בה הוא מצוי גם סכום זה הוא הפסיק לשלם. הלאומי עד שעקב מצבו הכלכלי הקשה ו

ישעיהו תיאר מצב ישראלי טיפוסי של בעל עסק שהתפרק והביאו לידי קריסה כלכלית ומאז הוא עובד כשכיר 
  ומנסה לצוף מעל המים. 

ם בתחילת הדברים סיפר ישעיהו כי הוא מתגורר ברכב החברה אך לאחר שיחה מעמיקה הוא הודה כי הוא משל
ש"ח לחודש עבור חדר במלון דירות ברחוב הירקון. הוא הגיע למרכז "ידיד" לאחר שהרגיש  4,000סכום של 

חסר אונים לחלוטין. אדם שכל הדלתות נסגרות בפניו למרות שכל מה שהוא מבקש זה קורת גג ראוייה כדי 
לא יעזור לי. אין לי צ'קים, אין  שכ"דשבעזרתה יוכל לשקם את חייו. "אני מבקש דיור ציבורי", הוא התחנן. "סיוע ב

לי חשבון בנק או ערבויות. אף אחד לא מוכן להשכיר לי דירה. הדרך היחידה שלי היא לקבל דיור ציבורי", הוא 
  זעק. 

  
מנהלת מרכז "ידיד" עמדה חסרת אונים. לפניה היה אדם עובד, עם הכנסה סבירה, עם חובות ומחוייבויות שונות 

מצב שאין לו שום דרך לייצר לעצמו קורת גג ראוייה. אדם המבקש לשקם את חייב אך מרגיש אשר הביאו אותו ל
שהמערכות כולן סוגרות עליו ובשל הנהלים השונים מונעות ממנו כל סיכוי להזדמנות שנייה. ישעיהו אינו מתאים 

עובד בעבודה קבועה אבל להיות דר רחוב, הוא אינו מנוכר ממשפחתו או סביבתו, אינו מוזנח חיצונית ונפשית, 
הוא לבד. והוא מחוסר בית. אם היתה לו קורת גג ראוייה במחיר סביר הוא יכול היה להתחיל לשקם את חייו. 
דבריה של מנהלת המרכז אכזבו אותו מאד. המנהלת הציעה לו אפשרויות שונות להתמודד עם המצב בו הוא 

  נמצא. 
  
הצעתי לו , אפשרויות למימון שכ"ד באופן עצמאי ללא תלות בצ'קים בוא נעבור יחד על" " היא מספרת,אמרתי לו"

חודשים. או להכנס כשותף בדירת סטודנטים כשוכר משנה, לשכור חדר במקום  3תשלום מזומן לבעל בית מדי 
מבינה את המצב של מחיה ללא . טען שהמנהלת "איננה הוא כעס "שהוא קצת בשוליים. פריפריה ולא ת"א.

רואה מדי יום אנשים רבים במצב זה  היאאך היא הסבירה לו שהיא בהחלט מבינה את מצבו  "בנק.צ'קים וחשבון 
לקחת הלוואה ממקום עבודתו ולשלם ", היא ממשיכה ומספרת "הצעתי לו" .ואף גרוע מכך , והם מתמודדים

ניסיתי לתת  .חודשים מראש, והמעביד ינכה משכרו מדי חודש את החזר ההלוואה 12שכ"ד לבעל הבית במזומן 
לו פרספקטיבה רחבה יותר של זמן, שאחרי הפש"ר הוא יחזור להיות אדם רגיל מבחינת התנהלות כלכלית ויהיה 

עזב מאוכזב וכועס, "אז זה מה שיש ." בסופו של דבר הוא לו קל יותר, אבל הוא איש עסקים ולא חידשתי לו דבר
  ."למערכת להציע לי. תודה רבה ושלום

  
  אלישבע
ה של אלישבע הוא הסיפור האולטימטיבי המציג את הקו הדק שבין מחוסרת דיור לדרת רחוב. את סיפורה סיפור

אנחנו מביאים בצורה פשוטה כפי שהיא עצמה כתבה, בסיוע המחלקה המשפטית של "ידיד", לועדת החריגים 
 של משרד השיכון והבינוי

דירה בנימוק שאינני מתקיימת מקצבת  דחתה הועדה העליונה את בקשתי לקבל סיוע בשכר 15.1ביום  .1
 מהביטוח הלאומי ולא נמצאה סיבה לחריגה מהכללים. 75%אי כושר בשיעור 

 , גרושה ואם לבת בגירה.42אני בת  .2
 וכשנתיים לאחר מכן עברתי לגור בנס ציונה בשכירות עם אמי. 1999עליתי ארצה בשנת  .3
 ן לקשישים בגדרה ואני נשארתי לבדי., מועד שבו אמי נכנסה לדיור מוג2009גרתי שם עד שנת  .4
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אני סובלת מבעיות בריאותיות שונות וכן מטופלת בבריאות הנפש מרפאות חוץ בבית החולים  .5
 הפסיכיאטרי בנס ציונה.

נקבעו לי אחוזי נכות אשר היקנו לי זכאות לשיקום מקצועי באמצעות המוסד לביטוח לאומי אולם לא  .6
ועדות נכות רפואית של המוסד לביטוח לאומי, ואני מקווה כי תאושר קיצבת נכות. כיום אני עומדת בפני 

 לחודש.₪  900-לי נכות. כיום אני מקבלת קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בגובה של כ
ניסיתי ככל יכולתי לעבוד, ואף למדתי והוצאת לי אחרונה תעודת מנהלת חשבונות, אך אף אחד לא רוצה  .7

 אין לה היכן להתרחץ או לישון בלילה. להעסיק אשה שגרה ברחוב, ש
שעות עבודה בשבוע  12 -הבעיות הרפואיות והקשיים התפקודיים מהם אני סובלת מגבילים אותי ל .8

 ש"ח . 1500- כמטפלת בקשישים. הכנסתי החודשית הינה כ
י בשנה וחצי האחרונות אני חיה ברחוב, ללא קורת גג, נודדת ממקום למקום וללא תמיכה או עזרה מבנ .9

המשפחה. התגוררתי בגגון לדרי רחוב ברח' צ'לנוב בתל אביב, אבל אינני מתאימה לפרופיל האנושי של 
הדיירים. מעולם לא שתיתי, לא עישנתי ולא נטלתי סמים, ואני עדינה ושברירית. הדיירות בגגון ניצלו 

הזמנתי משטרה  זאת, ולצערי הייתי שק חבטות שלהם, עד כדי מכות וקטטה שסיכנה את חיי, במהלכה
 להצילני. מאז עזבתי את הגגון, ואני מתגלגלת.

למרבה הצער, בגלל שאינני מלוכלכת ואינני מכורה לסמים מח' הרווחה בה אני מטופלת לא מגדירה  .10
 אותי כדרת רחוב ועל כן שוללים ממני את הזכאות לקבלת סיוע כדרת רחוב.

לחודש. ₪  300 –בדיור המוגן שלה, בתמורה  לאור מצבי הקשה קיבלתי אישור זמני להתגורר עם אמי .11
 בחודש נובמבר, אז אזרק שוב לרחוב. אני בוכה ומפחדת ממה שעתיד לקרות לי. יפוגתוקף האישור 

לאור מצבי העגום, אותו פירטתי לעיל, אני מבקשת לאשר לי דיור בדירת חדר קטנה באיזור הקרוב   .12
ון. אני רק מבקשת קורת גג קטנה מעל לראשי על מנת לגדרה בו נמצאת אמי, או בכל מקום בו תראו לנכ

לא לישון בחוץ בלילות החורף הקרים שיבואו. לחילופין אבקש לאשר לי את הסיוע בשכר דירה הניתן 
 לדרי רחוב.

  
  מיכל ודוד

הוא סיפור מייצג של משפחות ויחידים שזקוקים לסיוע משמעותי כדי להשתקם לאחר , סיפורם של מיכל ודוד
  למלכודת הסמים והאלכוהול ובילו זמן בבתי הכלא. שנפלו 

לאחר בעיר למרכז "ידיד"  הגיעו "מתדון" בירושלים במרכזמיכל ודוד, בני זוג נשואים בגיל הארבעים והמטופלים 
שפנו למשרד "מצבי חירום" בעירייה ושם נענו כי כיון שהם נשואים לא יוכלו לקבל סיוע מהמשרד. כבר בתחילת 

פרו כי מיכל נמצאת בתחילת הריונה וכי הם אינם עובדים ומתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה השיחה הם סי
ש"ח למרכז המתדון לקבלת תחליף הסם לו  700ש"ח מתוכה הם משלמים סכום חודשי של  2000-בגובה של כ
  הם זקוקים. 

  
יא מתגוררת עם בעלה סיפורם של מיכל ודוד אינו פשוט. מיכל הינה אסירה משוחררת ומאז יציאתה מהכלא ה

. מצבם הכלכלי הקשה לא בגנים ציבוריים ברחבי העיר. בשל מצב רפואי קשה מיכל כמעט ואינה מתנייעת
מאפשר להם לרכוש תרופות ולאחר מספר ימים בהם ניסינו לסייע לבני הזוג התבשרנו בצער כי מיכל עברה 

  הפלה ואיבדה את עוברה. 
  

שוט. אנשי מחלקת הרווחה עשו באמת ככל שיכלו אך בתחום הדיור קצרה ידם הנסיון לסייע לבני הזוג לא היה פ
מלהושיע. הם הציעו סיוע בשיקום תעסוקתי אך ללא קורת גג ראוייה הסיכוי שיוכלו לחזור ולהיות משפחה 

  נורמטיבית קטן ביותר
  

  מיכאל
ות של עמותת "ידיד" ברמת מיכאל (שם בדוי) היה אחד הפונים עם הסיפור הקשה ביותר שהגיעו למרכז הזכוי

גן. הוא הגיע אלינו כחלק מפרוייקט משותף יחד עם מוקד הסיוע החברתי של הקרן לידידות שמעביר אלינו 
במסגרת שיתופי פעולה מקרים מורכבים המצריכים ליווי וסיוע פרטני. כששוחחנו עמו לראשונה, נתגלה לנו 

  ינו מקבל כל קצבה ומתקיים מתרומות בלבד. גם מערכת שמזה שלוש שנים שהוא מתגורר ברכב השייך לחברו א
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הרווחה העירונית לא הכירה אותו ומשום כך לא טיפלה בו למרות שלרבים מתושבי העיר ידוע היה על מצבו ועל 
  העובדה שהוא מתגורר ברכב ישן. 

 
מקום "מגוריו", עם קבלת ההפנייה ממוקד הקרן לידידות נסעו אנשי מרכז "ידיד" ברמת גן לבקר את מיכאל ב

הרכב הישן שחנה באחת מהשכונות בעיר ראשון לציון. עו"ד נועה בק שטיפלה במיכאל מספרת כי "מצאנו אדם 
רזה בצורה מסוכנת, מקיא דם, נראה בסכנת חיים של ממש. בשלב הראשון, קישרנו אותו לרווחה שדאגה 

  הכנסה. לצרכים בסיסיים, פתחנו לו חשבון בנק ודאגנו שיקבל קצבת הבטחת
 

במקביל פנו אנשי "ידיד" למחלקת הרווחה וביקשו ממנה להכיר בו כדר רחוב וזאת על מנת שיוכל לקבל סל 
גמיש הניתן לדרי רחוב אך לא ניתן למחוסרי בית שאינם עומדים בקריטריונים של דרי רחוב בתקנון העובדים 

מוזנח, אינו מלוכלך, פונה לגורמים  הסוציאלים (כך בציטוט ממכתבה של מחלקת הרווחה העירונית "אינו
שיכולים לסייע לו, אינו מובס ואינו אפטי". "תשובת מחלקת הרווחה הדהימה אותנו, מספרת עו"ד בק. "הוא 
"מטופח" ונקי, מתקלח בברז של בית הכנסת, מייבש את בגדיו על המזגנים של הסופרמרקט הסמוך לרכבו". 

יית הדיור הוא יוכל לנהל אורח חיים עצמאי ותקין". ולכן הפתרון ועוד כתבו שם ברווחה כי "אם תיפתר בע
שהציעה לו מחלקת הרווחה היה משכן לדרי רחוב למרות שסירבה לצייד אותו באישור המגדיר אותו ככזה 

  ובמקום לנסות לדאוג לפתרון בעיית הדיור שלו.  
  

רו. לבקשתן הגישה המחלקה המשפטית של נועה בק ושרית פרי, רכזת הפניות של מרכז "ידיד" ברמת גן לא וית
"ידיד" ערר על החלטת מחלקת הרווחה, לסרב להגדירו כדר רחוב וערר זה עדיין נדון. במקביל היגשנו בקשה 

  למשרד השיכון והבינוי להעניק לו סיוע בשכר דירה חרף אי הכרתו ככזה על ידי מחלקת הרווחה העירונית.
  

רות עמדת מחלקת הרווחה העירונית,  ומיכאל יקבל סיוע בשכ"ד כדר השבוע התבשרנו שהבקשה נתקבלה, למ
רחוב לפנים משורת הדין! בסיוע אחד ממכריו, נמצאה לו, לפני כחודשיים דירה, כאשר המכר שילם את שכר 
הדירה עבורו לתקופה של שלושה חודשים, דבר שאיפשר למחלקת הרווחה להתהדר בכך שנמצאה לו קורת גג. 

יימה לאחרונה ואלמלא הסיוע שהשיגה לו עמותת "ידיד" סביר להניח שמיכאל היה חוזר להתגורר תקופה זו הסת
  במכונית.

  
נכון להיום יש למיכאל קורת גג והכנסה צנועה יחסית, אך כזו שממנה הוא יכול לשלם את שכ"ד שלו ואת צרכיו 

פתוח דף חדש, ואנחנו ממשיכים ללוותו הבסיסיים. הוא מתחיל, יחד איתנו, הליך של שיקום כלכלי  כדי שיוכל ל
בהליך השיקום הארוך שעוד צפוי לו. מדובר בתהליך ארוך בו הוא זקוק לסיוע אחרת יחזור חזרה להתגורר 

  במכוניתו. 
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  פרק ב'
  בעיות ייחודיות של חסרי בית

  
  מטעם המחלקה המשפטית של "ידיד".  מתוך מכתב שנשלח לשרי הרווחה והשיכון

  
  הרינו מתכבדים לפנות אליכם בנוגע לסיוע בדיור ליחידים מטעם משרד הבינוי והשיכון, כדלהלן:

  
, להעצמת שכבות חלשות באוכלוסייה והגברת הסולידריות 1997פועלת מאז שנת    עמותת "ידיד" .1

אלף משפחות ויחידים  450 -החברתית. מיום הקמתה טיפלה עמותת ידיד, בהצלחה, בלמעלה מ
 לפונים ייעוץ וסיוע חינם במימוש זכויותיהם החברתיות.  מרכזי זכויות ושלוחות בהם ניתן 18  תבאמצעו

 
כידוע, בין תפקידיו העיקריים של משרד הבינוי והשיכון הוא להעניק סיוע בדיור לאוכלוסיות של תושבים  .2

"אין צורך של השר ישראלים אשר אינם מצליחים לעמוד בהוצאות הדיור הגבוהות בכוחות עצמם, ובמילים 
להרבות במילים בדבר חשיבות נושא ענף הנדל"ן ומצוקת הדיור. אין מי שאינו מכיר קרוב משפחה, חבר או 

(אתר של משרד הבינוי  שכן הכורעים תחת עומס עלויותיהם הגבוהות של המגורים ברחבי מדינת ישראל."
 והשיכון, "דבר השר").

  
ד זה באמצעות שלושה מסלולים עיקריים: הטבות בהלוואות לשם משרד הבינוי והשיכון בחר לבצע תפקי .3

רכישת דירות, הענקת זכות מגורים בדיור הציבורי בבעלותה של המדינה, והשתתפות בתשלומי שכר דירה 
לאנשים הגרים בשכירות בשוק החופשי אשר אינם מצליחים לעמוד בתשלומי השכירות בכוחות עצמם. 

 יחידיםי, ובעיקר בהעדר קטגוריית זכאות למתן סיוע בדיור לאנשים מכתב זה מתמקד במסלול השליש
 , אשר גם הם אינם יכולים לעמוד בתשלומי השכירות בכוחות עצמם.55נזקקים, מתחת לגיל 

 
הקריטריונים למתן סיוע בשכר דירה אינם נקבעים בחקיקה ראשית או משנית, אלא בנהלים פנימיים של  .4

 . 08/27, 08/26, 08/25, 08/24, 08/23, 08/04נהלים מס' משרד השיכון ביניהם בלבד,, 
 

על פי נהלים אלה, ככלל, רק משפחות זכאיות לסיוע בתשלומי שכר דירה, ואילו יחידים זכאים לסיוע רק אם  .5
, נכים או דרי רחוב, או שיהיו זכאים לסיוע לזמן מוגבל 55הם נכנסים לאחת הקבוצות החריגות כמו מעל גיל 

יותם נמנים בין קבוצות חריגות אחרות כגון אסירים משוחררים, גברים מורחקים מביתם או בלבד בשל ה
 נשים נפגעות אלימות.

 
ואילו, יחידים נזקקים שאינם נכנסים לאחת הקטגוריות הנ"ל, אך מצד שני נזקקים ואף מתקיימים מקצבת  .6

ה וכן ממצים את כושר קיום של המוסד לביטוח הלאומי או מהכנסה שאינו עולה על ההכנסה המזכ
 השתכרותם, אינם זכאים לסיוע בדיור ממשרד השיכון. 

 
(לאחר ניכוי בגין ביטוח בריאות) ₪  1,600 - כך, יחיד אשר מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה בלבד, בסך כ .7

ברי כי מסכום זה אין אפשרות לעמוד בהוצאות הדיור לא יהיה זכאי לסיוע בדיור ממשרד השיכון על אף ש
 .הוצאות חיוניות אחרות אף באזורים הכי זולים בארץוכן ב

 
יודגש כי מדיניותו של משרד השיכון היום, אשר שוללת זכאות לסיוע בדיור ליחידים המתקיימים מקצבת קיום  .8

ו/או מהכנסה שאינו עולה על ההכנסה המזכה, רק בשל היותם יחידים, לא רק פוגעת בזכויותיהם של יחידים 
, אשר הוכרו כבר כזכויות יסוד בעלות מעמד חוקתי מכוח נאות ולקיום מינימאלי בכבודדיור נזקקים אלה ל

, האסורה על פי חוק ועל פי הפליה מחמת מעמד אישיחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אלא שהיא מהווה גם 
 העקרונות החוקתיות והדמוקרטיות של מדינת ישראל.
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הלי משרד השיכון אינן פותרות את הבעיה, ואף יוצרות תהיות בנוסף יודגש כי הקבוצות החריגות הנמנות בנ .9

אחרות, בלשון המעטה, לגבי חוקתיותן ואף הגיונן. כך, למשל, על מנת להיחשב כ"דר רחוב" לצורך קבלת 
, על האדם לגור ברחוב לפחות חודש, ועליו להיות 08/27זכאות לסיוע בדיור לדרי רחוב, לפי נוהל מס' 

ים, שרוי בהזנחה פיזית ונפשית, בעל היסטוריה של משברים אישיים ומשפחתיים, מנותק ממשפחה וחבר
 וללא הכנסה מתעסוקה זמנית או קבועה.

 
כך, לכאורה אדם שיש לו קשר עם קרובי משפחתו, אינו דר רחוב. אדם שמסרק את שערו, אינו דר רחוב.  .10

כדי שלא יהיה מתחת לכיפת השמיים, אדם שחבר או שכן מרחם עליו ונותן לו לגור בחדר או במחסן אצלו 
אינו דר רחוב. במילים אחרות, על מנת שאדם יוכר כדר רחוב ויוכל לזכות לסיוע בדיור מהמדינה, יהיה עליו 
להתנתק מכל שמי שהוא מכיר, להזניח את עצמו ולגור, בכוונה, ברחוב לפחות חודש גם אם יש אנשים 

לחסוך לו את המצוקה והבושה הזאת. נראה כי בעצם הגדרות  שמעוניינים לסייע לו לתקופה זמנית על מנת
אלה, שהזכאות לסיוע בדיור במסלול זה כפופה להן, מפר משרד השיכון את האיסור החוקתית של "לרדת 

 לחיי האדם", "להשפילו", ולפגוע ב"קיום המינימאלי בכבוד".
 

לסיוע בשכר דירה מקרב היחידים אינה  נוכח האמור לעיל, ברי כי אף הוספתן של קבוצות חריגות הזכאיות .11
מועילה להפחתת הפגיעה בקבוצה זו, באשר היא רלוונטית לקבוצות קטנות ביותר של יחידים מתחת לגיל 

, אשר משרד השיכון בנהליו הוא מצמצם ומקשה על הכניסה לגדריהן ולמעשה דורש פגיעה משמעותית 55
מלמלא חובתו לדאוג למינימום אפשרות דיור ליחידים  בכבוד האדם על מנת להיכלל בהן. הימנעות המשרד

, אשר אינם יכולים להרשות לעצמם צרכי קיום בסיסיים בכוחות עצמם, ודרישתו הלכה 55-בני למטה מ
למעשה כי יגיעו מתחת לרף "מינימום קיום בכבוד" שנקבע בפסיקה בטרם יוכלו לקבל סיוע, אינה יכולה 

 לעמוד. 
 

נוי והשיכון מתבקש לתקן את הנוהל ולאשר זכאות לסיוע בשכר דירה גם משרד הבי לאור האמור, .12
, בכפוף לכך כי הינם אשר אינם נמנים בין הקבוצות החריגות הרשומות לעיל 55ליחידים בני מתחת לגיל 

עומדים באותם תנאים שנקבעו למשפחות (קבלת קצבת קיום ו/או הכנסה שאינה עולה על ההכנסה המזכה, 
 .ר' הצעתנו לתיקון הנוהל המצורפת למכתב זהשתכרות וכד'). מיצוי כושר ה
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  נספח א'
   2014דצמ  –משרד הרווחה  –נתוני דרי רחוב 

 בנושא דרי רחוב -תשובה לבקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע
ששוהה ברחובות מקבלי השירות שלנו לא מגישים בבקשה להכרה בהם כדרי רחוב. מדובר באוכלוסייה   .א

ועובדי היחידה לטיפול בדרי רחוב או הפיקוח העירוני מציעים להם את השירותים הקיימים. הטיפול יכול 
- להיות אמבולטורי או טיפול בתנאיי פנימייה באחת מהמסגרות עם לינה. מספר מקבלי השירות  כ

 הם מקבלי השירות החדשים .  40%-מטופלים בשנה. מתוכם כ 1650-1900
 

(לא מחוסר דיור ולא אסיר משוחרר אשר גופים  3.33מי שענה על ההגדרה של דר רחוב על פי תע"ס  כל  .ב
אחרים אחראים לתת להם מענה) ומבקש לקבל שירות זכאי ומקבל שירות כדר רחוב. חשוב להדגיש 

 –שמשרד הרווחה לא מספק פתרונות דיור, אלא מסייע במיצוי זכויות או/ו מפעיל תכניות טיפוליות 
 שיקומיות בתנאי פנימייה.  

 
אין פילוח של האנשים שלא מקבלים שירות כי אינם דרי רחוב בהגדרה. מי שביקש שיכירו בו כדר רחוב,   .ג

אך לפי הקריטריונים הוא שייך לקבוצה אחרת, מקבל הסבר לגבי הגופים הרלוונטיים אליהם צריך 
 כרויות, שירות לזקן, משרד הבריאות וכד'. לפנות: משרד השיכון, הרשות לשיקום האסיר, השירות להתמ

 
באתר של משרד הרווחה. המידע זמין ונגיש לציבור  3.33ההגדרה המפורטת ניתן לראות בתע"ס   .ד

 הרחב. 
 

הבדיקה נעשית על ידי העובד הסוציאלי של המחלקה לשירותים החברתיים ובהתאם להוראות התע"ס   .ה
3.33 . 

 
ם הסוציאליים של המחלקות לשירותים חברתיים להכיר ישנם מקרים רבים בהם מבקשים העובדי  .ו

במטופלים כדרי רחוב למרות שאינם עונים על ההגדרות של תע"ס לטיפול בדרי רחוב. במקרים אלה 
הפיקוח נותן אישור חריג. משרד הרווחה, השירות לרווחת הפרט והמשפחה, מפעיל תכנית לטיפול 

ע הידרדרות לרחוב של האוכלוסייה המורכבת שנופלת באנשים עם אבחנות מרובות מתוך נכונות למנו
בין ההגדרות. מטופלים כאלה מקבלים מענה במסגרת ארצית למרות שאינם דרי רחוב. בכל שנה מעלה 

 מטופלים מקבלים שירות למרות שאינם דרי רחוב.   50-מ
 

לא לינה, הלנה זמנית השירות ניתן על פי עקרון הרצף הטיפולי ומשלב בתוכו: טיפול ביחידה העירונית ל  .ז
בקורת גג במסגרת השירות העירוני, הוסטל שיקומי בקהילה, או השתלבות במסלול הטיפולי שמעניקות 
המסגרות הארציות: יחידת קלט וחירום ארצית, היחידה לטיפול במצבים ירודים, קהילות טיפוליות, 

רחוב ניתן למצוא בהוראת התע"ס הוסטל לשיקום תעסוקתי, בית לחיים. פירוט השירותים הניתנים לדרי 
3.33 . 

בתחום טיפול בדרי רחוב השירות ניתן בשיתוף עם משרד השיכון והמוסד לביטוח הלאומי. המטופלים 
זכאים להבטחת הכנסה ולאחר תהליך טיפולי שיקומי זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד השיכון על מנת 

  עצמאים בקהילה.להבטיח פלטפורמה יציבה ככל הניתן בחזרתם לחיים ה
 

משרד הרווחה לא הוסמך, לא מתוקצב ואינו אחראי לתת פתרונות לחסרי דיור. זהו תחום אחריותו של   .ח
משרד השיכון. העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים מסייעים בתהליך מיצוי זכויות גם 

ו זכאות דיור סוציאלי הם מול משרד השיכון, אך הקריטריונים וההחלטות בנוגע לסיוע בשכר דירה א
 ההחלטות של משרד השיכון בלבד. 
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מקבלים שירות ביחידות עירוניות ובמסגרות לטיפול בדרי רחוב.  1900-ל 1650כאמור בסעיף א' בין   .ט
 בשביל לקבל מידע אודות חסרי דיור בישראל צריך לפנות למשרד השיכון. 

 
השירות לטיפול בדרי רחוב ניתן לבודדים ללא עורף משפחתי שבעיית הדיור היא לא זו שהכריע אותם.   .י

מדובר באוכלוסייה שסובלת ממצבים גופניים ירודים, בעיות הסתגלות, התמכרויות, מחלות נפשיות ועוד, 
הופכים לדרי  כך שדיור ללא מעטפת טיפולית שיקומית לא יהיה פתור את הבעיה. חסרי דיור לרוב לא

 רחוב, מדובר באוכלוסייה עם צרכים אחרים ויכולות גבוהות יותר. 
  

  
  .  2013לפי מחוזות,  סיכום  –.  מקבלי שירות ביחידות ובמסגרות לטיפול בדרי רחוב 2
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  ב'ספח נ
  והבינויהצעת תיקון לנוהל "סיוע ליחידים" של משרד השיכון 

  
  "ליחידים סיוע – "דירה שכר בתשלום השתתפות" 08/04 'מס להוראה תיקון הצעת

  נכתב על ידי המחלקה המשפטית של עמותת "ידיד".
  

  :וכך נכתב בדברי ההסבר לתיקון המוצע
  

 של תפקידו במילוי וחיוני חשוב מרכיב הינו והשיכון הבינוי משרד של "דירה שכר בתשלום השתתפות" נוהל
  .הולם לדיור והיסודית החוקתית זכותם את לממש ישראל מדינת ותושבי לאזרחי סיוע במתן שרדהמ

 
 כלשהי משפחה נפשות בין נמנים אינם אשר יחידים ואילו ,למשפחות רק סיוע מאשר הנוכחי הנוהל נוסח ,ואולם
 להגדרת שעונים אלה או 55 גיל שמעל אלו כגון ,בלבד חריגים במקרים דירה שכר בתשלומי להשתתפות זכאים
 המזכה מההכנסה הנמוכה מהכנסה או קיום מקצבת מתקיימים הם גם אשר ,נזקקים יחידים .הנוהל לפי נכה

 אינן לרוב שהכנסותיהם אף על ,הדיור לצורכי מהמדינה כלשהו לסיוע זכאים אינם ,הנוהל להגדרות בהתאם
 מקצבת המתקיים יחיד ,למשל ,כך .בכבוד םולהתקיי החופשי בשוק השכירות בתשלומי לעמוד להם מאפשרות
  ש"ח. -1,600 כ בסך הכנסה הבטחת

  
 זכאות העדר .במדינה זולים הכי באזורים גם שכירות בתשלומי לעמוד יוכל לא ,בריאות ביטוח דמי ניכוי לאחר

 אף ווהמה שהוא אלא ,בכבוד מינימאלי ולקיום נאות לדיור היחידים בזכות פגיעה רק לא מהווה אלה ליחידים
 .הכלכלי במצבם בהתחשב לכך הצדקה שישנה מבלי ,אישי מעמדם מחמת נגדם הפליה

  
 משרד ידי על הקבועים בקריטריונים העומדים ליחידים גם לאשר מציעה זו נוהל תיקון הצעת ,האמור נוכח

  .דירה שכר בתשלומי להשתתפות זכאות השיכון
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  נספח ג'
  וסיית דרי הרחוב הבוגריםהקמת בית שיקומי לאוכל

  מסמך שנכתב על ידי סטודנטים בקליניקה לשינוי מדיניות בבי"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת"א
הזכות לקורת גג היא אחת מזכויות היסוד החשובות ביותר של האדם. ללא בבית מתקיימת פגיעה בבטחונו 

  ולהיות אזרח מועיל בחברה.  ובכבודו, וכמו כן נפגעת כל יכולת של האדם לממש את עצמו
מדרי הרחוב הם  86%דרי הרחוב הינם אוכלוסיית קצה, שלא נמצאה להם מענה מתאים, ומספרה הולך וגדל. 

מדרי הרחוב הם ילידי חבר העמים, ולכן  48%). 24-55מכלל דרי הרחוב מצויים בגיל העבודה ( 77.5%גברים, 
ובילו אותם למצב זה. כיום המענים הניתנים לדרי הרחוב הם גם להגירה משמעות מרכזית בסיבות המבניות שה

  בעיקר מענים חירומיים וזמניים, שאמנם מצליחים לעזור באופן נקודתי אך לא פועלים ליציאה ממעגל הרחוב. 
מענה בתצורת דיור, ובנוסף, מענה ותמיכתי.  -אנו פונות אלייך כדי לייצר שני מענים במקביל לאוכלוסייה זו

  לו יענו על החוסר הקיים היום.  מענים א
 

שירות לטיפול בדרי רחוב ניתן לבודדים ללא עורף משפחתי שבעיית הדיור היא לא זאת שתכריע אותם. מדובר 
באוכלוסייה שסובלת ממצבים גופניים ירודים, בעיות הסתגלות, התמכרויות, מחלות נפשיות ועוד, כך שדיור מוגן 

היה פותר את הבעיה. חסרי דיור לרוב לא הופכים לדרי רחוב, מדובר ללא מעטפת טיפולית שיקומית לא 
  באוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ויכולות גבוהות יותר. 

 
למרות העובדה שמשרד הרווחה הוא זה שמגדיר אדם כדר רחוב, מציאת פיתרון דיור לדרי רחוב הינה משימה 

ים בתהליך מיצוי זכויות מול משרד השיכון, אך באחריות משרד השיכון. המחלקות לשירותים חברתיים מסייע
הקריטריונים וההחלטות בנוגע לסיוע בשכר דירה או בזכות לדיור סוציאלי הן החלטות של משרד השיכון בלבד. 
בנוסף לכך, הקריטריונים הנוקשים לקבלת הסיוע כדר רחוב, הכוללים גם הזנחה גופנית ומראה יוצא דופן, 

  לפעול למען קבלת הסיוע. מונעים מדרי רחוב רבים 
 

ערים בארה"ב  100-לצורך עבודתנו, ניסינו לראות מהם המענים שקיימים בחו"ל. בעשרות מדינות וביותר מ
פועלות מספר תכניות במסגרת המדיניות בטיפול בחסרי הבית אשר הפחיתו באופן משמעותי את מספרם. 

. תכנית זו, הקרויה "דיור תחילה" מספקת דיור 24/7התכנית מציעה דיור קבוע באופן מיידי ותמיכה במשך 
קבוע, תמיכה רב מערכתית ושילוב בקהילה.  מאז הקמת התכנית, המאפשרת למטופלים בה בחירה אם להכנס 

בשימור של מטופלים  85%למסלול של גמילה ושיקום, או לקבל דיור בלבד, אחוזי ההצלחה שלה עומדים על 
תועלת חיוביים, שכן דרי הרחוב הצליחו לנהל חיים עצמאיים בקבילה.  –בתכנית והיא מוכיחה מדדי עלות 

הטיפול בדרי רחוב מצריך משאבים נוספים לתקיבים, הם זקוקים לתמיכה קבועה, תרופות פסיכיאטריות, עזרה 
  בגמילה ושיקום תעסוקתי. 

 
מצוא פתרון הולם לדרי אחראי התחום בעיריית תל אביב יפו מעוניינים לשתף עמנו פעולה בנושא על מנת ל

הרחוב המשתייכים לה, ואנו מבקשות את תמיכת משרד השיכון בהקניית תנאים בסיסיים לתחילת תהליך 
 שיקומי לאנשים שמצאו עצמם מתגוררים ברחוב ללא קורת גג וללא כל מערכת תמיכה. 

ראשם בסוף היום. אין להם ישנם מאות אנשים העוסקים במאבק יום יומי קשה וסזיפי ואין להם מקום להניח את 
  דרך להתקדם ולהיגמל כאשר הם טרודים בהישרדות. אין להם מקום מחסה זמני וראוי שיוכל לקבלם. 

  
 אשר המשאבים הדרושים לשם כך: שיאפשרו הקמת בית שיקומי צעדיםהננו סבורות שיש לנקוט במקבץ 

 .הקצאת בית בשטחה של עיריית תל אביב יפו 
  מטפלים קבועים בבית.תקנים לעוסים שיהיו 
 ריהוט ללינה, מטבח וסלון  
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  ספח ד'נ
  מתווה ראשוני   להקמת  כפר למגורים ועבודה של  מכורים לשעבר

  עד חריש-יוזמת עו"ד גיל – מסן פרנציסקו   DELANCEYעל פי מודל פרויקט 
  כללי 

כח חולשתם בישראל אלפי אנשים שהיו בעבר מכורים לסמים, רבים מהם אסירים משוחררים, שלנו .1
האישית והעדר תמיכה משפחתית אינם יכולים לחיות בקהילה הרגילה, וזקוקים למסגרת תומכת ומגינה, 
בה יתגוררו לאורך שנים רבות. להקלת ההתייחסות בהמשך יוגדרו אנשים אלה כאן "האחים". אגב, הביטוי 

ליף זוטא להעדר ו/או לחולשת "אחי" מקובל מאד בקרב קהל היעד, ובענייננו הייחודי יש בו גם מעין תח
 הקשר המשפחתי והכמיהה לקשר אישי.

לא קיים מענה כלשהו למצוקתם זאת של האחים, לא לי ולא לכאן לנתח באופן  - במצב הנוכחי בארצנו .2
מעמיק את הסיבות להעדר המענה, אך מתוך הכרות  מעמיקה עם מצוקתם של האחים מחד (כמפורט 

 י והממסד ודרכי פעולת מאידך, ביכולתי לזהות סיבות עיקריות אלה:בנספח המצ"ב) ועם הציבור הכלל
  הציבור הכללי  סולד מסתייג ומתרחק מאנשים מכורים לסמים ו/או עבריינים, כולל עבריינים  

 לשעבר. 
 עניינם של האחים מורכב ומגוון וככזה מצוי בתחומם של גורמי ממסד רבים, ובהם, בסדר אקראי- 

  הבריאות (תחלואה כפולה),שב"ס, הרשות לשיקום האסיר, הרשות למלחמהמשרד הרווחה, משרד 
 בסמים.

 מצוקתם של האחים ודומיהם נמצאת בתחתית סולם העדיפות הציבורי, בבחינת רחוק מהעין רחוק 
מהלב, וזאת לעומת מצוקתם של נכים ומוגבלים  וילדים בסיכון. במצב זה, אין לצפות ליוזמה ממשלתית 

אחד את כל רשויות הממסד לפעולה נמרצת למען האחים, קל וחומר שלא ניתן לצפות נחרצת שתצליח ל
 להתגייסות הציבור הכללי ולתרומות בהתאם.

לאור כל האמור לעיל, ובהכירי את הקשיים והמכשולים הרבים, אני מתכבד להעלות את הצעה עקרונית  .3
-מודל העקרוני של פרויקט דלאנסי בסן וראשונית זאת  להקים  עבור האחים  כפר שיקום ועבודה על פי ה

 פרנציסקו.(להלן" הכפר").
עקרון הפעולה של הכפר מבוסס על תעסוקת האחים  במפעלים ובתי מלאכה שיוקמו בתוך הכפר או  .4

בעבודה מחוץ לכפר. מטבע הדברים שלהבטחת התעסוקה עדיף שהכפר יקום במרכז הארץ, אך בהכרת 
 יפריה בסמוך ככל האפשר לנתיבי התחבורה הציבורית.המציאות, מוצע להקים את הכפר בפר

להלן השותפים הרצויים וההכרחיים להקמת הכפר ופעולתו. ויודגש שבעת כתיבת הדברים כאן, הצעתי  .5
זאת טרם הובאה לידיעת מי מהשותפים הנדרשים והמוצעים להקמת הכפר  ופעולתו, חלקם,  יתבקשו 

 ל הכפר. לשאת בחלק מהוצאות ההקמה ו/או התפעול ש
  קרן פילנטרופית מכובדת ומוכרת,  אשר  תשמש ותפעל כיזם הפרוייקט ותישא בחלק מעלותו. יצויין

שעצם השתתפות הקרן תשמש כמאיץ רב חשיבות לקבלת הסכמת יתר השותפים וגורמי המימסד 
 הרבים הקשורים בנושא, ואשר השתתפותם ותמיכתם הכרחית.  

 קרקעין.הקצאת המ   -רשות  מקרקעי ישראל 
 .מועצה אזורית ברכתה ועזרתה חיוניים גם מעבר לפעולתה בתחומי התכנון והרישוי 
  משרד זה מחוייב לסייע בפתרונות דיור לשכבות במצוקה, בנוסף, פועל המשרד –משרד הבינוי והשיכון

 לביצוע עבודות פתוח תשתיות והקמת מבני ציבור  בישובים רבים, במסגרת זאת יתבקש משרד הבינוי
 והשיכון לסייע גם בהקמת הכפר  

 מופקד על הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות  ובהם כמובן גם מכורים, דרי רחוב ואסירים  -משרד הרווחה
 משוחררים, ככזה ראוי שימש כגורם המתאם והמרכז בכל הקשור להקמה והפעלה של הכפר. 

  הל היעד. ככזה יתבקש מופקד על תחום התחלואה הכפולה המאפיינת רבים מק  - משרד הבריאות
 לסייע במימון ההקמה וההפעלה. 

  פתוח הגליל והנגב והפריפריהלהמשרד 
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  (משרד לביטחון פנים ) רבים מהאחים יהיו אסירים בשלבים אחרונים של תקופת מאסרם או  –שב"ס
 בסמוך לאחר שחרורם.

 ביצוע עבודות הפתוח ותשתית.  - החטיבה להתיישבות 
 מימון ציוד ריהוט ומתקנים. -המוסד לביטוח לאומי הקרן למפעלים מיוחדים של 
 הקמת בית כנסת.  - המשרד לענייני דת 
 .הרשות לשיקום האסיר ( רש"א)  ליווי מקצועי של דיירי הכפר שהנם אסירים משוחררים 
 לווי מקצועי של דיירי הכפר שאינם אסירים משוחררים ו/או שאינם עוד בטיפול  -הרשות למלחמה בסמים

 רש"א
  

 נהלות כפר דלאנסיהת
בהכללה רבתי ועם התאמות רבות כפר דלאנסי יפעל במתכונת של מעין קיבוץ, וזאת  בניהול העמותה  .6

הנזכרת לעיל, או כל גורם אחר שיקבע, וזאת  בפקוח וליווי צמוד והדוק של כל הגורמים הרלבנטיים, כל 
ו  מועצת מנהלים שתוקם בהשתתפות אחד בתחומו המקצועי והענייני, וכולם יחדיו במסגרת ועדת הגוי א

 כל הגורמים שלעיל.
אחים, שיתקבלו על בסיס צרכיהם והתאמתם, ויורשו להתגורר בו במעמד ברי   300- בכפר יתגוררו כ .7

רשות, כל עוד התנהגותם ותרומתם לכפר  מאפשרת זאת. על כן יודגש שבשונה מקיבוץ המחוייב לדאוג 
יכולתם לתרום ולהשתתף בנטל, הכפר לא ישמש כמסגרת מגורים לחבריו גם במצב או בשנים בהם אין ב

עד לאריכות הימים, ובבוא השלב המתאים, יעזוב הדייר את הכפר ויעבור למסגרת המתאימה לטיפול 
בתי אבות לסוגיהם במימון המדינה מימון באמצעות "קודים". וזאת בהתאמה לאחריות המדינה   - בהם

 רכוש והכנסה. לאשפוז גריאטרי בקשישים  חסרי 
כל תושבי הכפר  יעבדו  ככל יכולתם בתעסוקות מגוונות במפעלים ובתי מלאכה של הכפר ובתוכו, וכן  .8

במקומות עבודה חיצוניים. במצב זה חלק שיגדל בהדרגה מהוצאות ההפעלה של הכפר יכוסו ממקורות 
ישיות כגון קצבת נכות, הכנסה עצמיים של הכפר ודייריו. בנוסף ימשיכו דיירי הכפר לקבל תמיכות א

הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה במסגרת מס הכנסה שלילי, סיוע בדמי שכירות, מלגות להסבה מקצועית 
 וכיו"ב כל אלה ישולמו לקופת הכפר וישמשו לכיסוי הוצאות ההפעלה. 

ל את פרנציסקו, ואת קהל היעד בישראל, אני מאמין שניתן לשכפ-בהכירי את הצלחת פרויקט דלאנסי בסן  .9
הפרויקט ולהתאימו לישראל, ויהא בכך מענה אנושי, נכון ויעיל  למצוקתם של מאות  אחים, ולתפארת כל 

 השותפים ולתפארת מדינת ישראל. 
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  נספח ה'
  ניות עבודת סיכוםיהקליניקה לשינוי מד

  פרויקט הקמת בית שיקומי לאוכלוסיית דרי רחוב בוגרים
  2017יולי, 

  מבוא
בודה זו נסקור את המעורבות שלנו הפרויקט השנה, שביצענו כחלק מהקורס "הקליניקה לשינוי מדניות". בע

בפרויקט השנה בחרנו לעסוק באוכלוסיית דרי הרחוב, ולעסוק בפרויקט הקמת בית שיקומי לאוכלוסיית דרי רחוב 
מענה בתצורת דיור, ובנוסף, מענה  - בוגרים. בפרויקט הנוכחי, רצינו לייצר שני מענים במקביל לאוכלוסייה זו

שיקומי לאוכלוסיית שוליים זו. שני מענים אלו יעזור ליצור מעטפת רחבה לאוכלוסיית דרי הרחוב  -טיפולי
  הבוגרים.

במסגרת החזון שלנו יינתן דיור ארוך טווח לדרי רחוב, על מנת שאוכלוסייה  זאת תוכל לשקם את עצמה מהחיים 
ר דרי הרחוב יכלול מענה סוציאלי בדמות מיצוי זכויות, שילוב במעגל התעסוקה ומתן ברחוב. הדיור המוגן עבו

טיפול נפשי, כפי שניתן גם לאוכלוסיות מוחלשות נוספות כמו אסירים משוחררים, עיוורים, מתמודדים עם מחלות 
   נפש ועוד.

  
 ההצלחות העיקריות ונקודות המפנה המרכזיות

רבות. אולם, ישנן הצלחות שאנו ראינו כקטנות, אך חשובות להצלחת  לדעתנו, הפרויקט לא נחל הצלחות
הפרויקט. ההצלחה הראשונה היא חיבור טוב בין חברות הצוות, כלומר בינינו. הצלחה זו הקנתה לנו את היכולת 
לשבת יחדיו ולהצליח בסופו של דבר להוציא ולחשוב על פרויקט משותף, על אף החלומות השונים והאוכלוסיות 

שונות שחשבנו בתחילה, לפני שאולצנו לחבור יחד לפרויקט אחד משותף. כל ישיבה משותפת שערכנו יצרה ה
סיעור מוחות והעלתה בפנינו שאלות רבות לגבי הכיוון שאלינו אנו הולכות, והמטרות שאותן אנו רוצות להשיג. 

יה, הדילמות והקשיים שהם חווים וכן בעצם יכולנו לחלום ביחד. הרגשנו שלמדנו המון יחד על מאפייני האוכלוסי
  מענים קיימים.

  
ההצלחה השנייה הייתה עבורנו, פגישתנו עם יואב בן ארצי, ראש מחלקת נפגעי סמים, דרי רחוב ושיקום האסיר 

אביב יפו. בפגישה זו, נחשפנו לנתונים שהיו חדשים עבורנו לגבי אוכלוסיית התחלואה הכפולה ודרי - בעיריית תל
במענים שיש ליצור עבורם, תחילה בתל אביב, ולאחר מכן בארץ כולה. בפגישה זו גילינו שלמרות  הרחוב ודנו

שהובטחו שינויים רבים על ידי קובעי מדיניות במהלך השנים, מעט מאד הוגשם, וכי האוכלוסיות שעמן בחרנו 
צלחה בעינינו. בנוסף, לעבוד הן אוכלוסיות מודרות בכל היבט אפשרי. עצם רתימתו של יואב לנושא הייתה ה

הפגישה עם יואב הראתה לנו שאנו לא לבד, שיש דמות בכירה שמכירה ומתעסקת עם הנושא והאוכלוסייה 
ובעקר שיש צורך לפרויקט שלנו בשטח. הפגישה הייתה הצלחה, גם כי הצלחנו לרתום את יואב להיות שותף 

  ולל את השינוי.איתנו בפרויקט, וגם כי הוא השפיע ותרם למוטיבציה שלנו לח
  

נקודות מפנה נוספות בפרויקט היו הנקודות בהן גילינו מידע חדש על אוכלוסיות דרי הרחוב והתחלואה הכפולה, 
ועל המענים הקיימים במדינה. כל נקודה כזו הביאה עמה מכלול חדש של רעיונות ומוטיבציה ליצירת שינוי 

מה שנרצה, כמו החזון של בית. כאשר נפגשנו עם רן ולהעלאת המודעות. כמו כן, ההבנה שנוכל להגדיר כל 
בבית קפה בתל אביב, הוא הרשה לנו לחלום בגדול. התרגשנו מהמחשבה הראשונית שאולי נצליח להקים 
הוסטל למכורים פעילים, שאולי נצליח לשנות את מציאות חייהם ונמצא פתרון למצוקה קיימת. הצלחנו לחשוב 

  חשוב אף מאיפה יבוא הכסף להקמתו.איך הבית יראה, לתאר אותו ול
  הפעולות הבאות שיש לבצע על מנת לקדם את השינוי 

ראשית, לפני שממשיכים הלאה יש לעצור ולמתג את הפרויקט מחדש. צריך להבין לעומק לאיזה אוכלוסיית יעד 
ת גרנדיוזי, ספציפית אנו מתייחסות ומה הפתרון שאנו מחפשות עבורם. הפתרון צריך להיות יותר ראלי ופחו

שיהיה בר ביצוע. יש להציע אלטרנטיבה אחרת, לפרויקט שהצענו. לפי ראות עינינו, לא נכון לשלב בין שני 
פרויקטים וחזונות שונים, אלא להתמקד ברעיון אחד ואותו לפתח לכדי פרויקט שישנה מדיניות. שיהיה ברור מהי 

  האוכלוסייה ומהו הפתרון רצוי. 
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  נספח ו'
  ומסגרות הטיפול בדרי רחוב בארץדרכי הטיפול 

  מתוך מסמך של מרכז המידע והמחקר של הכנסת
  

פי הגדרות וקריטריונים שקבע משרד הרווחה, והם מפורטים ב"תקנון עבודה -הטיפול בדרי רחוב בארץ נעשה על
ים ושטחים הגר ברחוב, בבתים נטושים, גנ 18סוציאלית" (להלן: תע"ס). דר רחוב מוגדר "גבר או אישה מעל גיל 

ציבוריים ואתרי בנייה. שרוי בהזנחה גופנית ו/או נפשית, בדרך כלל נמצא בניתוק או ניכור ממשפחה תומכת. 
אינו נאבק לשנות את מצבו". העדר המאבק לשינוי המצב האישי מבדיל את דרי הרחוב מחסרי הדיור, שפתרון 

  בעיית מקום המגורים עשוי לפתור את בעייתם.
  

דרי הרחוב היא בראש ובראשונה למנוע את מותם ברחוב ולאפשר להם תנאי חיים הומניים. מטרת הטיפול ב
בשלב השני דרי הרחוב מקבלים סיוע במיצוי זכויותיהם (הנפקת תעודת זהות, הפניה למוסד לביטוח לאומי לשם 

- שפחתימ- קבלת גמלת הבטחת הכנסה וביטוח רפואי ועוד). לבסוף נעשה מאמץ לעזור להם בשיקום אישי
  חברתי. שיקום זה כולל מתן פתרונות תעסוקה במטרה להחזיר את דרי הרחוב לחיים רגילים בתוך הקהילה.

  
  מסגרות מקומיות לטיפול בדרי רחוב

לשם הטיפול בדרי הרחוב הגדיר משרד הרווחה כמה מסגרות טיפוליות. מסגרות אלו אפשר להפעיל בכל רשות 
פי - פי אופי השירותים שניתנים בהן ועל- יותר. המסגרות מחולקות עלדרי רחוב או  15מקומית שאותרו בה 

  מצבם האישי של האנשים המטופלים בהן:
  

  מחסה להלנה זמנית (שלטר)
המחסה מספק מענה חירום לדרי הרחוב, ומיועד לתת קורת גג לשעות הלילה. מטרת המסגרת הזאת היא 

ולי שלהם. על המחסה להיות פתוח כל ימות השבוע טיפ- להוציא את האנשים מהרחוב ולהתחיל תהליך שיקומי
, ולספק ארוחה חמה אחת וארוחת בוקר. דר רחוב שנכנס למחסה צריך לשמור על כללי 8:00ועד  16:00-מ

שתיית אלכוהול והימנעות מאלימות. נוסף על כך, הוא מתחייב שלא להכניס אורחים -התנהגות בסיסיים, כגון אי
  במקום. ולשמור על הציוד ועל הסדר

המחסה צריך להיות נתון בהשגחה של עובד סוציאלי, נוסף על הצוות המועסק במקום. כוח האדם הדרוש 
  להפעלת מחסה זמני הוא  מדריכים ו/או מתנדבים, אב/אם בית ושירותי שמירה.

  
  מרכז לאבחון דרי רחוב, לטיפול בהם ולשיקומם (עם לינה)

לתהליך שיקומי ארוך בזמן לפחות, שמעוניינים ומוכנים להתחייב -ומסגרת כוללת שנועדה לקלוט עשרה אנשים ב
. לשם כך עליהם להתחייב בעת כניסתם למרכז לעמוד בכמה תנאים: הימנעות מוחלטת משימוש באלכוהול טווח

או בסמים; הימנעות מאלימות; השתתפות בעבודות הבית ובפעילויות קבוצתיות; הסכמה לעריכת בדיקות 
  לוויתור על סודיות רפואית. המרכז צריך לפעול כל השנה ולהחזיק צוות עובדים כדלקמן:  רפואיות והסכמה

 ;מנהל שהוא עובד סוציאלי 
 ;אב/אם בית 
 ;מדריכים בעלי ניסיון בטיפול באוכלוסייה חריגה 
 .שומר לילה 

היום לדרי , שנועד להיות מסגרת בשעות מרכז יום לטיפול בדרי רחובמרכז לאבחון ולטיפול יכול לשמש גם 
, וייתן לאנשים מענה על 14:00-08:00הרחוב המתגוררים ב"מחסה להלנה זמנית". מרכז היום יפעל בשעות 

יומי, ללא התחייבות לשהייה ממושכת. במרכז יוכלו האנשים להיפגש עם עובד סוציאלי ולהשתתף - בסיס יום
  בפעילויות שהמרכז מקיים דרך קבע.
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  ול בהם ולשיקומם (ללא לינה)מרכז לאבחון דרי רחוב, לטיפ
  ידי הרשות המקומית. למרכז שני תפקידים עיקריים:-מרכז זה מופעל על

 איתור דרי הרחוב ואבחון ראשוני שלהם במטרה לזהות מוטיבציה לשינוי המצב וליצור אמון ראשוני. .1
  עזרה במיצוי זכויות והפניה למסגרת תומכת מתאימה. .2

  דירות לוויין לטיפול בדרי רחוב
סגרת זו מיועדת לדרי רחוב שעברו תהליך שיקומי ממושך, ועדיין זקוקים למסגרת תומכת לפני חזרתם לחיים מ

נורמליים. הם יכולים לשהות בדירות אלו עד שנה, ובמהלכה עליהם לחזור ולהשתלב בקהילה. דר רחוב שגר 
תף בפעילות קבוצתית בקבוצות בדירת לוויין צריך להמשיך לעמוד בקשר טיפולי עם עובד סוציאלי, וכן להשת

תמיכה. כמו כן, הוא חייב להיות במסגרת תעסוקתית או לימודית. ברשויות מקומיות שבהן אין די דרי רחוב כדי 
  לפתוח מרכז עם לינה, דירות אלו הן גם תחליף למרכז מסוג זה.

  מסגרות ארציות לטיפול בדרי רחוב
  בדרי רחוב:בארץ פועלות כיום שתי מסגרות ארציות לטיפול 

חולים גריאטרי - שלמה הוא בית- . מסגרת לטיפול בדרי רחוב במצבי חירום קשים. קרייתשלמה-קריית .1
חרוצים שבשרון. צמוד אליו - החולים שוכן סמוך לכפר- שמופנים אליו דרי רחוב במצבים קשים במיוחד. בית

 טיפול ושיקום.  שוכן המוסד השיקומי "מרכז צעדים", ושם החוסים עוברים תהליך של אבחון,

תקווה, ובו נמשך הטיפול בדרי רחוב שעברו טיפול שיקומי -. ההוסטל שוכן בפתחהוסטל שיקומי "צעד נוסף" .2
 חוסים. 25אישי ועדיין נזקקים למסגרת טיפולית. כיום מטופלים במסגרת זו 

  מסגרות נוספות לטיפול בדרי רחוב
  וב ברחבי הארץ:משרד הרווחה מכיר כיום בשש עמותות לטיפול בדרי רח

 בירושלים; –עמותת "שקל"  .1

 בחדרה; –עמותת "קשת"  .2

 באשדוד ובאשקלון; –עמותת "גן חיים"  .3

 אביב; - בתל –עמותת "שובע"  .4

 בחיפה; –עמותת "בית החסד"  .5

 שבע.-בבאר –עמותת "יחדיו"  .6

ות מתוקף הסכם עמותות אלו מפעילות מחסים (שלטרים) או יחידות אבחון וטיפול הכוללות לינה. העמותות פועל
בינן לבין העיריות ומתוקצבות דרכן. נוסף על פעולת העמותות מתנהלות פעילויות מקומיות לדרי רחוב בעשר 

  רשויות מקומיות. 
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  נספח ז'
  "2011 קיץ "– קבע של לדיור מהרחוב מעבר –"ונבנית בונה קהילה

  
  2011הדיור  מכתב שנשלח לראש עירית ירושלים ניר ברקת במהלך מחאת

  
 המשכנתא בתשלומי לעמוד יכולתם חוסר עקב מדירותיהם משפחות מאלפיים למעלה שנה מידי מפונים בישראל

 בקצבאות הפחתה או מחלה ,פיטורים בשל רבים במקרים נצברו החובות .אחרות מסיבות או הדירה שכר או
 .קשה חברתית תופעה יוצר מהבית ויהפינ .מיידי חלופי דיור למצוא מתקשות אלה משפחות .הלאומי הביטוח

  
 כמו .ומכרים קרובים של בתים מספר בין נקרעות הטוב ובמקרה ,גג קורת ללא נותרות ילדיהן על רבות משפחות

 גג קורת ללא עצם את מוצאים אשר ואחרים מוכות נשים ,עבירה נפגעי של מבוטלת לא אוכלוסייה קיימת כן
 .שונים מקלטיםמ שיקום תקופת לאחר יוצאים הם כאשר

  
 רוטשילד בשדרות שקמו ספורים אוהלים .משמעותית חברתית לתופעה הביאה האחרון בקיץ שניצתה המחאה

 ומעוררי המרשימים המאפיינים אחד .ירושלים גם ובהם המדינה ברחבי אוהלים לערי והתפשטו ,אביב בתל
 היו ,אלה .אלה במאהלים שנבנו וקה- אד והקהילות דמוקרטי שיח של החדשות הצורות היו ,במחאה התקווה
 .קהילות וחוצת מגזרים חוצת ,מעמדות חוצת סולידריות על בעיקר מבוססים

  
 ,וסוערת מתרגשת חברתית מחאה של מזירה עברו המאהלים ,היום ועד המחאה מתחילת שחלף בזמן

 שחיו הדיור מחוסרי .יםועיקש מסורים פעילים ובין דיור ומחוסרי רחוב דרי בין סולידרית קהילה של למתחמים
 ביותר המדוברת החברתית המחאה במוקד היום עומדים ,ארעיים במחסות או במקלטים ,בגנים לכן קודם

   .משפיע אזרחי מגוף ולחלק ,ונוכחים לגלויים אחת בבת הפכו הם ,העין מן וסמויים משקופים .ישראל בתולדות
  

 הרווחה לפתרונות מעבר .בירושלים ובפרט בישראל רבות ברשויות המאהלים לפינוי האתגרים אחד גם זהו
 .הזה הדופן יוצא האירוע את לטמיון ויוריד ישבור זו סולידרית קהילה נוצרה שבו הפיזי המרחב פינוי ,המוצעים

 יצירתי פיתרון על ,נוספים חברתיים גורמים עם בשיתוף "ידיד" עמותת ,חשבנו ,נעלם זה שמרחב לפני רגע
 מאהלי ברוח סולידרי קהילתי לסיוע חדש מודל של יצירה :כאן שגלום האדיר הפוטנציאל תא למנף ואף והמשיך
  .המחאה

 
 פעילות תתבצע בו אשר ,מבנה אל ביניים לתקופת המחאה במאהלי שנוצרה הקהילה העתקת על מדובר

 .ורווחה ורדי בסיס על קבע פתרונות אל להעבירם במטרה ,הרחוב ודרי הדיור מחוסרי של רווחתית- שיקומית
 פעילות שילוב תוך המאהלים דרי מבין לכך הזקוקים של זכויות ומימוש סנגור ,סיוע פעילות על יתבסס המודל

 על וכן במחאה שנוצרו והסיוע ההידברות דפוסי ברוח ,המחאה פעילי עם וסולידרית דמוקרטית ,קהילתית
 עמותת ידי על המופעלים המרכזיים מהפרוייקטים חלק אלו גם – וכלכלית תעסוקתית העצמה של פעילות

  ."ידיד"
 

 "ידיד" עמותת פעילות על יבוסס אישית והעצמה קהילתית עבודה שבמרכזו הפרוייקט
 חברי בידי הקודמת הכנסת שולחן על שהונחה חוק להצעת עובדו אף העקרונות .שנים 4 לפני שהחלה בחיפה
 החוק הצעת של ההסבר בדברי נכתב וכך .יחימוביץ ושלי סולודקין מרינה ,סער גדעון ,אורון חיים וביניהם כנסת

  הכנסת שולחן על ,מחדש ,השנה שמונחת
 

 דרי את מגדיר החוק .ומתגברת ההולכת קשה בעיה הינה הדיור מחוסרות המשפחות בעיית -הבעיה הגדרת
 הסוציאלי המערך .לחלוטין כמעט ותמיכה זכויות משוללות המשפחות כך ועקב משפחות ולא כבודדים הרחוב
   את המשפחות לרשות להעמיד מסוגל אינו הוא תקציבית מצוקה ועקב בתופעה ,ביעילות היום לטפל מסוגל אינו
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 אלה במשפחות הרשויות טיפול ,כיום -הקיים המצב .הסוציאליים העובדים בתקנון שנקבע כפי הבסיסי הסיוע
  :לדוגמא .מימוש לידי באות אינן דין פי על המוקנות המעטות הזכויות גם .למצוקתן הולם מענה נותן אינו
 שלא לפרק דירה שכר עבור פעמי חד תשלום מאפשרים שונים שנוהלים למרות .דירה בשכר פעמי חד סיוע .א

 ,מאוד רחוקות לעיתים ממומש זה סיוע ,מסוימים תנאים על עונים אשר וליחידים למשפחות חודשיים על יעלה
  .תקציביות מסיבות בעיקר

 דירה בבעלותן הייתה אשר משפחות ,השיכון משרד נהלי פי על .השיכון משרד מטעם דירה בשכר סיוע .ב
 זה תהליך .המשרד של חריגים לועדת לפנות רשאיות אלה משפחות .בדיור לסיוע זכאיות אינן 1971 משנת
  .גג קורת ללא המשפחות נותרות שבמהלכו ,זמן אורך

 המשוטטים ומעלה 18 בני בבודדים רק אלא ,במשפחות מטפלת אינה בעירייה - "רחוב בדרי לטיפול היחידהג. 
 ובודדים משפחות .ומהסביבה מהמשפחה מנותקים הינם ואשר ,גג קורת ללא שבועות ארבעה לפחות ברחובות

 ומשרד היחידה של לסיוע זוכים ואינם ,הקריטריונים על עונים אינם ,גג קורת ללא במצוקה מצויים אשר ,רבים
  ."רחוב דרי"כ השיכון

  
 "מעבר דירות" הקמת של בדרך המפונות למשפחות זמניים חלופיים דיור פתרונות מציאת - המוצע הפתרון
 שירותים להענקת במקביל ,וזאת גג קורת ללא שנותרו לאחר קצוב זמן לפרק משפחות לשיכון ישמשו אשר

 :כגון ,שונים גורמים באמצעות םמיוש להיות עשוי הפתרון .הרווחה אגף י"ע לדיירים מקיפים סוציאליים
 .ועוד משכנות חברות ,עמותות ,תורמים ,העירייה ,הממשלה משרדי

  
 התוכנית
 הגיעה כי סבורים אנו אמיתיות דיור מצוקות של להתפרצותם הביאה המחאה של הישירה תוצאתה כי בהתברר
 של תהליך יעברו הם ,ארעיה במבנה המשפחות של שהותן במהלך כי היא הכוונה לקופסא מחוץ לחשוב השעה
 לדיור לעבור השהייה תקופת בתום שיוכלו כך זכויותיהן למימוש פעולות וכן ותעסוקתית כלכלית ,אישית העצמה

 :כדלקמן גורמים מספר בין הדוק פעולה שיתוף עם רק לפעול יוכל המודל .קבע של
 ,בהם המתבצעת והקהילתית הפרטנית תהפעילו ועל הזכויות מרכזי על בהתבסס ,ידיד עמותת י"ע יופעל המודל

 האפשרות את לבחון מוכנה "ידיד" עמותת .בה שנוצרו והקהילות הפעילים בשילוב המחאה לרוח ובהתאמה
 תביעות או הוצאות של למקרה כספי שיפוי :הכוללים ובטוחות עקרונות למספר בכפוף הפרוייקט להפעלת
 הפעלת .הוצאות ושאר שיפוצים וכן 'וכד מים חשמל תשלומי ,הביניים תקופת לאחר המבנה פינוי של בתחומים
 והקמת בפועל הפרוייקט את שינהל מקצועי אדם כח עבור המתאים המימון השגת מחייב "ידיד" ידי על המודל
 .אחריות בעלי כגורמים וממשלתיים עירוניים גורמים בשיתוף היגוי ועדת

  
 העירונית הרווחה מחלקת של מלא בשיתוף וכן ,פעילותה לצורך עירוני מבנה תקצה אשר ,ירושלים עיריית
   .הפרוייקט בסיום קבע פתרונות אל לעבור למשתקמים ממשי לסיוע השיכון ומשרד הרווחה משרד
 .להצלחתו ולגרום הפרוייקט להעצמת נוספים בשותפים וכן הפרוייקט במימון בעיקר נוספת מעורבות דרושה
  .שונים חברתיים ארגונים כןו וזרים ישראלים פילנתרופיה גורמי

  
 לחשיבה עגול שולחן יצירת ידי על ובראשונה בראש לקידומו ותסייע הרעיון את בחיוב תבחן באם אודה

 .הנושא בקידום ולסייע שכזה שולחן לארח נשמח "ידיד" בעמותת אנחנו .לקופסא ומחוץ יצירתית
 ,בברכה

 מלמד רן
 ל"סמנכ
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  נספח ח'
  השיכון בנושא סיוע בשכר דירה ליחידיםתשובת משרד הבינוי ו

                    
  
  
  
  
  
  

  
  



 
 
 
 

24

  
  

  נספח ט'
  הצ"ח דירות מעבר

  479190מס' פנימי: 

  עשרה- הכנסת התשע

 תמר זנדברג יוזמים:      חברי הכנסת

 איתן כבל     

  זהבה גלאון     

 ניצן הורוביץ     

 מיכל רוזין     

  דב חנין     
    

        654/19פ/        
  

  2013–עת חוק הרשויות המקומיות (דירות מקלט), התשע"גהצ
מטרתו של חוק זה, להבטיח קיום מערך הולם של דירות מקלט לאוכלוסיות .1 מטרה

 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(   

  ;10,000רשות מקומית שמספר תושביה עולה על  –"רשות מקומית"    

  שר הרווחה והשירותים החברתיים. –"השר"    

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

זכאות לדירות 
  מקלט

השר יקבע, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, מספר מזערי  .4
של דירות מקלט בכל רשות מקומית, בהתחשב במספר התושבים ברשות
המקומית וכן כללי זכאות למגורים ומשך המגורים בדירות המקלט, ורשאי הוא

 וכלוסייה נזקקת מבין האוכלוסיות הנזקקות.לקבוע הוראות בעניין העדפה של א

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

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

ר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת העבודה הרווחההש  .7  ביצוע ותקנות
  והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
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ר הסב י  ר ב   ד
בישראל מפונים מידי שנה למעלה מאלפיים משפחות מדירותיהם עקב חוסר יכולתם לעמוד בתשלומי  -כללי 

. החובות נצברו במקרים רבים  בשל פיטורים, מחלה או הפחתה המשכנתא, שכר הדירה או מסיבות אחרות
בקצבאות הביטוח הלאומי. משפחות אלה מתקשות למצוא דיור חלופי מיידי. הפינוי מהבית יוצר תופעה חברתית 
קשה. משפחות רבות על  ילדיהן נותרות ללא קורת גג, ובמקרה הטוב נקרעות בין מספר בתים של קרובים 

, קיימת אוכלוסייה לא מבוטלת של נפגעי עבירה, נשים מוכות ואחרים אשר מוצאים את עצמם ומכרים. כמו כן
  ללא קורת גג כאשר הם יוצאים לאחר תקופת שיקום ממקלטים שונים. 

  
בעיית המשפחות מחוסרות הדיור הינה בעיה קשה ההולכת ומתגברת. החוק מגדיר את מחוסרי  -הגדרת הבעיה

  ות ועקב כך המשפחות משוללות זכויות ותמיכה כמעט לחלוטין. הדיור כבודדים ולא משפח
  

המערך הסוציאלי הקורס אינו מסוגל לטפל היום ביעילות, בתופעה ועקב מצוקה תקציבית הוא אינו מסוגל 
  להעמיד לרשות המשפחות את הסיוע הבסיסי כפי שנקבע בתקנון העובדים הסוציאליים. 

  
במשפחות אלה אינו נותן מענה הולם למצוקתן. גם הזכויות המעטות  כיום, טיפול הרשויות -המצב הקיים

  המוקנות על פי דין אינן באות לידי מימוש:
  

למרות שתקנון העובדים הסוציאליים, הקוד האתי והמקצועי של העובדים  -א. סיוע חד פעמי בשכר דירה
פרק זמן שלא יעלה על חודשיים הסוציאליים ומחלקות הרווחה. מאפשרים תשלום  חד פעמי עבור שכר דירה ל

למשפחות וליחידים אשר עונים על תנאים מסוימים,  סיוע זה ממומש לעיתים רחוקות מאוד, בעיקר מסיבות 
 תקציביות.

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

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

  
ומעלה  18ג. "היחידות לטיפול בדרי רחוב" ברשויות המקומיות אינן מטפלות במשפחות, אלא רק בבודדים בני 

הינם מנותקים מהמשפחה ומהסביבה. המשוטטים ברחובות לפחות ארבעה שבועות ללא קורת גג, ואשר 
משפחות ובודדים רבים, אשר מצויים במצוקה ללא קורת גג, אינם עונים על הקריטריונים, ואינם זוכים לסיוע של 

 היחידה ומשרד השיכון כ"דרי רחוב".
  

י שפונה בחוק ההוצאה לפועל (וכן בחוק הגנת הדייר) כלול סעיף המחייב להעמיד דיור חלוף למ -ד. דיור חלופי
מביתו. לגבי פינוי בעקבות אי תשלום משכנתא, הסכמי המשכנתא כוללים סעיף ויתור על הזכות לדיור חלוף 
כאשר ברוב המקרים הבנקים למשכנתאות אינם טורחים להדגיש בפני החותמים את זכותם המעוגנת בחוק 

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

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 

שוי להיות מיושם באמצעות גורמים שונים, כגון משרדי סוציאליים מקיפים לדיירים ע"י אגף הרווחה. הפתרון ע
  הממשלה, העירייה, תורמים, עמותות, חברות משכנות ועוד. 

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

  
  מותת ידיד. הצעת החוק היא פרי יוזמה של ע
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  נספח י'
  דיור משותף בהשכרה לדיירים יחידים/בודדים

  2016מתוך מכתב שנשלח לשרי השיכון והרווחה בנובמ 
 ,רב שלום
  בודדים/יחידים לדיירים בהשכרה משותף דיור - לקופסא מחוץ לחשוב :הנדון

  
 דירה בשכר סיוע מקבלי ,יחידים של ,"ידיד" של הזכויות למרכזי הפניות ומתרבות הולכות האחרונה בשנה

 שלהם נמוכה המאד ההכנסה בשל הדירה שכר בתשלומי לעמוד מאד המתקשים קשישים רובם ,השיכון ממשרד
 אלינו שהגיעו הרבים המקרים של מפורט מניתוח .עבודה מחוסרי הם גילם בגלל המקרים ברוב כי והעובדה
 תהליך ולאחר בעבר נשואים היו חלקם ,ומעלה 55  בני ביחידים מדובר כלל בדרך כי גילינו האחרונה בשנה

 והם דירה בבעלותם היתה לא שמעולם עולים קשישים או ,גג קורת או רכוש ללא עצמם את מצאו הם גירושים
 אחרים במקרים .ומתארכת הולכת להם ההמתנה אשר המוגן הדיור מבתי באחד קטנה לדירה רב זמן ממתינים
 הם ,זמן לאורך להם תושכר אשר קטנה ולו גג קורת למצוא שלהם לתהיכו חוסר בשל אשר ביחידים מדובר
 באוהלים פשוט או אחרים ציבור ומקומות כנסת בתי של ספסלים על ,ברחוב מתגוררים עצמם את מוצאים

  .הארץ ברחבי שונים במתחמים
  

 ח"ש 800-1100 של מגוחך סכום על היום העומד דירה בשכר לסיוע זכאים שהם העובדה היא לכולם המשותף
 מספיק אינו ח"ש 2,500 של לסכום הטוב במקרה ,שמגיעה החודשית הכנסתם עם יחד זה סכום .לחודש

  .ראוייה גג קורת להשכרת שכן כל לא למחייתם
 לכל מלאה בצורה לא אז וגם שנים מספר בעוד רק יהיו מוגן דיור של שפתרונות ובידיעה אלה נתונים לאור

 ואשר הציבורי הדיור חברות באמצעות יופעל אשר שונה מעט מודל לנסות בבקשה כםאלי פונה אני ,לכך הזכאים
  .נוספות חברתיות בעיות לפתור וכן המדוברת לאוכלוסייה מיידיים פתרונות לייצר יוכל

 
  :פשוט הוא הרעיון

 נהמש בשכירות מכן לאחר יוצעו אשר חדרים 3-4 של דירות ,החופשי בשוק ,ישכרו הציבורי הדיור חברות 
   .קשישים ובמיוחד יחידים דיירים שהם דירה בשכר סיוע למקבלי

 לא המקרים שברוב כך ,השיכון ממשרד ממילא הזכאים מקבלים אותו מהסיוע יבוא הדירה לשכר המימון 
  .הדירה לשכירת שהוא כל תקציב להוסיף המשרד יצטרך

 יחדיו להתגורר יסכימו אשר זכאים 2-3 ישוכנו דירה בכל. 
 הדירה של המשותפים במרחבים לשימוש וכן לחדר זכהי דייר כל.  
 להם לסייע כדי ומקצועית חברתית מבחינה הדיירים את ילוו הפרוייקט יתקיים בהם בערים הרווחה לשכות 

 בצורה מתקיימים המשותפים המגורים כי ולוודא גרים הם בתוכה לקהילה אותם לחבר ,המשותפים במגורים
 .ומכובדת ראוייה

 הגורמים כלל את ויחברו יתכללו השיכון במשרד שכונות לשיקום האגף עם בשיתוף חההרוו לשכות 
 תעסוקה למציאת הנוגע בכל להם יסייעו וכן להם המגיעות הזכויות כלל את לדיירים להעניק כדי הרלוונטים

  .נוספות ופעילויות )בשכר או בהתנדבות(
 

 המוצע בפרוייקט היתרונות
 למרות עבורם בתשלום לעמוד יכולים הם אשר ראויים דיור פתרונות צואלמ בית חסרי לאזרחים לאפשר 

 .והבינוי השיכון ממשרד מקבלים שהם הנמוך הסיוע
 קשר וחוסר מבדידות הסובלת לאוכלוסייה תומכת מערכת לייצר. 
 הארץ חלקי בכל זמין דיור על המתבססים רבים דיור פתרונות של מיידית יצירה 
 דירות לשכור בבואם דירה בשכר הסיוע ממקבלי גדול חלק נתקלים בהם בטחונותה ,הערבויות בעיית פתרון 
 החופשי בשוק. 
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 אינו השיכון ממשרד מקבלת היא אותו הסיוע ,כיום אשר לאוכלוסייה לסייע יהיה ניתן שכזו שבצורה לי נדמה
  .ראוייה גג קורת לממן לה מאפשר ואינו לצרכיה מתאים

 
 זה מסוג פרוייקט לבצע יהיה ניתן עומדים אתם בראשם אשר המשרדים לשני תמשותפ בעבודה רק כי סבור אני

 חסרי בסיכון צעירים ,לדוגמא אחרות לאוכלוסיות גם דיור פתרונות לייצר ניתן בסיסו שעל דגל פרוייקט יהיה אשר
 .ועוד הוריות חד משפחות ,משפחתי עורף

  
 חלק להיות שיבקשו זכאים רק .בלבד בחירה של מודל הינו זה במסמך הצגתי אותו המודל כי לציין חשוב

 .בו ישתתפו מהפרוייקט
  

 רב והנסיון הידע בכל שימוש תוך והפעלתו לתכנונו שותף להיות וכן המודל להפעלת החיובית לתשובתכם אשמח
 .המדוברות באוכלוסייות בטיפול "ידיד" עמותת של השנים

  
 ,בברכה

 מלמד רן
 ל"סמנכ

  
 :העתק

 האוצר שר ,כחלון משה מר
 הכלכלה ועדת ר"יו ,כבל איתן כ"ח
  __והבריאות הרווחה העבודה ועדת ר"יו ,אלאלוף אלי כ"ח


