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                         15/11/2016   
  לכבוד

  כ חיים כץ"ח          כ יואב גלנט"ח
  שר העבודה והרווחה        השיכון והבינוישר 

  משרד העבודה והרווחה        השיכון והבינוימשרד 
  קרית הממשלה, רח' קפלן        הממשלה מזרחקרית 

  ירושלים          ירושלים
  רב,שלום 

  
  /בודדיםדיור משותף בהשכרה לדיירים יחידים - לחשוב מחוץ לקופסא  :הנדון    

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

מרכזי הזכויות  15סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 
הוא תחום  "ידיד"מתחומי הפעילות המרכזיים של חת א .ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע

   משפחות ויחידים מידי שנה. 6,000 -רתו אנו מסייעים ליותר מהדיור במסג
  

מקבלי סיוע בשכר דירה יחידים, של  ,"ידיד"האחרונה הולכות ומתרבות הפניות למרכזי הזכויות של בשנה 
בשל ההכנסה המאד נמוכה שלהם המתקשים מאד לעמוד בתשלומי שכר הדירה , רובם קשישים ממשרד השיכון

   .לם הם מחוסרי עבודהוהעובדה כי ברוב המקרים בגלל גי
  

 55מפורט של המקרים הרבים שהגיעו אלינו בשנה האחרונה גילינו כי בדרך כלל מדובר ביחידים בני מניתוח 
תהליך גירושים הם מצאו את עצמם ללא רכוש או קורת גג, או קשישים  נשואים בעבר ולאחרלקם היו ומעלה, ח

חד מבתי הדיור המוגן אשר עולים שמעולם לא היתה בבעלותם דירה והם ממתינים זמן רב לדירה קטנה בא
ורת למצוא קאחרים מדובר ביחידים אשר בשל חוסר היכולת שלהם במקרים  ההמתנה להם הולכת ומתארכת.

מתגוררים ברחוב, על ספסלים של בתי כנסת גג ולו קטנה אשר תושכר להם לאורך זמן, הם  מוצאים את עצמם 
  ים במתחמים שונים ברחבי הארץ. ומקומות ציבור אחרים או פשוט באוהל

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

  למחייתם לא כל שכן להשכרת קורת גג ראוייה. 
  

שנים וגם אז לא בצורה מלאה לכל נתונים אלה ובידיעה שפתרונות של דיור מוגן יהיו רק בעוד מספר לאור 
ודל מעט שונה אשר יופעל באמצעות חברות הדיור הציבורי ואשר בבקשה לנסות מ םכהזכאים לכך, אני פונה אלי

  ספות. יוכל לייצר פתרונות מיידיים לאוכלוסייה המדוברת וכן לפתור בעיות חברתיות נו
  

  :הוא פשוטהרעיון 
חדרים אשר יוצעו לאחר מכן בשכירות משנה  3-4ישכרו, בשוק החופשי, דירות של הדיור הציבורי חברות  .1

   ובמיוחד קשישים. יוע בשכר דירה שהם דיירים יחידיםלמקבלי ס
ירה יבוא מהסיוע אותו מקבלים הזכאים ממילא ממשרד השיכון, כך שברוב המקרים לא לשכר הדהמימון  .2

 יצטרך המשרד להוסיף תקציב כל שהוא לשכירת הדירה. 
 שר יסכימו להתגורר יחדיו.זכאים א 2-3דירה ישוכנו בכל  .3
 דייר יזכה לחדר וכן לשימוש במרחבים המשותפים של הדירה.כל  .4
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הרווחה בערים בהם יתקיים הפרוייקט ילוו את הדיירים מבחינה חברתית ומקצועית כדי לסייע להם לשכות  .5
ם גרים ולוודא כי המגורים המשותפים מתקיימים בצורה במגורים המשותפים, לחבר אותם לקהילה בתוכה ה

 ראוייה ומכובדת. 
 יתכללו ויחברו את כלל הגורמים בשיתוף עם האגף לשיקום שכונות במשרד השיכון הרווחהלשכות  .6

למציאת תעסוקה בכל הנוגע  יסייעו להםהרלוונטים כדי להעניק לדיירים את כלל הזכויות המגיעות להם וכן 
 ופעילויות נוספות.  )בהתנדבות או בשכר(

  
  בפרוייקט המוצעהיתרונות 

מצוא פתרונות דיור ראויים אשר הם יכולים לעמוד בתשלום עבורם למרות לאזרחים חסרי בית ללאפשר  .1
 הסיוע הנמוך שהם מקבלים ממשרד השיכון והבינוי. 

 מערכת תומכת לאוכלוסייה הסובלת מבדידות וחוסר קשר.לייצר  .2
 מיידית של פתרונות דיור רבים המתבססים על דיור זמין בכל חלקי הארץיצירה  .3
בעיית הערבויות, הבטחונות בהם נתקלים חלק גדול ממקבלי הסיוע בשכר דירה בבואם לשכור דירות פתרון  .4

 בשוק החופשי. 
  

לי שבצורה שכזו ניתן יהיה לסייע לאוכלוסייה אשר כיום, הסיוע אותו היא מקבלת ממשרד השיכון אינו נדמה 
  גג ראוייה.  תאים לצרכיה ואינו מאפשר לה לממן קורתמ
  

סבור כי רק בעבודה משותפת לשני המשרדים אשר בראשם אתם עומדים ניתן יהיה לבצע פרוייקט מסוג זה אני 
יצר פתרונות דיור גם לאוכלוסיות אחרות לדוגמא, צעירים בסיכון חסרי שעל בסיסו ניתן ליאשר יהיה פרוייקט דגל 

  עורף משפחתי, משפחות חד הוריות ועוד. 
  

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

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

  
  

  בברכה,                  
  

  מלמדרן                   
  ל"סמנכ                  

  
  :העתק

  משה כחלון, שר האוצרמר 
  ר ועדת הכלכלה"כ איתן כבל, יו"ח
  ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות"כ אלי אלאלוף, יו"ח
  
    
  
  

 
 


