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העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה 

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 

 
השבוע הבא הוא השבוע האחרון של מושב הכנסת הנוכחי. נשוב ונעדכן באוקטובר עם תחילת מושב

החורף. נעדכן גם ככל שיהיו דברים רלבנטיים במהלך הפגרה. 
 

 

הטיפול הלקוי בחסרי הבית
דרי רחוב בישראל

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 28.7.2015 | דיון  

  
עמדת האגודה: הטיפול בחסרי הבית בישראל לוקה בחסר בכל הרמות. ראשית, ההגדרה ל"דרי רחוב"
מצומצמת מאוד, ומותירה אנשים רבים, שמוגדרים "מחוסרי דיור", מחוץ למעגל הסיוע. שנית, למשרד
השיכון אין כל מדיניות כלפי אנשים חסרי בית, וגם מי שהגיעו לרחוב וזכאים לסיוע צריכים לעמוד
בקריטריונים בעייתיים כדי לקבלו. שלישית, למדינת ישראל אין מדיניות שמטרתה למנוע מאדם להפוך חסר

בית, והטיפול בו מתחיל רק לאחר שהגיע לרחוב. 
 

כדי לצמצם את מספר חסרות וחסרי הבית בישראל יש לשנות את האופן שבו הם נתפסים ואת האופן שבו
פועלות הרשויות. יש להיאבק בסטיגמות ובדעות קדומות כלפי חסרי הבית, ולהפסיק לראות בהם מטרד
שיש להילחם בו. יש להפסיק את ההבחנה בין "דרי רחוב" לבין "מחוסרי דיור", ולהשתמש בהגדרה ברורה
אחת שמתייחסת למצב המגורים ברגע נתון. הפתרון לחסרי הבית חייב לכלול דיור ותמיכה בכל צורכי
החיים, לאורך זמן, ולא רק השמה במקלטים, שהיא פתרון זמני וקצר מועד. נוסף על כך יש להשקיע
משאבים רבים במניעה מראש של חסרּות בית, באמצעות איתור יחידים ומשפחות בסיכון ומניעת
הידרדרותם לרחוב, וכן באמצעות הגדלת פתרונות הדיור הנאותים לאוכלוסייה מעוטת הכנסה, כמו דיור

ציבורי, לצד רגולציה על שוק השכירות כדי שתאפשר שכירות יציבה וארוכת טווח. להרחבה 
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התחדשות עירונית
1. הצגת עיקרי הצעת החוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015, ע"י נציגות משרד

האוצר; 2. דיון; 3. התייחסות משרד הבינוי
ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית | יום שלישי 28.7.2015 | דיון  

 
עמדת האגודה (יחד עם עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון): מטרתה של הצעת החוק להקים
רשות שתפעל להאיץ תהליכים של התחדשות עירונית, ובעיקר פינוי-בינוי. עקרונית, האגודה תומכת
בהתחדשות עירונית ובהתמקדות בחיזוק הערים הקיימות במקום בפרבור. עם זאת, פינוי-בינוי הוא מסלול
שיוצר התערבות גסה במרקם קיים, הרס של דיור קיים, ובכלל זה דיור זול ודיור ציבורי, והקמה תחתיהן של
בנייה בצפיפות גבוהה, לרוב של מגדלי מגורים, עם תחזוקה יקרה מאוד, כך שהסכנה לדחיקת התושבים
הוותיקים היא ברורה ומוחשית. לפיכך, בכל תוכנית או הצעת חוק המתייחסת להתחדשות עירונית יש לתת
משקל משמעותי לשיקולים החברתיים, ולדאוג להגנות נאותות על זכויותיהם של הדיירים הוותיקים ושל

דיירי הדיור הציבורי במתחמים הנדונים. להרחבה 
 
 

Website Facebook Twitter YouTube Instagram

Copyright © 2019 האגודה לזכויות האזרח בישראל, All rights reserved. 
 
 
 להסרה מרשימת התפוצה
 

http://www.acri.org.il/he/35325
http://www.acri.org.il/he/
http://www.acri.org.il/he/
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew
https://twitter.com/acrionline/
https://twitter.com/acrionline/
https://www.youtube.com/user/Acrionline
https://www.youtube.com/user/Acrionline
http://instagram.com/acrionline
http://instagram.com/acrionline
https://acri.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=3476224e38bd22add086658b6&id=d9cf770cbb&e=[UNIQID]&c=acca5f7ee3

