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 לכבוד
 דרייפוס בנימין
 והשיכון הבינוי משרד"ל מנכ מקום ממלא

 , 18110, ת"ד 3רחוב קלרמון גאנו 
 9118002ירושלים 

  והשיכון הבינוי משרד
 02-5847688 באמצעות פקס:
 02-5847106טלפון : 

BenyaminD@moch.gov.il  

 שלום רב, 

 נהלים לטיפול בזכאים לדיור ציבורי ולסיוע בשכר דירה בזמן צמצום פעילות המשרד הנדון:

בעקבות החשש להדבקות בנגיף  אליכם בעקבות ההנחיות לצמצום פעילות המשקפונים אנו  .1

, לרבות רבים ממקומות העבודה, בתי הספר והגנים בבקשה שתפעלו באופן ללא דיחוי הקורונה

על מנת למנוע פגיעה נלווית נוספת בדיירי הדיור הציבורי ובזכאים לסיוע כספי בתשלום שכר 

 .הדירה

להתנייע מנועים מלצאת מביתם מסיבות שונות,  רביםל משבר הקורונה, בש, לכם כידוע .2

 דרג  את  באופן מידי  תנחו  כי  מבקשים  אנו  לנוכח האמור,.  רגיל  באופן  תפקדלובתחבורה ציבורית,  

את מתן הסיוע בשכר  מתווכותה החברות ואת המשכנות החברות את וכן, במשרדכם פקידותה

שאמורים היו לפעול על מנת לחדש   לזכאים  הסיוע  מתן  את  להפסיק  שלא(,  ומגער  מלגם)הדירה  

אם אלה אינם יכולים לפעול  גם, סיום המשבר עד הפחות לכלאת זכאותם מתחילת חודש מרץ ו

 לחידוש זכאותם ואינם מעבירים מסמכים כפי שנעשה בשגרה. 

 ,הדירה  שכר  את  שלמושלא יינקטו הליכים לגביית חובות מדיירי הדיור הציבורי    לאנבקש כי    כן .3

  לכל הפחות עד לסיום המשבר.

 תקופת התארגנות נוספת לזכאים ולדיירי הדיור הציבורי לאפשרכמובן עם תום המשבר יש  .4

 תוך התחשבות בהשלכות הקשות של תקופת הצמצומים על אוכלוסיות אלה. ומספיקה, הכל

ם על מנת למנוע מהזכאים לסיוע ומדיירי הדיור הציבורי מצב של אי ודאות, דאגה ומתח נוספי .5

נבקש כי ההנחיות תפורסמנה באתרי האינטרנט של  לאלה הקיימים ממילא במצב הנוכחי,

ובכל אמצעי אחר המשמש לתקשורת לום שכר דירה  המשרד והחברות המשכנות והמסייעות בתש

  עם הזכאים והדיירים.

 נבקש לקבלן.  -אלה הנחיות בנושאים על ידכם ככל שכבר פורסמו  .6

 

 בכבוד רב ובברכה,

 עות שאער, ר
 לזכויות האזרח בישראל  האגודה
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 העתקים: 

 השיכוןו הבינוי שרת''ר יפעת שאשא ביטון , ד

 02-5847534 פקס:ה באמצעות, רונן כהן, סמנכ"ל בכיר סיוע בדיור

 ElazarB@moch.gov.il דואר אלקטרוני:, השיכון למשרד משפטיאלעזר במברגר, יועץ  
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