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 לכבוד 

 ח"כ מיכאל ביטון 

 יו"ר ועדת הכלכלה 

 שלום רב, 

 דיירים מדירות הדיור הציבורימחזיקים ופינויי עצירת  –לדיון בנושא הדיור הציבורי  הנדון:

, בהשתתפות שר הבינוי והשיכון  "מדיניות הפינויים מהדיור הציבוריבנושא "  1.11.21לקראת הדיון מחר  

לכך שמשרד הבינוי והשיכון יבחן מחדש את  שיפעלו    בקשהבעדה  ואנו מתכבדים לפנות לואלקין,  זאב  

 , כפי שיפורט להלן: על ידו בחודשים האחרוניםמדיניות האצת הפנויים המיושמת 

ל דיירים ממשיכים  המדיניות הממשלתית בעניין פינוי דיירים, ובפרט מי שהיו זכאים למעמד ש  .1

, ידעה שינויים רבים. עד לפני עשור,  2009עובר לתיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי משנת  

מי שהתגורר בדיור הציבורי עם קרוב משפחתו משך מספר שנים עובר לעזיבתו או פטירתו של  

  תמכו עליה הקרוב היה זכאי למעמד של דייר ממשיך על כל הנובע מכך, זכות שמשפחות רבות הס 

 שלא לרכוש את הדירה בה התגוררו משך עשורים רבים. ןבבחירת

למעט מי    –בדו''ח ועדת ברביבאי הומלץ לעצור את מרבית הפינויים, בפרט של דיירים ממשיכים  .2

שנמצא כי נסיבותיו אינן מצביעות על מצוקה וצורך, ומחזיק בדירה ציבורית ללא כל הצדקה.  

פינויים של פרטים ומשפחות מוחלשות אינה משרתת תכלית חברתית  עדה קבעה כי מדיניות  והו

בראייה רחבה ואינה מקטינה את מצוקת הדיור בקרב שכבות מוחלשות. עוד נקבע כי המשאבים  

מן הראוי שיופנו לאפיקים    –  הרבים המופנים להליכים משפטים ולביצוע הפינויים ואכלוס מחדש

 מועילים יותר.  

פורסמו הצעות ותזכירי חוק לתיקון חוק שיחזיר את    2019-2016  ם בהמשך לכך, במהלך השני .3

ועד לקידום תזכירי החוק,    ,המצב לקדמותו בכל הנוגע לזכויות דיירים ממשיכים. בהתאם לכך

זכאים   שהיו  מי  של  פינוייהם  כאשר  חריגות,  בנסיבות  למעט  בפינויים  למעט  מדיניות  נקבעה 

הסכמה רחבה של משרד השיכון ומשרד המשפטים,  למעמד של דייר ממשיך הוקפאו לחלוטין, ב

 עד לחילופי השלטון.  

בחודשים האחרונים אנו מודאגים להיווכח כי משרד הבינוי והשיכון הפך את מדיניותו על פיה,   .4

הם מתגוררים. לעיתים מדובר    ןמדירות שבה  וכיום קיימת מגמה לפנות דיירות ודיירים מוחלשים

נולדו    ןבדירות שבה חייהםהדיירים  כל  משך  רבים הדירות שמהוחיו  נותרות   ן . במקרים    פונו 

עומדות ריקות ואינן מתאימות בכלל לאכלוס מחדש, אלא לאחר שיפוץ מקיף וארוך. ברוב גורף  

חלקם מבוגרים, חולים, נכים, המתקיימים מקצבאות    –  מדובר בדיירים מוחלשים  של המקרים

 עו.  נזרקים אל הרחוב, פשוטו כמשמ והמל''ל  
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מדובר במשבר ארוך טווח, שאין    –  מבלי להפחית מחומרת משבר המחסור בדירות דיור ציבורי .5

אמיתי פתרון  קיימ  לו  נזקקים    א ובר  של  סילוקם  שכן  נוספות,  דירות  של  ובנייה  רכישה  זולת 

.  הנזקקים  אינו מקטין את מספר מחוסרי הדיור   מסיבות של אי עמידה טכנית בתבחינים  מדירות

לרכישה   הנוגעות  בהתחייבויות  עומד  אינו  עצמו  המשרד  האחרונים  בעשורים  כי  לציין  למותר 

 קט "מחיר למשתכן". של דיור ציבורי, למשל במסגרת פרוי והקצאה

עוד נציין, כי בימים אלה נערכת בחינה מחודשת של קריטריונים שעליהן יתבססו החלטות ועדות   .6

ציבו דיור  בעניין  והחריגים  לשינוי    לשרי,  להוביל  צפויה  הבחינה  לציבור.  והנגשתם  פרסומם 

ועשוי  מהדיירי  ההקריטריונים,  שחלק  לכך  להיות    םלהוביל  ועומדים  כעת  דירות  המאכלסים 

מהן   תיקון    –מפונים  לאחר  חריג  באופן  בזכאות  הכרה  לקבל  ויוכלו  בקריטריונים  יעמדו 

ללא דיחוי וללא ארכות נוספות, עוד בטרם    התבחינים. מדיניותו של המשרד כיום לפנות דיירים

לרבים מהדיירים עוול ונזקים בלתי הפיכים,    עלולה לגרום  ,נקבעו וייושמו התבחינים החדשים

לירן      57471-04-18עתמ )ת"א(  גם אם מן הראוי להכיר בזכאותם, בשל נסיבותיהם החריגות )

 ((.5.7.2021)פורסם בנבו,  אזרן נ' משרד הבינוי והשיכון

מודע   .7 והשיכון  הבינוי  בכך שמשרד  לרש בהתחשב  לעג  הוא  מוחלשים אלה  דיירים  של  פינויים 

דירות   כנסת,  )בתי  שונים  גופים  בידי  למגורים  המתאימות  דירות  של  רבות  מאות  של  לקיומן 

עיריות ומשרדי ממשלה,   ע''י  רווחה, שימושים שונים  ושנות שירות מוסדות  עירוניים  גרעינים 

 ונכסים אלה אינם מפונים לטובת דיירי הדיור הציבורי כעדיפות ראשונה.   –רחבי הארץ  ועוד( בכל  

ומהצורך   .8 של המפונים  מנסיבותיהם הקשות  הפינויים מתעלם  ביצוע  אופן  לכל האמור,  בנוסף 

לאתר עבורם מקום מגורים חלופי, או לכל הפחות לסייע להם במיצוי זכויותיהם ולדאוג לליווי  

צבם. הצורך לדאוג להיבטים אלה טרם פינוי דייר מדירה בבעלות ממשלתית  סוציאלי מתאים למ

רשות   בניהול  המצויות  דירות  לפינוי  בהקשר  העליון  המשפט  בית  בפסיקת  גם  לאחרונה  הוכר 

( חאמד    8885/20 רע"אהפיתוח  עזיזה  המנוחה  עיזבון  נ'  תכליתו  ((12.8.2021)חאמד  לנוכח   .

הדיור הציבורי, מקל וחומר שיש ליישם קביעה זו ביחס    הסוציאלית הראשונה במעלה של מערך

 לזכאים, דיירים ממשיכים ומחזיקים בדירות דיור ציבורי, שאין להם קורת גג חלופית. 

לבסוף, נתייחס לאופן שבו מנוהלים ההליכים המשפטיים והליכי ההוצאה לפועל בהקשר לפינוי.   .9

לממ המשפטי  ליועץ  בפנייתנו  באריכות  שפירטנו  ידי    ,שלהכפי  על  מבוצעים  הפינוי  הליכי  כלל 

עורכי דין פרטיים מטעם עמידר, כאשר מלוא שיקול הדעת בעניין אופן ניהול ההליך נמסר לידי  

החברה ועורכי הדין, המצויים בניגוד עניינים מהותי ומתומרצים להביא לסיום מהיר ויעיל של  

ם ציבוריים. הליכי הפינוי מנוהלים  מבלי ליתן משקל מספק לתכליות נוגדות ולשיקולי  הפינוי,

לעיתים קרובות כאשר הדייר מעוט האמצעים אינו מיוצג, ותוך רמיסה של זכויותיו הדיוניות  

 והמהותיות.  

לנוכח כל האמור, אנו קוראים לעצירה מידית של הפינויים של כל דייר ודיירת נזקקים שאין לרשותם  

כך שהמדי  על  ומתריעים  ראויה,  מגורים  הפיכים  חלופת  ובלתי  לנזקים קשים  מובילה  הנוכחית  ניות 

רבים מהם יהפכו בעקבות המדיניות לדרי רחוב לראשונה בחייהם ויהפכו לנטל על מערכות  שלמפונים, 

לבחון מחדש את  ו   הרווחה הקורסות ממילא. לפיכך, חובה על המשרד להקפיא את מדיניות הפינויים

 . מדיניותו
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 בכבוד רב ובברכה,  

 רעות שאער, עו''ד 

 מנהלת פניות הציבור 

 מצורפות פניותינו הקודמות:

קטי "מחיר  פנייתנו בשיתוף פורום הדיור הציבורי בעניין הקצאת דירות דיור ציבורי במסגרת פרוי  .1

 למשתכן". 

 משרד השיכון על ידי עורכי דין פרטיים מטעם עמידר.  צוג יפנייתנו ליועמ''ש בעניין י .2

למאגר  בפנייתנו   .3 השייכות  דירות  בעניין  והשיכון  הבינוי  למשרד  הציבורי  הדיור  פורום  שיתוף 

 הדיור הציבורי שנמסרו לידי גופים ציבוריים שונים. 


