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 שלום רב, 

 בדיור הציבורי  י גבייה ועדכון גובה דמי השכירותהשהיית הליכ  הנדון:

 25.3.20; מענה המשרד מיום 15.3.2020פנייתנו מיום  סימוכין:

בדרישה למנוע פגיעה בלתי סבירה בדיירי הדיור  בהמשך לפנייתנו שבסימוכין אנו פונים אליך .1

. לדיור ציבורי הקורונה על אוכלוסיית הזכאים משברהשלכותיו הנמשכות של לנוכח , הציבורי

להימנע מנקיטת הליכי גבייה נגד הדיירים לתקופה על המשרד להנחות את החברות המשכנות 

נדרש לאפשר  כןנוספת שתאפשר התאוששות כלכלית, קבלת סיוע נדרש והתארגנות מחודשת. 

לדיירים שמצבם הכלכלי הורע משמעותית בשל המשבר להגיש בקשה לתשלום שכר דירה 

 בהתאם לנתוניהם העדכניים.  ,מסובסד

אמת פעילות המשרד לתקופת המשבר ולמגבלות שהוטלו על התבקשה התשבסימוכין בפנייתנו  .2

כלל האזרחים בעקבותיה וכן התחשבות וגמישות מיוחדת בכל הנוגע לחידוש זכאות כן התבקשה 

עצירתם של הליכי גביית החובות מדיירי הדיור הציבורי, בתקופת המשבר וזמן סביר לאחריה, 

 לכלית הקשה.שיאפשר התארגנות והערכות מחדש, לאחר הפגיעה הכ

הודיע המשרד  ,מטעם סמנכ''ל בכיר באגף נכסים ואכלוס 25.3.2020 ביום לפנייתנו שניתן  במענה .3

נגד ינקטו צעדי גבייה לא נקבע כי בין היתר . כי יתחשב במצב הדיירים והזכאים לדיור ציבורי

כלל של המשבר על הקשות השלכותיו במתוך הכרה  בתקופת המשבר, דיירי הדיור הציבורי

 בפרט.  אוכלוסיית הדיירים בדיור הציבוריעל ו, ההאוכלוסיי

דיירים המעידות על  פניות באגודה לזכויות האזרחבמוקד פניות הציבור לאחרונה התקבלו  .4

 על חידושים של הליכי הגבייה, כאילו היו המשבר והשלכותיו התנהלות בניגוד להצהרות אלה, ו

 נחלת העבר. הכלכליות הקשות 

לשלוח הודעות גבייה  חברת עמידר חזרהכי נטען בשבועיים האחרונים  שהתקבלו יותבפנ ,כך .5

עבור  יתרת חובם ובכלל זה תשלומי השכירותאת  באופן מידי מהם לשלםולדרוש  לדיירים,

שאיבדו את מקור , שתיהן אימהות יחידניות שתיים מהפונותטענו  כן. אפריל ומאי החודשים

לשלם בהקדם  שהתריאו כי עליהן מנציגי החברה,שיחות טלפון  קיבלו כי ,הכנסתן בגין המשבר

 נוספים, כפי שנעשה בשגרה. גבייה שאם לא כן ינקטו נגדן צעדי את חובן לחברה
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למרבה הצער, משבר הקורונה לא תם, ו- על אף החידוש החלקי של פעילות המשקנזכיר, כי  .6

טרם חזרו למקומות פוטרו או שרבים  וההשלכות הכלכליות שיצר המשבר רק מתחילות להתברר.

עבודתם, ואחרים איבדו את מקור הכנסתם ונאלצים להתקיים מהיד לפה ולחפש מקורות הכנסה 

טרם נענו  -אחרים. מאות אלפים שהגישו תביעות ובקשות לקבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה

 או טרם קיבלו את הסכומים הצנועים המגיעים להם. 

נוספת להתארגנות והערכות של הדיירים, תוך התחשבות בקשיים עמם נתן שהות יאם לא ת .7

ונוקט הליכי גבייה נגד  וריביות מתמודדים מרבית הדיירים בשעה זו, ימצא המשרד מטיל קנסות

 האוכלוסיות והחלשות והנפגעות ביותר בעקבות המשבר. 

בנוסף להקפאת הליכי הגבייה, על המשרד לאפשר לדיירים לשלם דמי השכירות התואמים  .8

כידוע, גובה דמי השכירות שנקבעים לדיירי הדיור הציבורי נקבע ומתעדכן מדי למצבם החדש. 

שנה, בהתאם לנתוניהם האישיים העדכניים של הדיירים, ובפרט גובה הכנסותיהם. כך, דיירים 

שלמים שכר דירה גבוה יותר מאלה שנתמכים רק בקצבאות קיום, ודיירים העובדים לפרנסתם מ

בעקבות המשבר החריג, שמשכורתם ממוצעת משלמים יותר ממי שמשכורתם נמוכה מאוד. 

לכסות את לא יוכלו דיירים אלה  הורע בבת אחת, ובאופן דרסטי.מצבם של רבים מהדיירים 

כשמצבם הכלכלי היה  - שגרהשנקבעו להם ב השוטפים בתשלומי שכר הדירהחובותיהם ולעמוד 

  יותר. יציב

הנגבים מהם על את גובה דמי השכירות כבר עתה יש לאפשר לכלל הדיירים לבקש לעדכן על כן,   .9

 לפרנסתם בעבודה קבועה עבדודיירים ש להכיר בזכאותם של -למשל . ידי החברות המשכנות

 לתשלום שכר דירה מופחת ומסובסד. מדמי אבטלה או מקצבת הבטחת הכנסהקיימים וכעת מת

עדכון הנתונים האישיים שעל פיהם להגיש בקשה ל לכל דייר הרוצה בכךעל משרד השיכון לאפשר  .10

. בנוסף הפחתת שכר הדירה בו הם חייבים לנוכח המצבנקבע גובה שכר הדירה, ולבקש את 

זדמנות להגיש בקשה כך שתינתן לכלל הדיירים הלהשהות את הליכי הגבייה כאמור, יש להוסיף 

 לקבלת החלטה בבקשות.להפחתת דמי השכירות, ועד 

מהלך במקרים שבהם יתברר כי דייר עמד בקריטריונים לתשלום שכר דירה מופחת ב יתר על כן, .11

החל ממועד העמידה , רטרואקטיביתיש להחיל את ההפחתה בשכר הדירה  החודשים האחרונים,

 . תבתנאי הזכאות לתשלום מופח

ופגעה של ממש תפקודי הקפאת פעילות המשק וכן מרבית השירותים הממשלתיים יצרה קושי  .12

ביכולתן של אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות, ובהן דיירי הדיור הציבורי להתפרנס ולהתקיים 

ולהתחשב במצב זה, ולאפשר תקופת בכבוד. על מדיניות המשרד בתקופת הביניים לשקף 

 ו הליכי הגבייה. התארגנות סבירה בטרם יחודש

 ם האפשרי.נודה לקבלת תשובתכם בהקד

 בכבוד רב ובברכה, 

 רעות שאער ריקי כהן בנלולו 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל הפורום לדיור ציבורי
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 העתקים: 

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

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