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 לכבוד

 ד"ר אביגדור קפלן

 מנכ"ל

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 שלום רב, 

 בעניין ביטול הקמת ההוסטל לדרי הרחוב בזכרון יעקבנקיטת צעדים  הנדון:

אודות מאבק התושבים בזכרון  כתבותמספר בעיתון הארץ פרסם העיתונאי אור קשתי לאחרונה  .1

מובהק המונע מסטיגמות,  NIMBYיעקב נגד הקמת הוסטל לדרי רחוב. מאבק זה הינו מאבק 

הזקוקות לשירותי  ,אוכלוסיותשילוב לשל אוכלוסייה חזקה חרדות לא רציונאליות והתנגדות 

 בפרט. בהליכי שיקום ולדרי רחוב  , או אנשים עם מוגבלות,רווחה

( זכתה במכרז החברה –)להלן  ב.ה. בע"מ המאבק החל לאחר שחברת קידום פרויקטים שיקומיים .2

חלק מדרי , שפרסם משרדך ובו התחייבה החברה להקים הוסטל שיקומי לדרי רחוב שעברו גמילה

אנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה אינו מוצא להם מסגרת מתאימה. מסגרות לדרי  הרחוב הם

 . החברה איתרה מבנה מתאים בזכרון יעקב ושכרה אותו מבעליורחוב נותנות להם מענה חיוני

משנודע הדבר לתושבי אולם . )יודגש כי בחינת המבנה המיועד הינה חלק מבחינת ההצעות במכרז(

ארגן ולהיאבק נגד הקמתו, תוך שהם מפיצים מידע כוזב ומסולף אודות תמיהרו לההם השכונה 

 מסוכנותם לכאורה של החוסים. 

)בג"ץ נגד הקמת ההוסטל המועצה המקומית זכרון יעקב הגישה עתירה נגד משרד הרווחה בנושא  .3

נגד הפיכת המבנה  בחדרה הגישו תושבים תביעה לבית המשפט השלום עוד קודם לכן (.8293/18

עדי  25260-06-18א )חד'( "ת) להוסטל ובעקבותיו ניתן צו מניעה זמני המונע את אכלוס המבנה

. היועץ ((24.6.18)החלטה מיום  קטים שיקומיים ב.ה. בע"מאחרים נ' קידום פרוי 160-גולדברג ו

משפט כי עמדת טען בבית ההוא ואולם  ,המשפטי לממשלה התבקש להתייצב בהליך אך נמנע מכך

נגד הפיכתו להוסטל. ללאכלוס המבנה ומשפטית או מקצועית משרד הרווחה הינה שאין מניעה 

 .בחיפה ההחלטה להוציא צו מניעה זמני הגישה החברה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי

יעה ביטל בית המשפט המחוזי את צו המניעה הזמני. בית המשפט מצא כי סיכויי התב 3.12.18ביום  .4

מלבד טענות בעלמא, לא אינם מצדיקים הוצאת צו מניעה זמני. בית המשפט המחוזי הוסיף כי "

הובאו על ידי המשיבים ראיות כלשהן לקיומה של ודאות קרובה לכך שתיגרם להם הפרעה של 

ממש כתוצאה מהשימוש בנכס למטרתו המיועדת, ובפועל עולה הרושם שהמשיבים אף לא 

יו טענות המשיבים כנגד הפעלת ההוסטל בנכס המשיבה נובעות מהתנגדות התאמצו להסתירו, לפ

עקרונית לפתיחת מוסד טיפולי בקרבת מקום מגוריהם ולסוג האוכלוסייה שעתידה לשכן את 

 Not In My Back הנכס. בעניין זה אף טענו המשיבים כי לעמדתם אין המדובר במקרה של
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Yard NIMBY – אותו הוא כי אם במקרה שהתיאור ההולם NIABY – Not In Any Back Yard ,

שכן הוסטל מעין זה אסור לו שיפתח לא בחצר המבקשת ולא בכל חצר אחרת. טוב היה לו טענה זו 

 לא הייתה מועלית, שכן זו ממחישה את הרתיעה הקיימת בקרב חלק מהציבור, שאינו מוכן לסייע

וכתב על פי פרמטרים אלו, אלא פועל לאוכלוסיות מוחלשות לשקם את עצמם. בית המשפט אינו מ

קידום פרוייקטים שיקומיים ב.ה. בע"מ נ' עדי  23812-10-18א )חי'( "רע) "על פי ערכי שוויון וצדק

 .((3.12.18מיום פס"ד ) אחרים 160-גולדברג ו

ניתן על  18.2.19עד כאן פעלה החברה כמצופה ממנה, אלא שאז חלה תפנית מצערת בעלילה. ביום  .5

בעלת , פשרה בין התושבים שהגישו את התביעההסכם פסק דין לית המשפט השלום תוקף של ידי ב

מהסכם הפשרה שהגיע לידנו עולה כי החברה הסכימה להתחייב לא להקים את החברה. המבנה ו

ההוסטל במבנה ששכרה או בזכרון יעקב בכלל, ולא להקים שום מסגרת אחרת בזכרון יעקב 

  ₪. 499,000 מהתושבים ומבעלת הנכס החברה קבלתלאוכלוסיות קצה. בתמורה 

 מצ"ב הסכם הפשרה.

מהסכם הפשרה עולה כי המועצה המקומית הייתה מעורבת בנעשה, ואף התחייבה כי תמשוך את  .6

פועל אף  , זיו דשא,ראש מועצת זכרון יעקב. 20.2.19העתירה שהגישה לבג"ץ, וכך עשתה ביום 

רומות למימון הסכם הפשרה, והוא פונה לתושבים בבקשה אישית למען ארגון התושבים ואיסוף ת

 למען המטרה. ₪  1,000לתרום 

לפיו ניתן "לקנות" ספקית שירותים הפועלת מטעם  ,תקדים חמור ומסוכן קובעהסכם פשרה זה  .7

, גם כדי שלא תקים את המסגרות שלה בישוב מסויםבאמצעות תשלום "כופר" משרד הרווחה 

. משמעות הדבר הינה שתושבים במקומות למנוע את הקמת ההוסטלכאשר אין עילה כלשהי 

הרשות המקומית, יוכלו לאחד כוחות ולמנוע פתיחת  תמיכתה ובעידודה שלבמבוססים כלכלית, 

מסגרות בסביבתם באמצעות הונם, דבר שכמובן אינו אפשרי לקהילות שאינן מבוססות. יתר על 

ספקיות השירותים של המשרד להתאמץ ולפתוח  כן, תקדים זה מהווה תמריץ שלילי ברור לכל

מראש לאתר מבנים באזורים מוחלשים, באופן שיפגע  ןמסגרות באזורים מבוססים, ויכוון אות

כופר יכול להפוך למנהג גם ביחס  םלמותר לציין כי תשלו בעקרון הצדק החלוקתי והשוויון.

 , כמו מסגרות לאנשים עם מוגבלות בקהילה.נוספותלמסגרות 

שתיקת ואת חוסר המעש לאור המתואר לעיל.  הרווחה א ניתן לקבל את תגובתו הרפה של משרדל .8

המשרד שקולה למתן לגיטימציה להתנגדות תושבים מבוססים ולאפשרותם למנוע פתיחת מסגרות 

באמצעות תשלום "כופר", דבר שיפגע הן במטופלי הרווחה והן בתושבים של רשויות לא מבוססות, 

ות בהיקף רב מהרצוי ולא שוויוני. על המשרד להגן על זכותם של מטופלי המסגר שאצלן ייפתחו

מערכת הרווחה לכבוד, למסגרות בקהילה המאפשרות להם חיים רגילים ככל הניתן, ועל זכותם 

 להתגורר בכל מקום.

החברה לשימוע ולשקול האם יש את נדרשת פעולה תקיפה של המשרד, וכצעד ראשון יש לזמן  .9

. על פני הדברים, הסכמתה ההתקשרות עמהביטול  המשום הפרת תנאי המכרז המצדיקבמעשיה 

ה יתיומחויבוסותרת את זכרון יעקב  שטחה שלשל החברה להתחייב כי לא תפעיל מסגרת כלשהי ב

-גם על פגם ערכיו"בזכות" לעמדת האגודה לזכויות האזרח כמו כן מצביע הדבר מכוח המכרז. 

להקפיא את יש לשקול אפשרות כן להפעיל מסגרות בשם המשרד. כמו מ החברהל את סהפו ,מוסרי
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להתמודד בעתיד במכרזים נוספים של החברה, וכל חברה אחרת שתפעל באופן דומה, אפשרותה 

 . שתיקבעלתקופה וזאת 

ים כדי להרתיע חברות המספקות שירותים למשרד הרווחה במגוון הרב של מתבקש אלו יםצעד .10

"כופר" הצעות לקבלת העצום הנושאים בהם עוסק המשרד, ולהוות משקל נגד לפיתוי הכלכלי 

לאנשים דומות או מסגרות , ת רווחה בתחומםומישובים מבוססים לצורך הימנעות מהקמת מסגר

   .עם מוגבלות

התמודדות למקרים דומים, ובכלל זה יש מקום לפעילות אקטיבית של בנוסף יש לקבוע דרכי  .11

לרבות התייצבות המשרד כצד פורמאלי  NIMBYהמשרד נגד התארגנות תושבים מהסוג של 

והן להסכמי פשרה פסולים. המוגשות נגד ספקים בהליכים משפטיים כדי להתנגד הן לתביעות 

מאבקים דומים בעתיד, שכן היא מוכיחה שמאבק דווקא פסיביות וישיבה על הגדר היא זו שתעודד 

 וכוחניות מובילים לתוצאה הרצויה. 

 שקול המשך צעדינו.נבהתאם וודה לקבלת עמדתך בהקדם, נ .12

 

 בכבוד רב, 

 

 נעמה לרנר מור, עו"ד-גיל גן

 בזכות האגודה לזכויות האזרח

 : יםהעתק

 , ד"ר אביחי מנדלבליטהיועץ המשפטי לממשלה

 , גב' רינת וייגלריועמ"ש משרד הרווחה

 , מר ערן כהןבע"מ .ב.ה פרויקטים שיקומייםקידום מנכ"ל חברת 

 , מר זיו דשאזכרון יעקב ה המקומיתמועצהראש 

 , גב' מריה פוגדייצקיבמשרד הרווחה י הרחוברעל דהארצית המפקחת 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


