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 לכבוד
 מר עוזי סלמן

 היועץ המשפטי
 אביב יפו-ת תליעירי

 

 שלום רב, 

 

 כלפי חסרי בית בדרום העירלא חוקית ושימוש באלימות פעילות אכיפה עירונית   הנדון:

חסרי בית של  לא חוקימול מה שנראה כמו ניסיון לערוך "ניקוי"  בדחיפותהריני לפנות אליך  .1

 .בשכונות פלורנטין ונווה שאנן , כחלק מתגובת העירייה למחאה של תושביםרחב הציבוריהממ

התקבצו מספר  , בעיקר בשכונות נווה שאנן ופלורנטין,אין ספק כי באזורים מסוימים בדרום העיר .2

מכורים לסמים. שילוב של מגורים  גדול מהם חלק התושבים לטענתלא מבוטל של חסרי בית אשר 

של ממש מטרד  המהוו, כמו גם סחר לא מטופל בסמים באזור, במרחב הציבורי ושימוש בסמים

 עבור התושבים, ומחאתם ברורה. 

 ידוע לנו כי העירייה בתגובה תגברה את פעילות מחלקת הרווחה במקום, ומקיימת פעילות בשטח, .3

דפוסים לצד פעילות מוגברת של מחלקת הרווחה, אנו מזהים אלא ש ואנו רואים זאת בחיוב.

 (סל"עהסיירת לביטחון עירוני )פקחי על ידי בית החסרי ל יטפלותפסולים ולא חוקיים של ה

 החרמת ציודם. או , בו הם שוהים ללא הצדקה וגירושם מהמרחב הציבורי

-עיריית תל 105/13הינה אסורה במרבית המקרים לאור פסק הדין בעע"מ  סל"עפעילות זאת של  .4

תוקף של פסק דין לנוהל האוסר ניתן  בעניין זה(. 12.3.14)מיום  אביב יפו נ' האגודה לזכויות האזרח

לבקש  להםבמסגרתו אף אסור להשתמש בכוח לסילוק חסרי בית מהמרחב הציבורי ו פקחיםעל 

אלא במצב בו חסר הבית יוצר מטרד ממשי המונע  ,מיקום אחרמחסר בית "לבחור" לעצמו 

 מהציבור שימוש במרחב הציבורי.

פקחים להחרים את הציוד האישי של חסרי הבית ולזרוק אותו, ורק במצבים ללפי הנוהל אסור  .5

שציוד גורם הפרעה ממשית למרחב הציבורי, כמו חסימת כניסה לבניין, ניתן להחרימו לאחר מתן 

 . לפינוי הציוד, שאינה נענית בבכת דרישה

שלא  יםפועלבתמיכת משטרת ישראל, ייתכן ש, ושפקח סל"עלכך  ות טענותעול מעדויות שבידנו .6

השינוי המהיר והחד בנוכחות אותם חסרי בית ברחובות דרום העיר, בהם החלה המחאה, כדין. 

 בתוך תקופה קצרצרה, מחזק תחושה זו.

ביום חמישי האחרון, ובו נראים  ברשת הפייסבוק רטון שהופץבסתועדה  פסולה דוגמא להתנהגות .7

שהם מסלקים כוללא תגי שם,  , ללא ליווי של עובד היחידה לדרי רחוב,מיחידת סל"ע פקחים

https://www.facebook.com/697836172/videos/10157047113601173/
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בסרטון תועד  מהםאחד . אם לא די בכך, ממקומםמקהילת יוצאי אתיופיה קבוצה של חסרי בית 

תקרית זו מחייבת פתיחה בחקירה  .ופוצע אותו אחד מחסרי הביתפניו של שהוא נותן אגרוף ל

ות את אותו פקח מעבודתו ולמנוע ממנו מגע , ובירור משמעתי, ועד לתום הבירור יש להשעידיתימ

 .עם האוכלוסייה

לסילוק מהמרחב הציבורי למקום אחר בנוסף, עדויות שגבינו מצביעות על פעילות לא חוקית  .8

נזרק ללא כל התראה, ללא כל שציוד אישי  לרבות עדויות עללהחרמת ציוד, במרחב הציבורי, 

 מדובר על ציודבעדויות שגבינו חסרי בית ללא ציוד בסיסי להישרדות, ו באופן שמותירהצדקה, 

נטל שמיכה מנשים  פקחשהובא לידיעתנו, נעליים, שמיכות וכדומה. במקרה אחד  כמו בסיסי

חסרות בית בשעת לילה ואמר להן שהן יכולות להתחמם מחום הגוף אחת של השנייה. למותר לציין 

 כי זו התנהגות אכזרית ומי שפועל כך לא ראוי להימנות על עובדי העירייה.  

ם, אולם יש אנשים שבלית ברירה מתגוררים למגוריד לשמש עיומהמרחב הציבורי אינו אין חולק כי  .9

כיפה כלפיהם, מעצרם, גירושם לפינה אחרת אמצעי שיטור ואאינו בהפעלת למצב זה הפתרון  בו.

של טיפול אשליה שנותן  ,"קל"התעמרות לשמה. פתרון שמהווה או החרמת ציודם. זהו פתרון 

ואת אי האמון ת יכולתם לשרוד את חיי הרחוב, של חסרי הבית, אולמעשה רק מחריף את המצב 

אכיפה באופן דרמטי התוצאה של פעולות הנכונים ללא הגברת המענים . בכללותה במערכתשלהם 

הן לא , ו, או שתגרום לנדידה לשכונה אחרת, עניה יותר, ותו לאובלבד אלו תהיה בעלת אפקט זמני

 . יועילו לתושבים

, שיתנו מענה לתלונות לפעול באמצעים ראויים וסמכויות ומשאביםאביב אפשרות -לעיריית תל .10

רק לאחרונה פורסם דוח מבקרת העירייה . , גם אם הם דורשים הקצאת משאבים נוספתהתושבים

למרות שהטיפול בחסרי מוטל על עובדי היחידה לדרי רחוב. המצביע על העומס הבלתי סביר ש

כוח אדם ביחידות לדרי רחוב, ולפי דוח מבקרת עיריית הבית מחייב בניית אמון, יש מחסור עצום ב

וביחידה לדרי רחוב בעיר מטפל כל עו"ס במאה  ,נעשים ללא עו"סבשטח תל אביב רוב הסיורים 

מחסור בעובדים סוציאליים מתרגם גם . כפי שקובעות הנחיות משרד הרווחה 25-תיקים במקום ב

אלו מ 62%-ד"ר שמוליק שיינטוך הראה ש מחקר שנערך לאחרונה על ידילאי מיצוי זכויות. 

כחלק מכך לא ממצים את זכאותם להבטחת הכנסה.  "דרי רחובהמוגדרים על פי משרד הרווחה "

, מה שניתן היה לקדם באמצעות עובדים דרי הרחוב לא מימשו זכאותם לסיוע בשכר דירהממחצית 

מפתיע לאור העובדה שהסיוע נמוך מאוד . גם נתון עגום זה לא ם שיסייעו במיצוי הזכויותיסוציאלי

מי שכבר נשלח לגמילה משתחרר ממנה גם ובעלי דירות לא ששים להשכיר להם דירות. כך יוצא ש

 אביב יכולה-עיריית תלעל רקע זה,  הרחוב.חיי כדי לשרוד את סמים חזרה לרחוב וחוזר לצרוך 

בהתנהלות מול בסיוע אחר גמילה, באיתור דירות עבור חסרי בית לת יותר אקטיבי לנקוט מדיניות

 ."ב, בהעמדת ערבונות בעבורם וכיובעלי הדירות

בני  120-לא יותר מ , אבל גם הם מעטים, והעירייה מסוגלת להליןלא מוצלח המקלטים הם פתרון .11

פתרונות בהרבה יותר רייה יכלה להשקיע יהע. , כאשר למאות אחרים אין פתרוןאדם בלילה בלבד

טיפול בכל צרכי החיים לאחר לדיור, ורחב הציבורי מה מהרשיאפשר הוצאה מהי, קבוע דיור תומך

מכן, במודל של "דיור תחילה". העירייה יכולה לפעול לפתרונות לינה זמניים ומשופרים, כאשר 

כיום המענה בגגונים הינו מוגבל ביותר. העירייה יכולה לפעול לאמצעים למיתון נזקי ההתמכרות, 

 . , ותוכניות גמילהכמו מרחבים מוגנים
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שנקט  פקחאת אותו לאלתר ות עלהשושך לחקור את המקרה שתועד בסרטון לאור כל האמור, אבק .12

חובתם להקפיד על הוראות הנוהל את  לפקחי סל"עלהבהיר ; באלימות מעבודתו עד לבירור העניין

ובכלל זה על האיסור להפעיל כוח לצורך סילוק אנשים, או לדרוש מהם להסתלק, ועל האיסור 

החרים ציוד אלא בנסיבות החריגות שקבועות בנוהל, לאחר מתן הודעה, ותוך שהציוד נשמר ל

 ומוחזר לפי דרישה. 

לעמוד בסטנדרט הטיפול ולהגביר מיידית כמו כן, אבקשך להנחות את גורמי העירייה כי עליהם  .13

 את כוח האדם ביחידה לטיפול בדרי רחוב והתמכרויות ולהקפיד על הוראות התע"ס. 

לצורך "ניקוי" הרחובות הוא  פקחי סל"עלבסוף, אבקשך להנחות את גורמי העירייה, כי שליחת  .14

, בטיפול במשבר שקיים נטיאו דומינ עד לא חוקי, ואינו יכול להוות תחליף, וגם לא אמצעי מרכזיצ

בדרום העיר וכמענה לדרישה הצודקת של התושבים לפעול. אבקשך להנחות את גורמי העירייה 

 בצעדים מתחום הרווחה, הדיור והבריאות שבהם יכולה העירייה לנקוט כמענה. 

 אודה למענה מהיר למכתבי, בהתאם למענה זה נשקול המשך צעדינו.  .15

 

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גןגיל 

 העתקים:

 מר רון חולדאי, ראש העירייה

 מר רובי זלוף, סמנכ"ל ומשנה למנכ"ל העירייה

 גב' שרון מלמד, מנהלת מינהל השירותים החברתיים

 מר אבינועם ארז, מנהל אגף סל"ע

 , מפקחת ארצית על דרי רחוב במשרד הרווחה והשירותים החברתייםמריה פוגדייצקיגב' 


