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1כללי
1.1

מטרת הנוהל היא לקבוע את תהליך הטיפול באסירים יחידים או בעלי משפחה,
שעומדים להשתחרר או השתחררו מהכלא ,ואשר למען שיקומם והשתלבותם
בקהילה זקוקים לסיוע מיוחד בשכר דירה של משרד הבינוי והשיכון.

1.1

הסיוע המיוחד ניתן לתקופת זמן מוגבלת כדי לאפשר התארגנות לחיים עצמאיים
לשיקום והשתלבות בקהילה.

1.1

אגף אכלוס יהיה אחראי להפעלת נוהל זה .

1.1

כל מקום המפורט בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

 1הגדרות
1.1

1.1

"אסיר משוחרר" – עונה על כל התנאים הבאים:
1.1.1

תקופת ריצוי המאסר היא לפחות  6חודשים רצופים בפועל.

1.1.1

אסיר המרצה בפועל את מאסרו ועומד על סף שחרור ,או עד  6חודשים מיום
השחרור ,במועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור.

"טיפול אינטנסיבי" – אחד מאלה:
1.1.1

"אסיר משוחרר" הנמצא בטיפול רכז שיקום האסיר או עו"ס בקהילה
במסגרת תוכניות שיקום בפיקוח הרשות לשיקום האסיר ,באמצעות ועדות
השחרורים של הכלא.

1.1.1

"אסיר משוחרר" הנמצא בטיפול רכז שיקום האסיר ברשות המקומית ,או
יועץ הרשות לשיקום האסיר כאשר אינטנסיביות הטיפול מתבטאת
בתדירות המפגשים הטיפוליים( :לפחות פעם בשבועיים)

1.1

"עומד בקריטריונים לקבלה לטיפול אינטנסיבי" – עפ"י אישור יועץ הרשות לשיקום
האסיר או רכז שיקום האסיר.

1.1

חסר דירה כמוגדר בנוהל "חסרי דירה" ,מס' .02/01

 1הזכאות לסיוע
הזכאות לסיוע בשכר דירה עפ"י נוהל זה תינתן למבקש סיוע העונה על כל התנאים
כמפורט להלן:
1.1

גיל  12ומעלה.

1.1

עונה להגדרת "אסיר משוחרר" הנמצא בטיפול אינטנסיבי.

1.1

עונה להגדרת "חסר דירה" למעט "אסיר משוחרר" כמפורט בסעיף 5.2
להלן.
קבוצות הזכאים מפורטות בסעיף  5להלן.

 1מסלולי הסיוע האפשריים
1.1

בשוק הפרטי.

1.1

בהוסטל של "הרשות לשיקום האסיר".

 5קבוצות הזכאים ומסלולי הסיוע
5.1

"אסיר משוחרר" שהינו יחיד או בעל משפחה העונה להגדרת "חסר דירה"
זכאי לממש הסיוע בכל אחד מהמסלולים כמפורט בסעיף .4

5.1

אסיר משוחרר בעל משפחה ,שבבעלותו דירה בהווה או מחזיק בדירה
בשכירות בשיכון הציבורי – או שבן זוגו מממש סיוע בשכר דירה בשוק
הפרטי ,זכאי לממש הסיוע בהוסטל של "הרשות לשיקום האסיר" בלבד,
אם עונה לכל התנאים הבאים:
5.1.1

סה"כ הכנסות המשפחה (של מבקש הסיוע וכל בני משפחתו
העובדים) אינן עולות על השכר הממוצע במשק.

5.1.1

בן הזוג ו/או ילדיו ממשיכים להתגורר בדירה – עפ"י דוח סוציאלי.

 6הגשת הבקשה והטיפול בבנק או בכלא
המ בקש יגיש בקשה על גבי טופס "בקשה לסיוע בדיור" בבנק למשכנתאות או
בכלא.
הבקשה להשתתפות בשכר דירה תעשה על סף השחרור מהכלא ולא יאוחר מ 6 -
חודשים לאחר השחרור.
6.1

הגשת בקשה בכלא:
 קצין האסירים ינחה את האסיר למלא טופס "בקשה לסיוע בדיור"שיחתם ע"י מנהל הכלא או עו"ס הכלא שיבדוק ויאשר את פרטי הזהות
לפי תעודת הזהות של מבקש הסיוע ואת חתימת המבקש.

 קצין האסירים יעביר את הבקשה לבנק למשכנתאות לקליטה בצירוףהמסמכים.
6.1

הגשת בקשה בבנק:
 המבקש יגיש "בקשה לסיוע בדיור" באחד מהבנקים למשכנתאות .פקידהבנק יבדוק ויאשר את פרטי הזהות לפי צילום תעודת הזהות של מבקש
הסיוע ,ואת חתימת המבקש.
 לאסיר נשוי המבקש סיוע ללא בן זוג תירשם בקשה לדיון בוועדה בטופסהבקשה לסיוע בדיור.
 הבנק יקלוט את הבקשה לסיוע בדיור ויעביר למחוז את תיק הבקשה(במקרים בהם מגיע הטופס מהכלא ,יעביר גם אותו).

 7מסמכים נדרשים
בנוסף למסמכי ההרשמה הרגילים נדרשים המסמכים הבאים:
7.1

אישור בית הסוהר לגבי תקופת המאסר ותאריך השחרור.

7.1

אישור על "טיפול אינטנסיבי" או אישור על פיו מבקש הסיוע "עומד
בקריטריונים לקבלה לטיפול אינטנסיבי" ,כמפורט בסעיפים  2.2ו .2.3

7.1

אסיר המטופל במסגרת הוסטל של "הרשות לשיקום האסיר" יצרף בנוסף
את המסמכים הבאים:
7.1.1

חוזה השכירות של הרשות לשיקום האסיר עם ההוסטל.

7.1.1

החוזה הפנימי בין הזכאי לבין הרשות לשיקום האסיר.
בחוזה יצוינו התאריכים המדויקים של תקופת המגורים ,התשלום
החודשי של כל משתכן והתחייבות להתגורר בדירה בכל תקופת
הסיוע.

7.1.1

 3אישורי הכנסה אחרונים של בני המשפחה העובדים ודוח
סוציאלי לאסיר משוחרר בעל משפחה המבקש סיוע כמפורט
בסעיף  5.2לעיל.

 8הטיפול במחוז
8.1

הממונה המחוזי לאכלוס יבדוק ויאשר את הבקשה לאור הנתונים העולים
מהמסמכים שהוגשו.

8.1

הנתונים לקביעת הזכאות כאסיר משוחרר יוקלדו לתיק פונה.
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 9הטיפול באגף אכלוס
9.1

תעודת הזכאות תונפק במערכת הממוחשבת באגף אכלוס.

9.1

התעודה תישלח למחוז.

 11ביצוע הסיוע בבנק למשכנתאות
 11.1מסלולי הסיוע עם גובה הסיוע ,תקופת הסיוע ואופן שחרור כספי הסיוע נכון
לתאריך הנוהל מפורטים בטבלה בנספח א'.
 11.1סכום הסיוע לא יעלה על  55%מגובה שכר הדירה.
 11.1הסיוע יינתן לתקופה של עד  12חודשים.
11.1.1

מי שמימש  12חודשי סיוע בשכר דירה במסגרת נוהל זה ,ומבקש
לקבל סיוע נוסף במסגרת נוהל זה תאושר הזכאות רק לאחר 36
חודש מתום סיוע קודם.

 11שחרור כספי הסיוע בשכר דירה
11.1

שחרור הכספים ל"אסיר יחיד" השוכר דירה בשוק הפרטי:
 הבנק יהיה רשאי לשחרר שלב ראשון בלבד של הסיוע ,על סמך תעודתהזכאות.
 שחרור כל חלק נוסף של הסיוע יהיה בסמכות מנהל מחלקת האכלוסבלבד ,בהנחיה לבנק (נספח ב') ,לאחר קבלת אישור כי מבקש הסיוע
מטופל "טיפול אינטנסיבי" באמצעות הרשות לשיקום האסיר (נספח ג').
 במקרים בהם ניתק הפונה את קשריו עם הרשות לשיקום האסיר ואינונמצא עוד "בטיפול אינטנסיבי" ,יופסק הסיוע במסגרת זו.
 במקרים בהם חידש הפונה את הטיפול באמצעות הרשות לשיקום האסיר,לאחר תקופת ניתוק של עד  3חודשים יינתן דו"ח המבהיר את המשך
שיקומו והיותו ב"טיפול אינטנסיבי" ושחרור המשך הסיוע ע"י מנהל מח'
האכלוס יהיה בהתאם לאמור בדו"ח.
 במקרים בהם נותק הקשר בין הפונה לרשות לשיקום האסיר לתקופה שלמעל  3חודשים ,תופסק זכאותו במסגרת זו.

11.1

שחרור הכספים למי שמתגורר בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר:
 הבנק יהיה רשאי לשחרר שלב ראשון של הסיוע על סמך תעודת הזכאות.הסיוע יינתן מיום האכלוס בהוסטל ולא יותר מ 3 -חודשים טרואקטיבית
ולמשך עד  3חודשים עתידיים.
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 שחרור כל חלק נוסף של הסיוע יהיה לאחר שהפונה ימציא לבנק אישורממנהל ההוסטל על מגוריו בהוסטל (נספח ד').
 כספי הסיוע בשכ"ד יועברו לפקודת הרשות לשיקום האסיר.11.1

שחרור הכספים לאסיר בעל משפחה "חסר דירה" ,השוכר דירה בשוק
הפרטי – כמקובל בנוהל "השתתפות בשכר דירה".

 11הערות
11.1

מי שמבקש סיוע נוסף בשכר דירה לדירת מעבר של הרשות לשיקום
האסיר ,בתום  12חודשים בהם התגורר בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר
יטופל באמצעות ועדת חריגים.

11.1

מי שמבקש סיוע בשכר דירה רטרואקטיבי למגורים בהוסטל של הרשות,
מעל  3חודשים יטופל באמצעות ועדת חריגים.
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אגף אכלוס
נספח א'
סוג הזכאי
אסיר יחיד

מסלול הסיוע

דרגת הסיוע

שכירת דירה בשוק
הפרטי

23

תקופת הסיוע
המירבית
12
1.1

23

12

24

12
1.1

יחידת מגורים
אסיר יחיד (כולל
אסיר נשוי המתגורר בהוסטל של הרשות
לשיקום האסיר
כחלק משיקומו
בהוסטל)

אסיר בעל משפחה
"חסר דירה"

שכירת דירה בשוק
הפרטי

אופן שחרור כספי הסיוע
שלב רשלב ראשון– כמקובל
בנוהל "השתתפות בשכר
דירה"
כל שלב נוסף – בסמכות
מנהל מחלקת האכלוס
שלב ראשון – מיום האכלוס
בהוסטל ולא יותר מ3-
חודשים רטרואקטיבית
ולמשך עד  3חודשים
עתידיים.
כל שלב נוסף – לאחר
המצאת אישור לבנק על
מגורים בהוסטל (נספח ד')
כמקובל בנוהל "השתתפות
בשכר דירה"
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אגף אכלוס
נספח ב'
שחרור כספי סיוע בשכר דירה
סמכות מנהל מח' אכלוס
לכבוד
בנק __________
הנדון :מר/גב' שם_______________ :
מ"ז_______________ :
הנני מאשר שחרור כספי סיוע בשכר דירה למשך  3חודשים מ __________ -עד-
__________
לפי דרגה .23

בכבוד רב,
_________________
מנהל מחלקת אכלוס
מחוז __________
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אגף אכלוס
נספח ג'
אל :מנהל מחלקת אכלוס
מחוז/חברה __________
אישור על "טיפול אינטנסיבי"
הריני לאשר כי מר/גב' שם_______________ :
מ"ז _______________ :נמצא ב"טיפול אינטנסיבי"" /עומד
בקריטריונים לקבלה לטיפול אינטנסיבי" (מחק את המיותר) כמפורט בנוהל "כללים
ואופן הטיפול באסירים משוחררים" מיום ______________.

שם_______________ :
יועץ/רכז לשיקום האסיר
חתימה _______________
חותמת _______________
תאריך _______________
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אגף אכלוס
נספח ד'
אישור מנהל ההוסטל על מגורים
הריני לאשר כי מר/גב' שם_______________ :
מ"ז_______________ :
מתגורר בהוסטל (שם ההוסטל) _______________ של הרשות לשיקום האסיר.
תקופת מגוריו מ __________ -עד__________ -

בכבוד רב,

שם ____________
חתימה __________
תאריך __________
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