
   יתאירופית של חסרות בית והדרה דיורהטיפולוגיה ה –) ETHOS(אתוס 
 הבנה של  מחייביםמחדש של אנשים חסרי ביתיכון ושת בית ּוחסרמניעתה של  ."תאסטרטגיית ההכלה וההגנה החברתי"בעיה חברתית מרכזית שהאיחוד האירופי מתמודד איתה במסגרת  היא ת ביתּוחסר

 .ת ביתּוחסר של התפיסה רחבה של משמעותוכן , אותם למצב זהאו הביהנתיבים והתהליכים אשר 

 .יתדיורההדרה הבית והת ּוחסר למיפוי סוגי ETHOSהנקראת  פיתחה טיפולוגיה – פדרציה האירופית של ארגונים העובדים עם אנשים חסרי בית ה– (FEANTSA) הנטָסֶפ

להתפרש הדבר כאשר למישהו יש בית עשוי . ת ביתּוחסראשר היעדרם עשוי לתאר  ו,"בית"את המושג יחדיו מרכיבים המים שלושה תחושיש הבנה היא ה ETHOSת יטיפולוגידת המוצא של ונק
-ביןמיחסים נאה ולהאפשרות לפרטיות שיש בו , שנית; )פיזיהתחום ה(עליו  בלעדיתשבו איש או אישה ומשפחתם יכולים לממש בעלות מתאים ) רחבאו מ(שיש מקום מגורים , ראשית: בשלוש דרכים

, דיור לא בטוח ודיור לא הולם, ביתהיעדר , קורת גגהיעדר  לארבעת המושגים הבסיסיים של יםמובילשלושת אלה  .)משפטיהתחום ה(לגור בו זכות חוקית להם שיש , שלישית; )חברתיהתחום ה(אישיים 
שאפשר  קטגוריות אופרטיביות 13- מחולקות לואלמושגיות קטגוריות . שלהם" בית"תאם למצב תנאי המגורים או ה בהאנשים חסרי ביתמסווגת  ETHOSלכן . היעדר ביתהצביע על כולם עשויים לש

 .מדיניות ה ופיתוח של דרכי הערכ,ניטור, ת הביתּו כגון מיפוי בעיית חסר,שימוש למטרות מדיניות שונותבהן לעשות 

 כלליתהגדרה  תנאי חיים אופרטיביתקטגוריה  

ללא מחסה שעשוי להיות מוגדר , חיים ברחוב או במרחב הציבורי במקום ציבורי או בחוץ 1.1 אנשים החיים בתנאים קשים 1
היעדר  כמקום מגורים

 קורת גג
ם של אנשים שאין להם מקום מגורים קבוע ומשתמשים בשירותיה )שלטר(מקלט ללינת לילה  2.1 אנשים במגורי חירום 2

 מקלטי לינת לילה

 אנשים החיים במגורים לחסרי בית 3

3.1 

3.2 

3.3 

 הוסטל לחסרי בית

 מגורים זמניים

 דיור ארעי בליווי תמיכה מקצועית

 משך השהייה במקומות אלה אמור להיות קצר 

רים שבהם משך השהייה במק, שיכון נשים שחוו אלימות במשפחה מקלטי לינה לנשים 4.1 נשים במקלטים לנשים 4
 אמור להיות קצר 

 5.1 אנשים במגורים המיועדים למהגרים 5

5.2 

 מרכזי קליטה/ דיור זמני 

 מגורים למהגרי עבודה
 מהגרים במרכזי קליטה או במגורים לטווח קצר מכוח מעמדם כמהגרים

אנשים העומדים לקראת שחרור ממֹוסד  6
 כלשהו 

6.1 

6.2 

6.3 

 )בתי מעצר/ בתי כלא(מוסדות ענישה 

 * מוסדות רפואיים

 מעונות לילדים/ מוסדות

 מבלי שהוסדרו מגורים לפני השחרור

 נשארים מעבר לדרוש בשל היעדר מגורים

 )18לדוגמה משהגיעו לגיל (לא זוהה מקום מגורים 

 חוסר בבית

אנשים המקבלים סיוע ארוך  טווח  7
 ) ביתתּובשל חסר(

7.1 

7.2 

  לזקנים חסרי בית מגורים מוגנים

דיור בליווי תמיכה מקצועית לאנשים שהיו 
 חסרי בית בעבר

דיור לטווח ארוך הכולל תמיכה מקצועית למי שהיו בעבר חסרי בית 
 )בדרך כלל לתקופה של יותר משנה(

 כיוון שאינו זמין להם, ציונלי אך לא במקום הרגילמגורים בדיור קונבנ חברים/ באופן זמני עם משפחה 8.1

 מגורים שלא כחוק  מגורים ללא שכירות משנה כחוק 8.2
 תפיסה בלתי חוקית של מקום מגורים

 בטוחים אאנשים הגרים במגורים ל 8

 תפיסת קרקע ללא זכות חוקית חזקה בלתי חוקית על קרקע 8.3

 9.1 אנשים המאוימים בפינוי 9

9.2 

 )שכירות(הפעלת צווים חוקיים 

 )כשמדובר בבעלות(ווי עיקול צ

 )הפעלה-בר(כאשר צו הפינוי בתוקף 

 כאשר למלווה המשכנתה יש צו חוקי לתבוע מחדש את הנכס

דיור לא 
 בטוח

אנשים החיים תחת איום מתמיד של 10
 אלימות

כאשר מתבצעת פעילות משטרתית הדואגת למקום בטוח לקורבנות של  ידי המשטרה-אירועים המתועדים על10.1
 חהאלימות במשפ

-לא/ אנשים החיים במבנים זמניים11
 קונבנציונליים

11.1 

11.2 

11.3

 )ניידים(מבנים יבילים 

 בנייה לא קונבנציונלית

 מבנה ארעי

 מקומות שאינם מיועדים למגורי קבע

 צריף או פחון מאולתרים, מקלט

 )'כולל כלי רכב וכו(למחצה -בקתה או ביתן קבועים

מוגדר כמקום שאינו מתאים למגורים מכוח  חקיקה לאומית או תקנות  מבנה שאינו מתאים למגורים12.1 וררים בדיור לא ראויאנשים המתג12
 בנייה
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דיור לא 
 הולם

מוגדר כחורג מהתקן הארצי לצפיפות ליחידת שטח או לחדר ראוי  התקן הארצי הגבוה ביותר לצפיפות13.1 אנשים החיים בצפיפות קיצונית13
 לשימוש

 .טווח ארוך מוגדר כיותר משנה; כפחות משנהבדרך כלל טווח קצר מוגדר : הערה
 2006 משנת UNECE/EUROSTATדוח בכמומלץ  ,תושביםהרות מרשם הגדאת הגדרה זו תואמת 

'וכובתי חולים פסיכיאטריים , לל מרכזי גמילה מסמיםכו  

                   
                                                                                                 


