
 

 

 
 

 בית הספר לחברה וממשל 

 
 

 קורס משולב התנסות: דיור ציבורי בישראל  בעברית הקורס שם

 A field course: Public housing in Israel באנגלית הקורס שם

 "אפתש 
 +בא סמסטר

  ראשון תואר

 המרצה שם
 שלומית בנימין  ר"ד

 מייל  
hlomit33@gmail.coms 

 קבלה שעת
 מראש  תיאוםב

 

 הקורס פרטי

? האם דיור ציבורי הוא טובין ציבוריים המגיע לכולם או רק ומה תפקידו   מהו דיור ציבורי  בעברית  תקציר
לשכבות החלשות ביותר בחברה? האם הוא בבחינת סוג של צדקה לחלשים ולעניים בחברה או 

לות התשובות לשאשהוא חלק מפתרון כולל לסוגיות הקשורות בצדק חברתי וצדק חלוקתי?  
פני מרחבים אדמ על  ואינן חד משמעיות הן מתפרשות  של סטרטיביים  יניאלו אינן פשוטות 

וציבורית   גם מרחבים אפיסטמיים המבקשים להגדיר את האופנים מדיניות חברתית  שהם 
לדיור  בהם והזכות  דיור  על  אלו    .  חושבים  בסוגיות  היריעה  את  להרחיב  נבקש  זה  בקורס 

ספציפי  ובאופן  בישראל  הדיור  במדיניות  הקשורות  ופוליטיות  חברתיות  סוגיות  ולהאיר 
 במדיניות הדיור הציבורי בישראל.

וכלי חשיבה בתפיסות רחבות העוסקות  ומעשי   להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי  מטרות הקורס
האופן שבו תפיסות אלו באות לידי ביטוי )או לא( במדיניות   ולעמוד  עלציבורי  בדיור 

לסטודנטים   הקנותהדיור בישראל במבט היסטורי ועכשווי. תוצרי הקורס נועדו ל
הנהוגה בישראל ותוצריה תוך התמקדות  הציבורי כלים לניתוח מדיניות הדיור  

וכלים  ,  בהיבטים הקשורים באי שוויון והדרה  ביחס לקבוצות מוחלשות בישראל
מעשיים לפעילות אקטיביסטית החותרת לשינוי והתמודדות עם הבעיה החברתית  

   של העדר ביטחון דיורי בישראל. 

את  תיאור הקורס  ולנתח  להתחקות  נבקש  במסגרתם  מעשי  ומוקד  תיאורטי  אקדמי  מוקד  יכלול  הקורס 
לבחון השינויים שחלו במדיניות העוסקת בדיור ציבורי בישראל לאורך השנים. בנוסף נבקש  

מהדרה  הסובלים  דיור  ונפגעות  נפגעי  של  המבט  מנקודת  "בשטח"  ותוצאותיה  זו  מדיניות 
 מצבם. דיורית ומבקשים לפעול לשינוי 

התיאורטי ב  המוקד  יתמקד  הקורס  יתייחס    הראשון מרכזיים:    היבטיםשלושה  של 
בהתפתחות   מרכזיות  מגמות  ויאפיין  ובארה"ב  באירופה  הציבורי  הדיור  של  להיסטוריה 

הציבורי הדיור  עתה  מדיניות  ועד  הקודמת  המאה  ציבורי השני  .  מראשית  לדיור  יתייחס 
הציבורי הדיור  של  בהיסטוריה  ויתמקד  המדינה  בישראל  של מקום  עכשווית  מצב  תמונת   ,

ובמדיניות   הציבורי  של  הדיור  ומגדריים  משפטיים  להיבטים  התייחסות  תוך  הציבורית 
יתייחס לשאלות הנוגעות למחאה ושינוי חברתי במבט היסטורי ועכשווי השלישי  התופעה.  

חקיקת  פעילות הקשת הדמוקרטית המזרחית ותוך התמקדות בשני ניסיונות לשינוי חברתי:  
צוות המאבק על הדיור  של    והקמת ההתארגנות  ,  חוק הדיור הציבורי בסוף שנות התשעים

 .  2011לאחר המחאה החברתית בשנת הציבורי 



המעשי במסגרת   המוקד  הסטודנטים  של  פוליטית  חברתית  בפעילות  יתמקד  הקורס  של 
פועל למען שיקום הדיור ו  2011הארגון של "צוות המאבק על הדיור הציבורי" שהוקם בשנת  

בארגון  הדיור.  חסרי  זכויות  על  והשמירה  הציבורי   הציבורי  הדיור  נפגעי/ות  יחד  פועלים 
   ופעילים ופעילות מסייעים.

הסטודנטים   המעשית  העבודה  בעשייה במהלך  ויתנסו  הארגון  פעילות  בליווי  חלק  ייקחו 
חברתית פוליטית הקשורה בשינוי חברתי ואקטיביסטי בנושאים הקשורים באי שוויון בדיור.  

לייצר דיאלוג בין המחקר האקדמי לבין פעילותם של ההכשרה המעשית תאפשר לסטודנטים  
לפעול  במטרה  דיור  נפגעי  של  שונות  וקבוצות  וולנטריים  ארגונים  ממשלתיים,  משרדים 

 התמודדות עם הבעיה החברתית של העדר ביטחון דיורי בישראל. לבמשותף 

יספק את התשתית סמסטר א'  יתקיים ב הקורס יתקיים במתכונת שנתית. חלקו הראשון ש שיטת ההוראה
הבוהתיאורטית,   פעילסיומו  חלק  לקחת  יחלו  ציבורי.   סטודנטים  בדיור  הקשורה  בפעילות 

הלמידה המעשית תתקיים בעיקרה בסמסטר ב' ותכלול פעילות התנדבותית ומפגשי הנחייה  
 אישית שיתקיימו במהלך הסימסטר.  

 

דרישות הקורס  
   הציון  הרכבו 

 3-להתנדבות בחלק המעשי של הקורס )סטודנט שיעדר יותר מהתחייבות מראש   .1
 פעמים, תופסק השתתפותו בקורס(.

ההיבטים   .2 לבין  התיאורטיים  ההיבטים  בין  המשלבת  מסכמת  עבודה  כתיבת 
בשטח.   הסטודנטים  של  מהתנסותם  העולים  העבודה המעשיים  למסגרת  בכפוף 

 שתקבע ניתן יהיה להגיש את העבודה גם בזוגות.  

וציון  (  %25)בשטח מחויבות לעבודה הערכת היהיה שקלול של הסופי בקורס הציון 
 ( 75%)העבודה המסכמת 

 

   נוכחות חובה בחלק התיאורטי ובחלק המעשי כאחד נוכחות
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