
הזמנה לסדנא בנושא

תמורות ומגמות במשק הדיור
בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל; צרכים ואתגרים

17/06/2015 במלון גולדן קראון בנצרת 

רציונאל ומטרות לסדנא
 

משק הדיור בישראל עומד במרכז הדיון הציבורי. המחסור בדיור הולם ומגוון מהווה בעיה מרכזית בישראל, 
ובכלל זה בקרב האוכלוסייה הערבית. הממשלה החדשה מצהירה כי היא הולכת להתמודד עם סוגית הדיור 
ושמה אותה בראש סולם העדיפויות שלה. הממשלה הקודמת  החליטה על הקמת צוות 120 לגיבוש המלצות 
לצוות  אין המלצות  עדיין  הערבית,  האוכלוסייה  הדיור בקרב  סוגיית  עם  בכדי להתמודד  לממשלה החדשה 
ממשלתי שהחל לפעול. במקביל, מנהיגי הציבור הערבי פועלים בכדי לקדם את פתרונות הדיור ביישוביהם 
. הדבר קיבל ביטוי גם באמצעות מחאה שכללה שביתה של המגזר הערבי והפגנה ביום 28 באפריל  2015   

מחד,   ובמקביל נקיטת יוזמה להעמדת היצע מגורים ראוי לאוכלוסייה הערבית המבוסס על תכנון הוגן ומא
פשר פיתוח מאידך.  המרכז היהודי-ערבי הפועל באוניברסיטת חיפה בשיתוף פעולה עם קרן פרידריך אברט, 
יזם עריכת מחקר יישומי אשר מטרתו לאפיין, לבחון ולנתח  את מצב משק הדיור בקרב האוכלוסייה הערבית,  
לזהות את התמורות והמגמות המתחוללות במשק  זה, ולגבש כלי מדיניות להתמודד עם האתגרים של העמדת 
היצע דיור מתאים לאוכלוסייה הערבית. היצע מגורים זה כולל בחינה ביקורתית  של שיטת אספקת המגורים 

הקיימים, זיהוי החסמים בפני העמדת היצע מגוון עבור אוכלוסייה מגוונת, בכלל זה עריכת שינוי בתכנון המר
חבי, ויזום פרויקטים בתחום המגורים ביישובים השונים עבור מגוון האוכלוסיות. 

במסגרת מחקר זה, אנו מבקשים לקיים שתי סדנאות של קבוצה מובחנת של בעלי עניין )מתכננים, מהנדסים, 
קבלנים, ראשי רשויות ואנשי ציבור( העוסקים בסוגיית משק הדיור. מטרת הסדנה הראשונה הצגת ממצאים 
זיהו מאפייניו הייחודיים והאוניברסאליים.  ראשונים של פרופיל משק הדיור בקרב האוכלוסייה הערבית, תוך 
בנוסף לכך עריכת דיון מושכל על החסמים העומדים בפני העמדת היצע דיור הולם, והצעת כיוונים אפשריים 
להגדלת היצע המגורים הראוי ביישובים הערבים.  בסדנה נערוך דיון מעמיק והתייעצות לקידום משק הדיור 
יהווה בסיס לבניית מתווה לגיבוש המלצות  ביישובים הערבים מנקודות ראות מגוונות. הדיון שנערוך בסדנא 
אופרטיביות שיוצגו לדיון בסדנה השנייה שתתקיים בחודש אוקטובר. מטרתנו שהמחקר יציג מתווה וארגז כלים 
לממשלה, למוסדות התכנון ולציבור הרחב בשאלת ההתמודדות עם סוגיית הדיור כסוגיה תכנונית, חברתית, 

כלכלית, תרבותית ותפקודית-מבנית. תקוותינו להשתתפות פעילה של המוזמנים לסדנא.     

מרכז יהודי–ערבי
أملركز اليهودي-العربي

The Jewish-Arab Center
קרן פרידריך אברט

סדר יום:
התכנסות    10.00-10.30

דברי פתיחה   10.30-11.00
פרופ' ראסם ח'מאיסי, ראש המרכז היהודי–ערבי     

                    מר מאזן ג'נאים, ראש עיריית סח'נין
                    גב' יהודית סטלמך, נציגת קרן אברט

דיון בהשתתפות המוזמנים בנושא:    11.00-14.00 
סוגיות דיור ושיכון בקרב החברה הערבית    

סיכום   14.00-14.30
ארוחת צהרים     14.30



دعوة لحضور ندوة بعنوان 

التحوالت والتوجهات يف قطاع اإلسكان لدى السكان

 العرب يف إرسائيل: احتياجات وتحديات

17/06/2015  فندق غولدن كراون يف النارصة  

املنطق واألهداف
 

قطاع اإلسكان اإلرسائييل هو موضوع نقاش رئييس يف سياق النقاش العام. إن النقص يف إمكانيات السكن املالمئة واملتنوعة يشكل مشكلة رئيسية 

يف إرسائيل، أيضاً لدى السكان العرب. ولقد رصحت الحكومة الجديدة بأنها ستتعامل مع قضية اإلسكان وستضعها عىل رأس سلم  أولوياتها. لقد 

قررت الحكومة السابقة تشكيل طاقم مكون من 120 موظف لصياغة توصيات للحكومة الجديدة ملعالجة قضية السكن لدى السكان العرب، ولكن 

حتى  اآلن ال يوجد هناك أي توصيات ملوظفي الحكومة مببارشة العمل. ويف الوقت نفسه، يعمل القادة يف املجتمع العريب عىل إيجاد حلول سكنية 

مناسبة يف بلداتهم. ولقد انعكس هذا األمر يف االحتجاج الذي شمل إرضاب يف الوسط العريب ومظاهرة يوم 28 أبريل 2015 وأخذ زمام املبادرة 

لتوفري معروض من املساكن املناسبة للسكان العرب والذي يستند إىل تصميم عادل من جهة، ويرتك مكان للتنمية والتوسع من جهة أخرى. ولقد 

بادر املركز اليهودي العريب يف جامعة حيفا لتنفيذ دراسة عملية تهدف إىل توصيف, تقييم وتحليل حالة قطاع اإلسكان لدى السكان العرب، ولتحديد 

التحوالت والتوجهات التي يشهدها هذا القطاع، ولوضع أداة سياسة ملواجهة تحديات توفري معروض مساكن مالئم للسكان العرب. ويشمل عرض 

معروض املساكن مراجعة نقدية لنظام توفري املساكن القائم، وتحديد العوائق التي تحول دون توفري مساكن كافية ملجموعة متنوعة من السكان، 

مبا يف ذلك تغيريات يف التخطيط املكاين، والرتويج ملشاريع سكنية يف مناطق مختلفة ملجموعات سكانية مختلفة.

نهدف يف إطار هذه الدراسة لتنظيم ورشتي عمل ملجموعة مختارة من أصحاب املصالح )مصممني، مهندسني، مقاولني، رؤساء البلديات واملجالس 

وأعضاء من الجمهور( الذين يتعاملون بشكل يومي و متواصل مع قضايا مختلفة يف قطاع اإلسكان. الغرض من ورشة العمل األوىل عرض النتائج 

األولية لوضع قطاع اإلسكان لدى السكان العرب، وتحديد خصائصه الفريدة والعامة. باإلضافة إىل ذلك، ستتم مناقشة العقبات التي تواجه مهمة 

توفري إمدادات السكن املالمئة وتقديم توجيهات لزيادة معروض السكن املالئم يف البلدات العربية. سوف نناقش خالل الورشة سبل تعزيز قطاع 

اإلسكان لدى املجتمع العريب من وجهات نظر مختلفة. سوف يشكل هذا النقاش حجر األساس لبناء مخطط لصياغة التوصيات العملية التي سيتم 

طرحها للنقاش يف ورشة العمل الثانية التي ستعقد خالل شهر أكتوبر. هدفنا من هذه الدراسة هو تقديم مخطط وأدوات للحكومة وملؤسسات 

التخطيط وللجمهور العام يف كيفية التعامل مع األسئلة املتعلقة بقضية اإلسكان كقضية عملية، اجتامعية اقتصادية، ثقافية، ووظيفية-هيكلية. نحن 

نأمل بأن تكون هناك مشاركة واسعة وفعالة من قبل املدعوين لحضور ورشة العمل ألهمية املوضوع.

מרכז יהודי–ערבי
أملركز اليهودي-العربي

The Jewish-Arab Center
קרן פרידריך אברט

يف الربنامج:-

تجمع    10.00-10.30

كلامت افتيتاحية    10.30-11.00

بروفسور راسم خامييس – رئيس املركز اليهودي-العريب   
السيد مازن غنايم – رئيس بلدية سخنني   

السيدة يهوديت صطلمخ – مندوبة صندوق إبرت    
مناقشة بإشرتاك املدعويني مبوضوع :-  11.00-14.00 

قضايا املسكن واإلسكان بوسط املجتمع العريب    
تلخيص   14.00-14.30

وجبة غداء     14.30


