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íéøîàîì àøå÷ ìå÷ 

  בנושא·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈגיליו� מיוחד של כתב העת 

 úàçî øçàì ìàøùéá éøåáéöä øåéãä úåéðéãî2011 : 

øåéãä éøñåçîå íéøééãä øåáéöå úåðëùîä úåøáçä 

 אורלי בנימי�' ר ארז צפדיה ופרופ"ד: אורחי��עורכי�

 

 המעמד הבינוני נפגעו בני:  זוהתה ע� המאבק על מדיניות הדיור הציבורי2011מחאת 

והמעמדות העובדי� ונתמכי הרווחה , מהעלייה התלולה במחירי הדירות לרכישה והשכרה

נפגעו ממדיניות ציבורית שצמצמה מאוד את מחויבותה להגנה על זכות היסוד של כל 

 . אזרח ותושב לדיור ראוי

מקומיות בשני� האחרונות נוקטות החברות המשכנות והרשויות ה, כחלק מצמצו� זה

ומשפחות ע� ילדי� עוברות , מדיניות גבייה ופינויי� ההופכת דיירי� רבי� למחוסרי דיור

מדיניות ציבורית זו פגעה קשות בביטחו  . להתגורר בגני� ציבוריי� במש� חודשי� רבי�

הסוציאלי של רבי� וערערה משמעותית את עקרו  רצפת הקיו� שהיה מאושיות מדיניות 

 .הרווחה בישראל

מדיניות הציבורית בתחו� הדיור הציבורי ראויה לתשומת לב מקצועית שתאפשר לקוראי ה

ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·זה �להשלכותיו וליחסי הגומלי  שלו ,  להעמיק את הבנת� בנוגע לתהלי

כגו  הירידה בביטחו  התעסוקתי של אלו הלכודי� בתעסוקת עוני , ע� תהליכי� מקבילי�

 . והפרטת השירותי� החברתיי�

קול קורא זה מזמי  כותבי� לתרו� מפרי עט� מאמרי� שטר� ראו אור המתמקדי� 

בהיבטי� שוני� של מדיניות הדיור הציבורי וביחסיה  של החברות המשכנות ע� ציבור 

 :היבטי� שוני� אלו כוללי� בי  היתר את הנושאי� האלה. הדיירי� ומחוסרי הדיור

 ;וצר והשיכו התפתחויות בתהליכי קבלת החלטות במשרדי הא •
 ;תהליכי עיצוב פעולת  של החברות המשכנות •
 ;התנהלויות משפטיות בי  החברות המשכנות לבי  הדיירי� •
 ;במהלכו ואחריו, 2011מחאת הדיור הציבורי לפני קי"  •
 .קול� של דיירי� ומחוסרי דיור מקבוצות אוכלוסייה שונות •
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  הכללי� המקובלי�ל פיע ÈÎ¯ÂÚÏ Â‡ ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· ˙Î¯ÚÓÏÌאת המאמרי� יש לשלוח 
במדור ) btl.gov.il(י להגשת מאמרי� המפורטי� בכתב העת או באתר הביטוח הלאומ

 .פרסומי�

 :לבירורי� נית  לפנות לעורכי�

„"‰È„Ùˆ Ê¯‡ ¯ מהמחלקה למדיניות ציבורית במכללת ספיר erezt@sapir.ac.il 

ÙÂ¯Ù 'ÔÈÓÈ�· ÈÏ¯Â‡ איל  %באוניברסיטת בר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
orly.benjamin@biu.ac.il 

˙Î¯ÚÓ‰ ˙·Â˙Î :ssj@nioi.gov.il 
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