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 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

: في كل عام يتم إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ العاشر من لحقوق اإلنسان اليوم العاملي

، وخالل اإلجتماع العام لهيئة األمم املتحدة، تمت املوافقة على 1948ديسمبر. في مثل هذا اليوم من العام 

جب على الدولة والفرد "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"، وفي هذا اإلعالن تظهر الحقوق املختلفة التي ي

 الحفاظ عليها.

تعليم حقوق اإلنسان واملواطن والحفاظ عليها هو أمر مهم في حياتنا كبشر وكمواطنين في دولة ديمقراطية. 

لذلك، من املفضل التعامل مع هذا املوضوع في كل عام من جديد. كل عام يقوم جهاز التربية باحياء اليوم 

نشر في كل عام العالمي لحقوق اإلنسان من خال
ُ
ل دروس خاصة ولقاءات ومحاضرات. إضافة الى ذلك ت

ز على أحد املذكورة في إعالن األمم املتحدة، وتوّزع على املدارس إلى جانب مخطط درس. 
ّ
وثيقة أصلية ترك

ز هذه الفعالية تتم باملشاركة ما بين جمعية حقوق املواطن في إسرائيل ووزارة التربية والتعليم )بواسطة جها

 ربية املدنية والحياة املشتركة(.الت
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م  مقدمة -نكالحق في املس
ّ
 للمعل

 ويتضمن وألسرته، له والرفاهية الصحة على للمحافظة كاف املعيشة من مستوى  في الحق شخص لكل" 

 ( 25.." )من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، املادة واملسكن وامللبس التغذية ذلك

الحق في املسكن. فيما تتفق الدول  –الًنا ومخطط درس حول أحد الحقوق األساسية املهمة نقدم لكم إع

السياسية مثل الحق في التعبير عن الرأي والحق في االنتخاب  –الديمقراطية حول تطبيق الحقوق املدنية 

ح وحرية التنظيم النقابّي، ال يال هناك خالف حول مكانة الحقوق االجتماعية 
ّ

 - السياسية –والترش

االقتصادية مثل الحق في التعليم، والحق في الحصول على الخدمات الصحية، وحقوق العّمال وشروط 

 التشغيل وحرية العيش بكرامة.

أحياًنا، الحق في املسكن يتعارض مع حقوق أخرى مثل الحق في املمتلكات الشخصية، او مع مصالح 

وضاع كهذه، وهناك من يرى ان وظيفة الدولة هو "حراسة اقتصادية. هنالك توجهات مختلفة للتعامل مع أ

ليلية"، أي ان على الدولة توفير االمكانية للعيش فيها مع تدخل بالحد األدنى في حياة الفرد. من جهة ثانية، 

يّدعون ان الحقوق االجتماعية هي  –الديمقراطية  –اي الدول االجتماعية  –مؤيدو دول الرفاه االجتماعي 

مي لتمكين الفرد من تحقيق حقوقه االخرى وتحقيق املساواة الحقيقية في املجتمع، ألنه بال تأمين شرط الزا

صحي سيتم املس بحق الفرد الفقير في العيش، وبال تعليم رسمي لن تتحقق املساواة الحقيقية في املجتمع، 

 السياسية وغيرها. - وبال سقف يأوي اإلنسان لن يتفرغ الفرد للحياة املدنية

البيت هو املكان األكثر حميمية وأماًنا، وهو يشكل مساحة للتطور واالبداع. ان الحاجة االنسانية ملكان آمن 

ومحمي هي من االحتياجات االساسية. وفًقا لذلك، من املفاجئ اكتشاف اختالف عن حقوق أخرى تعتبر 

ملاذا يسهل  حالة من االستغراب.اهميتها مفهومة ضمًنا، ان مصطلح "الحق في املسكن" يؤدي احياًنا الى 

تقّبل الفكرة ان لكل انسان الحق في التحرك بحرية او الحق في التظاهر ويصعب تقبل حقه في املسكن؟ 

ملاذا يبدو لنا من البديهي ان توفر الدولة التعليم لكل ولد لكنه ليس من البديهي ان تهتم الدولة بتوفير 

كون الصحة حق وليست مجرد حاجة، ولذلك من الالزم تأمين  سقف يأوي كل ولد؟ ملاذا من السهل فهم
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وليس الحديث عن  -العالج الطبي واألدوية حتى ألكثر الناس فقًرا، لكن من الصعب فهم كون املسكن حق

ولذا يجب تأمين بيت مناسب ملن ال يملكون املال وال يمكنهم تحمل نفقات املساكن في السوق  -العقار فقط

 الخاص؟

بالحق في املسكن يثير السؤال: ملاذا يتم الحديث عن حق وليس فقط عم منتج؟ سنشرج ملاذا:  االنشغال

ا اجتماعية )مثل التعليم والصحة والتشغيل 
ً
ألن الحق في املسكن هو احد الحقوق التي تعتبر حقوق

على عكس والضمان االجتماعي واألمن الغذائي( وهي ليست ًمدرجة بشكل واضح في قوانين اسا سالدولة، 

مدنية سياسية )مثل الحياة والحرية وكرامة اإلنسان والتملك والخصوصية  –مجموعة أخرى من الحقوق 

درجت في قوانين أساس سّنتها الكنيست عام 
ً
. اليوم هناك من يشكك بالفرق بين 1992وحرية العمل( التي أ

  :ة العليا سابًقا دوريت بينيشة عليها. وقد كتبت رئيسة املحكمظالنوعين من الحقوق وبكيفية املحاف

ليس باإلمكان التفريق بشكل واضح وحاد بين الحقوق االجتماعية وفق التصّور املقبول في هذا األوان، "

والحقوق السياسية باالعتماد على الواجبات اإليجابية او السلبية التي تقع على عاتق الدولة، او على 

ق بتخصيص امليزانيات
ّ
. الفجوات املوجودة بين الحقوق هي باألساس نتيجة التطور أساس السؤال املتعل

التاريخي وليس بسبب فروقات حقيقية بيت الحقوق ذاتها. لذلك "افعل" و "ال تفعل" الواحدة الى جانب 

 1األخرى هما جزء ال يتجزأ من الدفاع عن كل حقوق اإلنسان، مهما كان تصنيفها."

 :عدنا أربيل أضافت -سابًقا  –والقاضية 

في الواقع، على العكس من الحقوق املدنية السياسية، تتطرق الحقوق االجتماعية باألساس الى الشروط "

الثقافي. ومع ذلك، هناك رابط بينهما  -االجتماعي -التي يجب ان تتوفر لحياة االنسان في املجال االقتصادي

النسان إيجاد حقوق مدنية. بال غذاء على ا بال تطبيق الحقوق االجتماعية َيصُعبال يمكن فّضُه، إذ أنه 

وصحة وتعليم سيجد الفرد صعوبة بإعطاء معنى حقيقي للحقوق املدنية. سيجد صعوبة في تطبيق 

 " )التشديد ليس من املصدر(الحق في االنتخاب، او التعبير عن الرأي او حرية العمل او التملك

شقة لكل إنسان؟ هل معناه أن لكل إنسان  هل معناه أن على الدولة توفير ما معنى الحق في املسكن؟ 

الحق في امتالك شقة أو حتى الحق في ملجأ ملن ال يمتلك بيًتا؟ بأي ظروف يمكن لإلنسان االدعاء بأن حقة 

 في املسكن قد انُتهك؟ وما هي واجبات الدولة تجاه هذا اإلنسان؟

                                                           
1

 http://elyon1.court.gov.il/files/04/620/106/n44/04106620.n44.htm قرار محكمة 

http://elyon1.court.gov.il/files/04/620/106/n44/04106620.n44.htm
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حق في املسكن ليس بالضرورة امتالك كثيرون ال يفرقون بين الحق في املسكن والحق في التملك، مع أن ال

ك في أساسه بل حق اجتماعي: الحق في مسكن مالئم أًيا كان نوعه.
ّ
 2شقة. هذا ليس حق تمل

النقاش حول الحق في املسكن في إسرائيل يجب ان يتطرق للفئات التي تعيش في ضائقة خاصة في هذا 

 :اليكم بضعة أمثلة املجال.

رت بشكل واضح في مجال املسكن برز في النقاش حول قانون املساكن هناك مثال حول الفئة التي تضر 

الشقق التي يسكنونها مع تخفيض الشعبية والذي يهدف الى تمكين سكان املساكن الشعبية من امتالك 

ن القادمين الجدد الذي وصلوا إسرائيل في  3كبير في أسعارها. خالل رصد تاريخي
ّ
تبّين ان احتمال تمك

وما فوق؛ ومعظمهم من آسيا وافريقيا؛ من امتالك شقة كان احتماال ضئيال مقارنة سنوات الخمسين 

ن قادمين جدد وصلوا إسرائيل قبل سنوات الخمسين، ويعود ذلك الى التغييرات في سياسات 
ّ
باحتمال تمك

هؤالء القادمين تم إسكان معظمهم في مسكان  اإلسكان الحكومية وتغيير وضع السوق في تلك السنوات.

هذه العمارات السكنية  شعبية في مناطق نائية وفرص العمل فيها قليلة، كجزء من سياسة توزيع السكان.

 –شكلت تركيًزا للفقر مّس بشكل كبير باحتمال السكان واوالدهم تحسين أوضاعهم االقتصادية 

سن القوانين كان االجتماعية، وال زالت آثار هذه السياسات واضحة حتى يومنا هذا. لذلك، من بين اهداف 

هناك هدف يتمحور حول التعامل مع اإلمكانيات الضئيلة ألبناء القادمين من سنوات الخمسين؛ ومعظمهم 

من الشرقيين؛ المتالك شقة مقارنة بأبناء القادمين قبل تلك الفترة وأبناء الحركات التعاونية والقرى 

 الزراعية.

يل، مجموعة تعاني من ضائقة في األراض ي والتخطيط مثال آخر يتطرق الى املواطنين العرب في إسرائ

ّح األراض ي واملسطحات، ملف لجنة أور واملسكن التي تم االعتراف بها في 
ُ

. من بين ابرز بنود الضائقة ش

قلة الشقق املعروضة للبيع، شقق في متناول اليد  –ملساكن إضافة الى معاناة البلدات العربية من قلة ا

 4ومساكن شعبية. وكلها ظاهر تستحق العناية واالهتمام.

                                                           
2

 https://www.acri.org.il/he/1916مقتبس عن ملف "العقاراتية"  
3

( 2היסטורית, משפט וממשל ט) דורית בפרספקטיבה -וק הדיור הציבורי והעברת הון ביןח :נטע זיו, בין שכירות לבעלות 

 426-428 (2006 ). וגם 418-419, 411
4

 هنا مكن االستزادةالمزيد حول قضية المسكن في المجتمع العربي ي 

http://uri.mitkadem.co.il/vaadat-or/vaadat-or-part1.html
https://www.acri.org.il/he/1916
http://www.themarker.com/opinion/1.2519159
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، هو حق أساس ي ومفتاح لتحقيق حقوق انسان املسكن هو ليس منتج عاديللتلخيص يمكن القول بأن 

ة. املسكن ليس منتًجا يمكن للدفاع عن الحياة والصحة، الخصوصية وحياة األسر  مفتاحأخرى كثيرة. هو 

االستغناء عنه عند الحاجة، ولذلك اذا كان يحتاج جزًءا كبيًرا من مدخولنا فإننا سنضطر لالستغناء عن 

احتياجات أساسية أخرى. سياسات اإلسكان تؤثر كثيرا على املجتمع وعلى مدى االندماج او التفريق بين 

الذي تعرضه على الفئات املستضعفة حتواء او االقصاء مجموعات وطبقات سكانية متنوعة، وعلى مدى اال 

واألقليات، وعلى إمكانية الكثيرين منا الحصول على تعليم جيد وإيجاد عمل والتمتع من خدمات صحية 

ورفاه مناسبة، وبيئة نظيفة خالية من املكاره والتلويث. لذلك، فإن الحق في املسكن املناسب هو حق تم 

وفي  1948قوق األساسية لإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان منذ العام االعتراف به كإحدى الح

 5الوثائق الدولية املختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

 .2012הוצאת הקיבוץ המאוחד קריאת המחאה בתוך אריאל הנדל, עורך, דיור, מור, גיל, -גן 
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 مخطط درس في موضوع الحق في املسكن

 

 طالب املرحلتين اإلعدادية والثانوية )السابع حتى الثاني عشر(: جمهور الهدف

 دقيقة )حصتين( 90 :مدة الدرس

 :األهداف

 يتعّرف الطالب على مصطلح حقوق اإلنسان واليوم العالمي لحقوق اإلنسان. .1

 املدنية وحقوقه اإلجتماعية. –يتعّرف الطالب على الفرق بين حقوق اإلنسان السياسية  .2

 يتعّرف الطالب على ماهية الحق في املسكن واإلشكاليات املتعلقة بهذا الحق. .3

 ة من موضوع الحق في املسكن.يتعّرف الطالب على عدد من القضايا النابع .4

تتم املساهمة في رفع الوعي لدى الطالب حول التعقيدات في هذا املوضوع والسعي ألخذ موقف  .5

 من القضايا التي ُعرضت أمامهم.

 

 دقيقة 25: الجزء األول 

 يبدأ/ تبدأ املعلم/ة بالشرح: ما هو اليوم العاملي لحقوق اإلنسان.

ي كل عام يتم إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ العاشر من : فاليوم العاملي لحقوق اإلنسان

، وخالل اإلجتماع العام لهيئة األمم املتحدة، تمت املوافقة على 1948ديسمبر. في مثل هذا اليوم من العام 

فرد "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"، وفي هذا اإلعالن تظهر الحقوق املختلفة التي يجب على الدولة وال

 الحفاظ عليها.

تعليم حقوق اإلنسان واملواطن والحفاظ عليها هو أمر مهم في حياتنا كبشر وكمواطنين في دولة ديمقراطية. 

اليوم  بإحياءلذلك، من املفضل التعامل مع هذا املوضوع في كل عام من جديد. كل عام يقوم جهاز التربية 
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نشر في كل عام العالمي لحقوق اإلنسان من خالل دروس خاصة ولقاء
ُ
ات ومحاضرات. إضافة الى ذلك ت

ز على أحد املذكورة في إعالن األمم املتحدة، وتوّزع على املدارس إلى جانب مخطط درس. 
ّ
وثيقة أصلية ترك

هذه الفعالية تتم باملشاركة ما بين جمعية حقوق املواطن في إسرائيل ووزارة التربية والتعليم )بواسطة جهاز 

 والحياة املشتركة(. التربية املدنية

ز على الحق في املسكن : " 
ّ
رك

ُ
لكل شخص الحق في مستوى من املعيشة كاف للمحافظة هذا العام سوف ن

.." )من اإلعالن العالمي على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن

 ( 25لحقوق اإلنسان، املادة 

 :لصقملا ب هذايعرض/ تعرض املعلم/ة على الطال 
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 : لصقنظرة على امل

 :يسأل/تسأل املعلم/ة الطالب

  ؟امللصقماذا ترون في 

  ؟ )يمكن وصفه كبيت، سطح، مساحة خاصة، عقار(. امللصقما هو الرمز الذي يظهر في مركز 

  ،ا لحقوق أخرى، مثل األمن
ً
ع إجابات تتضمن تطرق

ّ
ماذا الذي تعتبرونه بيًتا؟ ) يمكن توق

 لعيش بكرامة، حقوق الطفل، التربية وغيرها(.الخصوصية، ا

  ما الذي يحدث لإلنسان الذي ال يمتلك بيًتا؟ أحد اإلستنتاجات من النقاش يمكن ان يكون

االستنتاج أنه بدون بيت )مسكن مناسب( سيتم املّس بحقوق أخرى كثيرة، وُيمنع اإلنسان من 

 القدرة على ممارستها.

 يكون  أن يمكنه من هناك هل متاهة؟ داخل الحق هذا بعرض رار ق اتخاذ تم -رأيكم حسب – ملاذا 

 املتاهة؟ طريق عن البيت إلى الوصل في صعوبة يجد وآخر  بسهولة البيت إلى ويصل باملتاهة ضليًعا

 ملاذا؟

 سكان من كثيرون أخرى. جهة من والصعوبة جهة، من بالتحدي الشعور  تجسد املتاهة -للمعلم

 بدًءا .جًدا صعبة بحواجز  يصطدم بهم خاصة زاوية على بالحصول  طموحهم بأن يشعرون الدولة

 القروض على الحصول  في الصعوبة إسرائيل؛ في بيت شراء أجل من املطلوب املعاشات عدد من

 في صعوبات الشقق؛ في نقص الباهظة؛ الشقق وأجرة املنصفة غير  اإليجار  شروط اإلسكانية؛

 الشارع وسكان املسكن لعديمي واملساكن البيوت هدم للمستحقين؛ اإليجار  معونات على الحصول 

 وغيرها.

  حول موضوع املسكن في إسرائيل؟امؤخرً هل لديكم أسئلة أو معضالت نتجت 

خالل مراحل النقاش املختلفة من املحتمل أن تظهر حاجة في توضيح بعض املصطلحات: الحقوق 

 الطبيعية، الحقوق السياسية والحقوق اإلجتماعية.
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يقوم/تقوم املعلم/ة  ، امللصقلم تظهر الحاجة الى نقاش كهذا بصورة طبيعية خالل مناقشة في حال 

بعرض املصطلحات أمام الطالب ويتطرق/تتطرق إليها من خالل التوضيح بأن الحق في املسكن يعتبر ضمن 

 :الحقوق اإلجتماعية. تتم مالءمة مستوى النقاش للصف الذي يتم فيه الدرس

 -هي الحقوق املتعلقة بحرّية اإلنسان وحمايته من دكتاتورية السلطة. الفكر الليبرالي الحقوق الطبيعية

يرى في الحقوق الطبيعية حقوق أساسية. هذه الحقوق يستحقها اإلنسان  -حسب الفيلسوف جون لوك

التمنحها السلطة لإلنسان وال يمكنها منعها  –متعلقة بالسلطة  لكونه إنساًنا، وبسبب والدته. ولذا فإنها غير 

عنه. هذه الحقوق هي: الحق في الحياة واألمان، الحرّية، التملك، الكرامة، املساواة والحق في املحاكمة 

 العادلة.

ن  الحقوق السياسية )حقوق مدنية(
ّ
هي الحقوق التي تمنحها السلطة ملواطني الدولة. هذه الحقوق تمك

ح 
ّ

كل إنسان من املشاركة في تصميم شكل الحياة السياسية في الدولة، مثال: الحق في االنتخاب والترش

 وحرية العمل النقابي.

تعتبر جزًءا من حقوق اإلنسان  وهي الحقوق األساسية في النظام الديمقراطي،الحقوق اإلجتماعية 

من الحقوق الطبيعية وكل دولة تقرر بمفردها  واملواطن ووردت في إعالن األمم املتحدة لكنها ليست جزًءا

حجم هذه الحقوق املمنوحة ملواطنيها. الحقوق الغجتماعية ليست جزًءا من الحقوق الطبيعية ولذلك فإن 

الدولة بإمكانها اتخاذ القرار حول حجم هذه الحقوق. الحقوق اإلجتماعية تشمل : الحق في التعليم، العالج 

حقوق العّمال وشروط التشغيل، األمن اإلجتماعي والغذائي والحق في العيش الطبي )الصحة(، املسكن، 

 بكرامة )مستوى املعيشة(.
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 دقيقة 30 :الثاني الجزء

ج الحق بين
َ
نت

ُ
 :وامل

 :يعرض/تعرض املعلم/ة أمام الطالب قائمة أغراض، مثل

عرض أغراض  رغيف خبز، حاسوب، ماء، هاتف، أدوية، كتب تعليمية، كهرباء، سيارة )من املمكن

هل يتم الحديث عن غرض الذي هو ُمنَتج )معروض للبيع في  –إضافية(. تتمة لذلك يتم طرح السؤال 

السوق وال يوجد أي سبب يدعو الدولة تهتم بإتاحته للمواطن( أم عن حق )غرض أو خدمة يجب أن يكون 

 ة أو أخرى(.متاًحا لكل مواطن في الدولة وعلى الدولة أن تهتم بإتاحة للمواطن بطريق

في نهاية النقاش يمكن التلخيص بالقول بأن هناك محور توجد في أحد طرفيه أغراض متاحة يمكن 

لإلنسان الحصول عليها وفق قدراته املادية، وفي الطرف اآلخر منتوجات أساسية، أغراض وخدمات بدونها 

 يتم املس بحقوق اإلنسان.

 :نعرض عليكم امكانيات إلدارة نقاش

 :يعرض/تعرض املعلم/ة أمام الطالب إدعائين -األولى اإلمكانية

 .املسكن هو شأن إقتصادي خاص ال ُيلزم الدولة بالتدخل .1

للسكن، يتم شراؤه أو إستئجاره في السوق. لنفترض أن مالكي الشقق في البالد  منتجاملسكن هو 

حّمل نفقات رفعوا قيمة إيجار الشقة بصورة مذهلة و "رموا في الشارع" كل من لم يستطع ت

 أليس ذلك من حقهم؟ أليست الشقق عقارات بملكيتهم؟ –اإليجار 
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ل عند الحاجة .2
ّ
 .هناك أهمية جماهيرية للمسكن، ولذلك على الدولة التدخ

املسكن ليس عقاًرا بل بيًتا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. املسكن هو مفتاح للدفاع عن حقوق 

االستمتاع  لإلنسانان في املسكن املناسب. كما يحق أخرى، ولذلك يجب الدفاع عن حق اإلنس

 في التمتع من الحياة تحت سقف يأويه. الحقبعقاره، لكل إنسان 

يتم رسم دائرتين على أرضية  الصف، كل دائرة تمثل أحد اإلدعائين. يقف كل طالب داخل الدائرة التي 

أزواج مختلطة )يدعمان إدعائين  تمثل االدعاء الذي يوافق عليه. بعد ذلك يتم تقسيم الطالب إلى

دقائق يتحدثان عن املوضوع ويحاوالن فهم كال اإلدعائين وربما يقنع أحدهما اآلخر  10مختلفين( وخالل 

بصدقية موقفه. يجب تذكيرهم بقائمة املنتجات التي تم الحديث عنها في بداية الدرس كمقارنة مع املسكن. 

لدوائر املرسومة وفحص ما اذا كان أحدهم قد غّير رأيه. يعود بعد ذلك ُيطلب من الطالب العودة الى ا

الطالب للجلوس كمجموعة واحد ويتم اختيار ممثل عن كل زوج )طالبين عمال مًعا في الفعالية( ليتحدث 

 عن حواره مع زميله ونتيجة هذا الحوار.

ن )اللذين ظهرا في اإلمكانية يمكن أن يعرض/تعرض املعلم/ة أمام الطالب كال اإلدعائي -اإلمكانية الثانية

األولى( ومن ثم يسأل/تسأل: هل هناك مجال لوضع سياسة تدمج بين اإلدعائين؟ في حال كان الجواب نعم 

 إقترحوا طرق لوضع سياسة تدمج بين اإلدعائين. يمكن تطبيق الفعالية من خالل لعبة تمثيل األدوار. –

اإلدعائين، يقوم/تقوم املعلم/ة بتقسيم الطالب بحيث )في حال كان معم أو كل الطالب مؤيدين لألحد  

 يكون نصفهم مؤيد لإلدعاء األول ونصفهم اآلخر مؤيد لإلدعاء الثاني(
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 دقيقة 35 :املرحلة الثالثة

 :مسؤولية الدولة عن املسكن

لة السؤال هل هو حق أم منتج، وعن موقف الدو بعد أن تحدثنا عن ماهية الحق في املسكن وناقشنا 

. تعالوا نفحص الطرق املختلفة التي تستطيع )أو يجب على( املهم في السعي لتوفير املسكن لكل مواطن

 أي أن تقوم بفعل ما. –الدولة من خاللها التدخل 

ل 
ّ
في حال وصل الطالب الى استنتاج عكس ي ، أن سوق الشقق حر ويجب اتاحة التنافس فيه بدون تدخ

التوجه، وماذا ؛برأيهم؛ سيحدث ألسعار الشقق )سترتفع أم تنخفض؟( وماذا الدولة، نفحص مًعا تأثير هذا 

 سيحدث للناس الذين ال يملكون اإلمكانيات االقتصادية، ومن هي الفئات التي ستتضرر بصورة كبيرة؟

 :نقاط للتفكير

  ل؟ –ارتفاع إيجار الشقق
ّ
 تحددي أم امتناع عن التدخ

 واجب او امكانية؟ –ة سهولة الحصول على مسكن في مشاريع جديد 

 نعم أم ال؟ -مساكن شعبية للمحتاجين 

 نعم، ال، قليل أم كثير؟ -معونات في ايجار الشقق للمحتاجين 

  نعم ام ال؟ –دمج الحق في املسكن في القوننة 

  واجب الدولة ام ال؟ –نضال ضد التمييز في املسكن 

  نعم ام ال؟ –توسيع الخرائط الهيكلية القائمة 

   تغيير الوضع القائم؟ –للبناء  تخصيص أراض 

  ) نعم ام ال؟ –تحضير خرائط خاصة لفئات معينة )عرب، متدينون 
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 :هناك ثالث امكانيات الختيار املعلم/ة في هذه املرحلة من الدرس

 

تغيير االجتماعي واالقتصادي للاللجنة  موقعتوجيه الطالب بواسطة حاسوب وانترنت الى  .1

راختنبرج( لبند املسكن وتوصياته. كل مجموعة يتم توجيهها لبنود تفصيلية في ذات البند املتعلق ت)

باملسكن )جزء منها تم ذكره أعاله( وُيطلب منها دراسته والحديث امام الصف بعد ذلك ما هي 

 صت به اللجنة لسلطات الدولة.القضية التي درسوها وما نوع وشكل التدخل )الفعل( الذي أو 

 

نقاط مركزية  10: " ملف يتم تقسيم الطالب الى مجموعات وكل مجموعة تحصل على نسخة من .2

املساكن. يتم عرض  إلتاحةف لتطوير سياسة إسكان اجتماعية في اسرائيل" الصادر عن االئتال 

القضايا في امللف كأسئلة ومواد للتفكير. على كل مجموعة مناقشة جزء من امللف واتخاذ موقف 

 حوله. 

 :فعالية تخطيط حي جديد .3

طالب. على كل مجموعة تخطيط حي جديد مع  4-3يتم تقسيم الطالب الى مجموعات مؤلفة من 

 ة واعطاء تفسيرات للخيارات التي تم اتخاذها.األخذ بعين االعتبار االعتبارات التالي

 أين سيتم وضع الحي؟ في املركز/ الضواحي، مدينة موجودة ام جديدة؟ .1

 كيف سيكون شكل البناء؟ بيوت خاصة/ بنايات مشتركة/ أبراج/ مختلط؟ .2

 كم سيكون حجم البيوت؟ موّحد/ متنوع بين كبير وصغير. .3

 ؟هل ستفرضون على املقاولين بناء شقق صغيرة .4

 هل ستفرضون على املقاولين اقتراح شقق باسعار متاحة؟ .5

 هل ستفرضون قيودا على ايجار الشقق؟ هل ستوفرون معونات في ايجار الشقق للمحتاجين؟ .6

 كيف ستكون البنى التحتية في الحي؟ هل ستكون مستقلة ام مرتبطة بمركز املدينة/ احياء اخرى؟ .7

ام مقتصًرا على فئة معينة؟ متدينون/  من سيكون سكان الحي؟ هل سيكون حًيا متنوعا .8

 علمانيون/ عرب/يهود/أغنياء/فقراء؟ هل سيتمكن كل من يرغب بالسكن في الحي؟

http://hidavrut.gov.il/content/4172
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/housing-10points1.pdf
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 هل ستهتمون بالتفاصيل املذكورة سابقا ام ستتركوا السوق يتصرف كما يشاء؟ .9

ع يجمع املعلم الطالب من جديد/ وكل مجموعة تعرض افكارها. بالطبع يجب تشجي –في النهاية 

 -الطالب لعرض اعتبارات اضافية او افكار لم يتم عرضها اعاله. اضافة الى ذلك، يسال املعلم الطالب  

كيف يبدو الحي/املدينة/ القرية التي تسكنون فيه وفقا لالعتبارات اعاله؟ هل هناك تنوع، مساكن 

ش ى مع هل تخطيطكم يتما –بسعر متاح، هل هناك سكان من خلفيات مختلفة؟ بكلمات اخرى 

 الواقع؟ وما رأيهم في ذلك؟

الحق في املسكن في دول اخرى او انهاء  –للمدارس التي ستختار هذه االمكانية نعرض فعالية اضافية 

  : الدرس بالجزء الثالث واالنتقال للتلخيص

 يتم تقسيم الطالب الى ثالث مجموعات، كل مجموعة تحصل على مقال واحد من بين املقاالت التالية:

 في موقع جلوبس بتاريخ نشر  –ساكن الشعبية في اسرائيل مقارنة بدول اخرى في العالم امل

22.10.12 

 29.5.13 في موقع كلكاليست بتاريخ  نشر  –حول املسكن  OECDمؤشر الـ 

 في موقع كلكاليست بتاريخ نشر  –مساكن بأسعار متاحة في اسرائيل مقابل دول اخرى في العالم 

26.2.15 

 

 معطيات او الجمل األكثر أهمية في املقال؛ حسب رأيها؛ بترتيب تنازلي. 5كل مجموعة تسجل   .1

يشرح ممثل عن كل مجموعة الجمل التي تم اختيارها، ملاذا  –في املجلس )جلسة كل الطالب مًعا(  .2

 وكيف تم اتخاذ القرار على ترتيب الجمل بشكل تنازلي.

العناية به )من بين تلك املعروضة في يتم التصويت ديمقراطًيا على املوضوع الحارق الذي يجب  .3

 املقاالت(

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000791504
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3603668,00.html
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3653360,00.html
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التعرف على وجهات نظر اضافية متعلقة بالحق في املسكن وكيف يتم  –هدف النقاش الصفي 

التعامل معها في العالم، وكذلك التعامل مع الحاجة لوضع سلم اولويات على ضوء امليزانية املحدودة، 

 ات بعض مواطني الدولة ال يمكن تلبيتها.والتي نتيجة لها يتضح ان جزًءا من احتياج

 دقائق 10 :تلخيص

 -نقاش تلخيص ي للدرس

  خالل الدرس وفوجئتم بها. تعلمتموهاتحدثوا عن معلومة 

  أي القضايا املتعلقة باملسكن هي األقرب الى قلبكم؟ هل ترون بأنفسكم فاعلين من اجل سد

 االحتياجات في املستقبل؟

 سكن كحق او منتج اختلف نتيجة النقاشات التي تمت خالل هل موقفكم من السؤال حول امل

 الدرس؟
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 : 1ملحق  

 :االجتماعية الديمقراطية والليبرالية –شرح حول التوجهات االجتماعية االقتصادية 

على الدولة توفير احتياجات الفرد وتأمين  -ان وظيفة االطار السياس ي الديمقراطي تعتبر مضاعفة: من جهة

على الدولة تأمين جودة حياة وسالمة  –ه، وبذلك يمكن تحقيق مبدأ الحرية. من جهة أخرى حرياته وحقوق

   املواطنين جميًعا، أي املجتمع بأكمله، وبذلك يمكن تحقيق مبدأ املساواة. 

بين هذين املبدئين األساسيين هناك نوع من التوتر، هناك احتمال للتضارب بين الحرية واملساواة يخلق 

االقتصادية واالجتماعية في الدول الديمقراطية  السياسيةعلى اتخاذ القرارات  -على األغلب –ثر توتًرا يؤ 

 املختلفة.

التوجه  -اقتصادية مركزية في الدول الديمقراطية –على خلفية هذا التوتر نشأت توجهات اجتماعية 

 الليبرالي والتوجه االجتماعي الديمقراطي:

يمقراطي، أي فكرة قيام دولة ديمقراطية على يد األفراد الذين يعيشون فيها، كال التوجهين يتقبل الفكر الد

تحقيق حقوق كل فرد فيها واستثمار قدراته بأفضل صورة ممكنة. وهنا ُيسأل  بإمكانيةووظيفتها االهتمام 

ّيسر بين هذين املبدئين؟ وه
ُ
نا السؤال: كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كيف يجب على الدولة الديمقراطية ان ت

 تختلف اآلراء.

: يضع الفرد وحقوقه في املركز، يهتم باملساواة السياسية واملساواة أمام القانون، لكنه ال التوجه الليبرالي

تأمين عالقات  –يتدخل في الشأن االقتصادي االجتماعي للفرد. يكتفي هذا التوجه باملساواة الرسمية 

ل
ّ
الدولة مطلوب فقط عندما يتم املس بكرامة اإلنسان  متساوية لكل االفراد. حسب هذا التوجه فإن تدخ

وحياته بصورتها األساسية. التوجه الليبرالي يشجع السوق الحر واملبادرة الخاصة والتنافس االقتصادي 

واالجتماعي الحر بين أفراد املجتمع. يؤمن هذا التوجه بمنح الحرية االقتصادية لكل فرد كي يتمكن من 

 يعود عليه وعلى املجتمع بأكمله بالفائدة.تحقيق كل قدراته مما 
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: يفترض هذا التوجه ان املجتمع مسؤول عن األفراد الذين يشكلونه الديمقراطي -التوجه االجتماعي

ويشدد على مبدأ املساواة االقتصادية االجتماعية. هذا التوجه ال يكتفي بتأمين املساواة السياسية 

على تطبيق املساواة في الفرص االجتماعية واالقتصادية للجميع  واملساواة أمام القانون فقط، بل يشدد

االجتماعية الحقيقية، على  -)مساواة بمعناها الحقيقي(. حتى يتم تطبيق املساواة في الفرص االقتصادية

نوًعا  –مما يمكن ان يمس  االقتصادية –االجتماعية  الشؤونان تتدخل في  -حسب هذا التوجه –الدولة 

ة الفردية )ضرائب الطبقات القرية، مساعدة الطبقات الضعيفة عن طريق دفع مخصصات بالحري -ما

ل الدولة مطلوب من أجل ضمان تطبيق 
ّ
)تأمين وطني/ مخصصات بطالة( وخلق اماكن عمل وغيرها(. تدخ

ع. االجتماعي لدى كل فرد ومن أجل تقليص الفروقات في املجتم –املساواة في الفرص في املجال االقتصادي 

هذا التوجه يؤمن بأن كل املجتمع سيكون أفضل وأكثر مساواة مما يعود بالفائدة على الجميع، وسيتمكن 

عدد كبير من األفراد من تحقيق حرياتهم وقدراتهم. تقليص الفروقات االجتماعية واالقتصادية عن طريق 

اواة السياسية )انسان جائع تطبيق املساواة في الفرص االجتماعية واالقتصادية يدعم أيضا تطبيق املس

 وغير متعلم سيكون غير مبال  سياسًيا(.

 


