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 םיר מנהלתקצי
 אחקר בנושמ דו"ח

 יותתלשיפור קהי
 לות מגוונותבקהי

 בהם שותפות מיטידא לקחקר זה הית מטרמ

 .שותףי מתלחב קהירבוצות החולקות מין קב

 להתוך הקהים בישרת קנחיעות במצאת באז

 אמוצם מיבין תושם בחסיכות יערת ומהמקומי

 .יופיתא אמוצם מניאם שיבין תושבל יופיתא

 לחאות של המנו גחקר היל המע לקיומו שהרק

 לומוןל סבות מותו שעקת ביופיתלה האהקהי

 מקרהת לילרה הכלל החבקה ז"ל והתגובה שט

 םשינין אב בגם היטתח שהודשה זה. המק

 רועייאת בילרה הכלין החבביופי לתא אמוצמ

 םחסית היכערת מנחיבגר ליטרחאה היה ההמ

 חקרסה המם מנ. בהתאשכונותם ביבין תושב

 יופיה,תי אאם יוצילאקוד מישרת המיר איבעלה

 יופיהתי אאם יוצילאת )וישרילארה הישרל החבא

 מנה(.חלק מכ

 לותעלה הן שכונות ב, אחקרמחרו לבשכונות נ 19

 אמוצם מילאל ישרבוה שם: שיעור גינפייי מאנש

 םיבם בהם תושיבי מפגש רחברד מציופי לתא

 םינפיים. מאפגשים( ניופיתא אם וליופיתם )אישונ

 יןם במים הקייישרת הקחון אביפשרו לנו ללה אא

 לוימוד מהם אלתח אותם ול, לנשונותבוצות ההק

 טחוןוב יותדדה ,יותבורחי םירצמיי םייתלקהי םייכתהל

 בה.טייות מתלם קהים החוסמיייכת תהללעומ



 

 

  

 

1
צי

ק
ת

 .
 ר

8 
 בודה:חות עהנ 3 חקר עמדוסיס המבב
 םינפיילי מאחב הלוקארמל יות:ל. לוקא1

 ם בויבל התושם של החיים עשפיעים שמייחודיי

 אמצ. מצורות שונותם בת חוויות החיים איבעצומ

 ,ל שכונותם שים שונאו טיפוסימצזה אושש ונ

 ד שכונותצבה לטית ומייות חיובתלבהן קהי

 קרוןפי עי. לדותשרל מאבק והבהן תופעות ש

 רוטיו פיחרי ואלחלק כלחקר בנוי מהלוקליות המ

 חקרו.נשכונות שחת מהכל אם לייחודם יייאמצמ

 תבנסיס להבם כיבין תושם בחסיכות יער. מ2

 םיכות חייחון אבנו לבואב לה:ם בקהית החייחווי

 חב,רמלה "חדשה" בל קהיפרט שלה ובל קהיש

 לם שטיבם בהייגל הישבונן ערוב להתנהוג ל

 ם לקליטהיטרמפר.. כיור וכושכלה, תעסוקה, דה

 יןם בחסיכות היערמד בתמקחקר זה מלוב. מושי

 תם איגם ומדייבם מיטחייטר למפרם כיבהתוש

 תישיל הרווחה האלו עם אישרבות שיש לקהחשי

 ם.יבל התושש

 בה ופעולותחשי ם:ילמאא פורם ליחבר. מ3

 ים לנותניבין תוששר בבות מכוונות לשיפור הקר

 ידשטרה, פקים: מילמאם פוריחברמם בירותשי

 לבות עשפעות רלו הציות אאטרניא. לל ועודשממ

 חקר, מתאחד עם זם, ייבל התושם שת החייחווי

 םישייין אבם המפגשיי גם לסה לטעון כזה מנ

 זכרמחיי היום יום, בם ביילמאא פורם הליחברמב

 שכונה,ל הק ש, בקיוסספרת היר בחצ, ביתלהקהי

 םירל החבם שת החייל חווישפעה עיש ה

 עתקא מושלחקר טוען שלה. עוד המבקהי

 חקרמד זה. הממיספקת לטיפול בב מת לתשומ

 יןם בחסיכות היערמקומות בהם מבא שמצ

 ם מנוהלות אופןיילמאא פורם ליחברמם ביבתוש

 םיבל התושבה עעות מיטישמכך מב, יש לחושמ

 .ולהפך

 תישתתפותיה התודולוגמערך בחקר נהמ

 בוצותי קרם, חביבם בהם תושיאופנד בוהתמק

 םם ומפרשי, חוויחתת איתלה שכונשונות בקהי

 דצילה, וכבוצות שונות בקהיין קם בחסית היא

 תיתלת קהיגרסשות מבל התגם עשפיעילה מא

 יונותאר 570-ם כ. צוות החוקרות קיישותפתמ

 שכונות 19-ם בידי תפקילעם וביבעומק עם תוש

 פשרה, אחקרמחרה לבנש U ת ה-תוד. מץראב

 חסותיים, התידע מגוונדע ומקורות ייחסות לייהת

 לגשות שם, תחושות והריים תפיסתטיבלהי

 .חקרמם בשתתפיהמ

 לבותן שחשי תם אילעחקר מי המאמצמ

 בוצות:ין קם וביבין תושם בחסיכות יערמ

 שותשמשכונה מלה ובם בקהיחסיכות היערמ

 ת תחושתיבנליה נת עיארי נתת בליתשתכ

 ללות שסוגבות ותחושות המעור, המשייכותה

 תילה. הן גם התשתבוצות בקהיהפרט והק

 יותל תכנתן שיית בנת או החוסמפשרהמא

 שרלות איות ויעיבטיפק, אבותבות מיטיהתער

 צורית לל מנשכונה. עי הבת תושמות אדמק

 לנון שיכתמוך ביש ל תפשרת ומאבה תומכיבס

 בותמיטי םחסיי כותערמ לות מקומיות בהןקהי

 םיכער םיעומד ייסודןב שרם ואיבהתוש לכל עם

 .וסובלנות יווןלה, גבק לש

 אותמציין נדחקר עמדקנו בשכונות אותן בכל ה

 טיהין הני בתלזון קהייל חיפוש איך שתהלב

 תגרסמטיה לין הנת וביתנת איבותסות תרלהתכנ

 דעבות מניכרשכונות מדה. החית איתשכונ

 ירחב, בה לגתגששת מיתת שכונגרסין מע בנש



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכות היחסים בקהילה 

הן אינטראקציות ממושכות 

המתקיימות במרחב הפיזי 

)המקומי( ברמת הפרטים 

וברמת הקבוצות המרכיבות 

את הקהילה, רמות אלה 

משפיעות זו על זו. 

מערכות יחסים איכותיות 

מאופיינות בהדדיות 

והכרה בערך הפרט, אמון, 

שיתוף במשאבים, שייכות 

והתמודדות יעילה במשבר. 
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 .בותעוריות ומחר, אלה תחושת שייכותהקהי

 לע, בדתמימאבק מנות בד שכונות המאופייצל

 .תדות יומיומימות והישרילם, אייזענם גינפיימא

 םיופיתם אניאם שיבל תושט שת המבקודמנ

 ת בלטהשיאלו, רם עייעותשמם מיאמצספר ממ

 םיבם וכן תושידי תפקילע'. בתפיסת 'ההצלה

 םיבפי תושחסם כלת יאו איטבות בם רפעמי

 םלם שיש להצים חלשישינאיופי כתא אמוצמ

 ם. תפיסת ההצלה,כל תחומי החייולסייע להם ב

 ם,יים חיוביעימניעה מבות מגם רגם שפעמיה

 יופיתא אמוצם מיבל תושב מוחלש שת מצרשממ

 יאיוצב עיה"ב"ה תא עתבמק זו מוחלשות שכונה.ב

 םיתעו לעישמעיה״ מל ה״בקום זה שיופיה. מיתא

 יתעייבד הל הצפתרון עיע לגת להל מני ע, כבותר

 ם. תפיסהיחרגות אפוסי התנהמץ דאשתנות ללה

 , שוותשותפותם מחסיכות יערתוח מעת פיזו מונ

 תלה, וכן חוסמת הקהימרם ביבין תושיות בדדה

 .ל התחדשותתוח תפיסה שפי

 םשינל אעות שמנא חשוב נוסף הוא ההימצמ

 םיים תפיסתטיבשיוך הייופי מתא אמוצם מניאש

 חקרת המגרסמם. במם לעצייזענם גייגותוהתנה

 ". תמה זוזעןי גא לל תקרת "אמיתת כארנו זדגה

 תרצבות שמייכת המורקפת אשבה מדה רמיב

 םניאם שיבם רידי תפקילעם וביבשכונה. תושה

 אקרא להילישה שרדת הלו אעיופיה התי אאיוצ

 דהבולות והפררו גאים תמנם. הם אייזענג

 בה הםדה ששכונה- הפרתוך הם בחינוכש

 תמקו אים נ- אוללם חלק פעיבות לוקחים רפעמי

 בותסילה ביהם אקולגותם ולשייע להתנההמנ

 ,רות, חוסר היכישייטחון א- חוסר בבות שונותסיונ

 דותמוסם או למיסויים מיזוריאחוסר שייכות ל

 דומה.שותפת וכר שפה מדם, היעישונ

 נויי ואצונם, הוא חיבורלה, עבות אסיהמקור לנ

 אופןם ביגתנהם מניתפיסתם, הם אלוי בהם. לת

 תפסנב שתוך מצם בידתפקא הם מלי אזענג

 יבטיטרקא א, או לילייטרא נמקום לם כבורע

 רותחייהם בלשר כופה עם איים מאיתולעי

 דה.אות להפרישמב

 יופי עולהתא אמוצם מילאל ישרט שת המבקודמנ

 תיופיתלה האהקהי תוק,יגנה ונל התפיסה ש

 שתת ומגובחנלה מובא קהישכונות היכל הב

 ינעייופיה והן בתי אאם יוציבבור התושהן ע

 ינשלה עולה מל הקהים. חוזקה שיבר התושאש

 יאל יוצמי שיי פנתלטייה וחוזק קהים: נייוונכ

 שר מציעהדך רשת תמיכה אי, ומאחדיופיה מתא

 רהחבלוב בשיל מול תהליך הריה אחבלה להקהי

 .תילאהישר

 שר עולהת אמסוית מיתקה שכונמיני, דתאעם ז

 םינפיי, מוסיפה מאבה שכונותאופן דומה בהרב

 יופיהתי אאת יוצלל קהיחנות שמובם לנוספי

 תילייטרחנות הנת המובת אהופכ בותם ריתולעי

 לוב.שית הלה איבלות וכך מגדברות וניגלס

 יופיהתי אאם יוציבלו תושעשכונות הבה מהבהר

 תלה המקומירה מהקהידל שונות והתחושות ש

 זענותל גם שלויייגחסו ליים התיבר ,תיתהשכונ

 םשר מהווידומות אי מודעות ודעות קתטיות בלה

 .יתשכונת היום יום החוויחלק מ

 הקושי זה הואחקר המי בעותשמר ומא חוזמצמ

 תקלנוחקר נאורך המל ",רקורזת היי"בהפנ

 ילעם וביבתושר ליבסי להעותשמבקושי מ

 יוון, כחנו רוצותנחקר ומה אל מה המם עידתפקי

 ם.צויים הרייוונכם לדא התקם למחות עישיה

 םחסית היכערפיון מאד במקום להתמקב

 צורהר בחה חזשיד הם, מוקיבין תושם בישרובק
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 ״,שכונהיופיה בתי אאל יוצעיות שב-״הלת איבעק

 מה הםם?״ ״לייכרם ציופיתא אמוצם מיב״מה תוש

 שותף- הן, מיתכער״. הקושי היה מםיבלשתא מל

 םידי התפקילעבם והן ליבתוש, הן לחוקרותל

 .שכונותכל ה, באליופיה או שתות אי/איוצ

 תם חשף אחסית היכערמקוד במיהקושי ב

 שר, ואות/םיחוקרלנו כטיות שחות וההההנ

 .תילארה הישרחבתנו ביברמשותפות למ

 תיכוטומיבה דקפות חשישטיות המחות וההנ

 םייכרציופיה הם שתי אאפיהן יוצ, לופטרונות

 ת׳ להם.יצונליות ׳החיאתוך הישרב בלשתלה

 יופי׳תד ׳האצמוקמות בעיות המבי הבגחות להנ

 תדם בהן או מיידדל הצל כלשותפות שת הדומי

 עותן.שמליהן ומרה על החבכליות שיש לחרהא

 םשונה אאתו הרמשיא מרקור היזת הרבעה

 חבהעות הפצה רמצאחקר זה, וזו בל מכן ש

 ,י החלטותבלב מקחקר בקרי המאמצל מש

 להד פעולות אצשטח. לם בילרות ופעיי שינותנ

 לדות עם כלי התמודכרש להציע דחקר מבקהמ

 מהרת ובמה המקומירנו בילעם שהיאמצהמ

 .תצירהא

 בנותם להנו מציעיתפיסת "ההצלה" אחס ליב

 לותמות הפעים והיוזיגונרג הארת מאחדש אמ

 אופןם בירותלה נותנות שיא, כך ששכונותב

 ם תפיסהדשות לקאוכלוסייה ומבקהמותאם ל

 חסיל הצלה. במקום תפיסה של שותפות בש

 יופיתא אמוצם מניאם שילאל ישרלקושי ש

 חלקזענות כג לם שטיבד עם הילהתמוד

 ללהם או תופעות ששוטפת שמההתנהלות ה

 להם אים. כליל כלערך שפתח מדה יש להפר

 ביגם להיבתושם וכן לידי תפקילעבאפשרו לי

 תופעותם ביתקללה נדה ואמילה בצורה מועיב

 עותשממישות לגפתח מודעות וריות ולזענג

 נו, אליבמק. בתמה היומיומירהפעולות ב

 יות, תכנפתח עם הרשויות המקומיותם לשימבק

 דוםשר יסייעו בקימות אבויות מותאוהתער

 תעותן תופנה תשוממצאבבה שטילה מקהי

 לל כללה על הקהיכלם ולחסיכות היערמב להל

 בה.בוצות שהק



 הצגת 
-חקרהמ

 ציהבמוטי
לציונור 2 
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 חרוןיופיה האתי אאת יוצלחאות קהיל מג

 נותיעות חדשות - ישבלה תע( ה2019 תנש)ב

 תסיסן עומדבשר בת אילארה הישרפי החבכל

 ל. איותל שולל שונות ושרה, שדל החוויה ש

 םלובת שיב אסיון להיטילה, ובניעות אבמול ת

 םית עולילארה הישרחביופיה בתי אאל יוצש

 ,לאת ישרניל מדיווי שיטה והליות הקלניהן מד

 רהחביופיה בתי אאל יוצם שלוביך שיוהן תהל

 .תילאהישר

 םייכעם תהלבטר ומבשם מרה מהווייגי היכתהל

 מהרת הפרט ובמרם בירוכם ואישכתמם, משיק

 יאל יוציה שלערה/יגם תהליך הה, אולתיתבוצהק

 םידסמשר מם אטיבמה היכחודי ביופיה ייתא

 בועעין סטטוס קמלהם לר שבעת סטטוס המא

 תהליךלווה אותם בשר מיות ושונות אלל דואש

 רה.יגי להנבור דור ש, גם ע1ץראלוב בשיה

 ר גםיופיה יוצתי אאל יוציות שלדואסטטוס ה

 ין תהליךביטה ליך הקלין תהלמות בחפיפה ועמי

 ייכ. תהלתילארה הישרחבלהם בלוב ששיה

 םיגרת המהבוצ/קםם הן מהפרטירה מושפעייגה

 תם. כוונת הקולטיבוצ/קםיה, והן מהפרטינפייומא

 לובוצות הלין הקבם שחסייד בחקר להתמקהמ

 ת שיפור תהליךיות לטובעותשמקודות מתר נאול

 ם בו.שתתפיבור כל המהקליטה ע

 יופיהתי אאם יוצילאל ישריווי שיך הלתהל

 יטתםז החלה קלם מאינשאורך השתנה לה

 םייגתרדם ההנויישית הקף אש. הוא מץראב

 ברטינה ובניל המדת שיליטה הכליות הקלנימדב

 ציהלמיסיא לש ותפיסה מציפיות לי-הכל יתרהחב

 לחד של אמודשר מכוונות לתוך׳ או׳כור הי

 רהיאשציה- המגרטניל אתפיסה ש״, ליותלא״ישר

 ם.יל עולא שבות המוצתריותר מקום ל

 רךת ה״דגרסמיופיה בתי אאיוציות התמיכה לתכנ

 שרזענות אגגור המידה להחדשה״ ודו״ח הווע

 טיןיסיון להק, ובנ2012 תחאמתגובה לבו בהתעצ

 יופיהתי אאם יוצילאל ישריות ששולת תחושת הא

 ם:יל עקרונות חשובשר זה, ע, בהקמבוססות

 ביות בקרב גונ, רשותפותגרות מסמלוב בשי

 תילארה הישרחבחסות ליייופיה, והתתי אאיוצ

 ם הןערך התמיכה הקודת מ. לעומ2הקולטת

 יופיהתי אאיוצשותפות לגרות מסמות מדמק

רסיטהביל האונם שיספרת האא עיון, הוצמדת לאיופיה" בהוצתל מאאתא ישרירע בל זסע שם - המכרדם ביניתמ, "מתמי הכהן רוילד״ר ת 1
 2020 הפתוחה, 

 .22 רך״-עמודי ד. ״אבנ2016 , ספטתילארה הישרחביופיה בתי אאלוב יוצלה לשישמיות המני״, מדרך החדשהדדוח ״ה 2
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 םישרל הקבות שת החשיבנתוך הם, מיחראול

 רות חלקיבעלוב, ומם לשייבין תושם ביידדהה

 רהל החבחת התהליך איות להצלחרמהא

 .תילת הכלילאהישר

 שהתקדיין מת עילארה הישר, החבתאעם ז

 אופן שווה. התפיסהיופיה בתי אאת יוצל אילהכ

 חסותייקפת התשיופיה מתי אאל יוצת שילהכל

 רהל החבי אצונ, חירטע זל נאיהם כלא

 בנו קושי בקרע. ישברך קד, ומוחלש כתילאהישר

 ם בהןיב שכונות המגוררה כולה ובקרהחב

 סיסבנות ביופיה לתי אאם יוציבם תושיזרוכמ

 תוף, שיתשורתקלו לישר יובמיון, אשותף ודמ

 לכלשותפת לת זהות חדשה מייבנפעולה בונה ול

 ם.יבהתוש

 בוריותר ערורה בבצורה הקושי זה עולה ב

 בורא פחות עח לם הוא נוכיופיה אולתי אאיוצ

 ם שונותשר מציעים איחרם איבלות ותושקהי

 ברטיי המקובל או מהנלאב הישררטימהנ

 חרותנות איי מדאם יוצי. גם עולי המקובלתשכונה

 רה,דבולות הג, בבותלשתשיי הם בקיתקלנ

 סעםמהלך מת ביבותת תרקורירות וביגסב

 ם, אתילארה הישרחבבות בלשתתהליך ההב

 תוךשונות בא הצות המוצרל אם״ )עחירהם ״מז

 דעיפיין זה מם. מאיחרם, וארה זו(, רוסידגה

 רהל החבתה, של חוסר יכולתה או על יכולע

 ,יוון, להתחדשד עם גת להתמודילאהישר

 םיביכרם המחלקיב בהתאם לשתנות ולהתעצלה

 םיתגריופיה מאתי אאם יוצמנתון. אמן נזאותה ב

 תיעותשמצורה שונה ומת בילארה הישרת החבא

 עבצחרות בנות איי מדאם יוצישר עוליותר מא

 ם, אולדולה יותרגת היבותשונות תרם ובעור

 לע מאותו המקור שתגר זה נובתפיסתנו אל

 רהב החבשונות בקרת הבלסובלנות ובקקושי ב

 .תילהכל

 םיבין תושם בחסיכות היערחסי הכוחות ומי

 ם תפיסותקפישם מילות שכונות המגורבקהי

 םמובן זה הן מהווים אותן, בירשמלה ומא

 שכונותת הגרסמ. בילוב מהותדום שיחסם לקי

 םיבל תושם שייכוזם רירתגורהמקומיות בהן מ

 בולותם- גייתנאות׳ אם ׳גטיריופיה נוצתי אאיוצ

 דותם, ומוסיזור, אחובותין רדה ושייכות בהפר
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 יופיה-תי אאם יוציבת/תושלם עם קהיהמזוהי

 חרות )יש שכונות בהןיות אתנלות את קהילעומ

 י שייכותזורידות ואם מוסנת ישיתנלה אכל קהיל

 כותערל מר שלה הן תוצדות אהפר לה(.שמ

 ם.יבין תושרות בים מדחסיי

 לל שאצינאות זו עולה הפוטל מול מציא

 פשר, כלי המאשתףגנון ממנת כלה המקומיהקהי

 ם.יידדם והם שוויחסיתוך יחד מם ים חיידלק

 להת הקהימל רר עיא להאחקר הית המטרמ

 בהם שחסיכות היערת ומת המקומייתשכונה

 תתניא נת לחיאות הנוכמצישר בת אימה חיונרכ

 תבנתוך הת הן מא. זספקתב מת ללה תשומ

 לה״שחקת ה״קהישר מי אעותשמד המהתפקי

 יאל יוצרו( שדלוב )או היעשית השוואתוך מב

 ל שישאציני הפוטבגבנה לתוך היופיה, והן מתא

 זוק תחושתחית בפיאוגריג, התיתשכונלה הלקהי

 רהחבלה - לל כל קהישתתפות ושייכות שה

 מותלם שיש להתעירחי- המדךית )מאילאהישר

 ,יזכרב המרטיזוק הנדי חיל יא עת לאמנה(. זמ

 למגמות שחתו ליתו ופתמדי התאל יא עלא

 יןת ובישיין-ארות בעות היכמצאסובלנות ב

 ידד, המגע יומיומיבוע משר יכולה לנת איבותתר

 .יתניוון אלות געי שכונות בבין תושי בחיוב

 תת חוויר אתאין ולבנו להיסיחקר נמהלך המב

 םניאיופיה ושתי אאם יוציבל תושהיום-יום ש

 כותערת מם, אישכונות המגוריופיה בתי אאיוצ

 ם,ית בה גריתלה השכונתוך הקהיין ובם בחסיהי

 תדשכונה, מיל הלהם אשייכות שת תחושת הא

 לותם מקהייבתוף הפעולה עם תושמון ושיהא

 תבות המקומיעורת המדשכונה, מישונות ב

 להתר בקהיאלה, לם אטיבם להי׳. בהתאדוכ

 םילים שמובישרם וקשיי, קת חוזקותיתהשכונ

 שותפותם מחסיכות יערבוש מיי גבגתובנות לל

 יופיהתא יאיוצ םניאוש יופיהתא יאיוצ םיבתושל

 אופןבותה, ובשכונה ותרת הרו אשר יעשיא

 ששר ישמלה אשר יומיומי בקהידום קי לקילכל

 יווןל גערך שרה בתמוך בהכבול ויגא כגשר ולכ

 שותפותיות שוות מלאלות ישרת קהיייבנל

 .ומגוונות



 מהלך 
-חקרהמ

 עקרונות
יהולוגתודומ 3 
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-חקרמהלך המ
 יהלוגתודועקרונות ומ

 יאם יוצניאם שיביופיה ותושתי אאם יוציבין תושם בחסיכות היערת מיכוי אטענה כחקר ההמ סיסבב

 חצללוב מול שית עיעותשממ צורהשפיעה בת מילם הכלית המגורת שכונלקהי תגרסמיופיה, בתא

 גנוןמנפי תפיסה זו כשות לשמת מם המקומיית המגורשכונם בחסיכות יערמ .תילארה הישרחבב

 אם הליבל התושבלה שולק ת להכלהל היכוליופיה והן עתי אאל יוצשייכות שגשת הל הרשפיע הן עשמ

 ישהת גפשרהמא תגרסמלה. כ, והכליטוירה, בפשר הככלי המאעת כת מוצהמקומי לההקהי ם.יופיתא

 לחדש שמ צובעיל ביה לקחת חלק פעירת חבד א׳, ויכולה לעודחרותצג ׳אם שמיידאוחשיפה קרובה ל

 פעולת ליתלהקהי תגרסהמ כולהעשה והמגע היומיומי ים מעצלה. בל קהיחדש׳ שמ מיון, ׳דתףשומ מדמי

 .דתמימי ומאניאופן דלה במה, ההכללה עצם והקהייבזוק התושם, חיישרזוק קחיגנון למנכ

 םוליופי , אתא אמוצם מניאם שיבתושיופי- לתא אמוצם מיבין תושם בחסייד בתמקמםמנחקר אהמ

 רהל החבבה עמנו הרמ מודלתן לי, נחרותיות אליופיה ועתי אאת יוציילין ענה שונות ברות שישמל

 להל קהי- עדךירה ומאדם להיאים המבמים קיייגנונל מנלה, עבלה וההכלה שולות הקבל ג, עתילאהישר

 להמקרה ש תוךתנו, מטר. מתיתנליה מולטי- ארה קולטת עחבשותף במ מיוןבוש דיגגנון למנת כיתשכונ

 רותיהמכ יותלות סובלנת קהייים בנדתן לקיד נצימוד כל- לתילארה הישרחביופיה בתי אאלוב יוצשי

 פשרות אותה .שונות ומאערך הב

 ספר תפיסות :בות מלטחקר מצסיס המבב

 להם בקהיחסיכות יערלה, ומקהי
 חתת ארות אותה מהוות אשר יוצם אחסיכות היער, ומתיתשכונלה ההקהי

 ם.ישונלוב השיטי הבם הייאטבתם ומיבתעצתוכן מיות בעותשמהמ גרותסהמ
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ם,יבל תושבלה וההכלה שבולות הקת גסמנות אלה מם בקהיחסיכות יערמ

 פיכל חותי, התחדשות ופתהתפתחות להיבת או המגפשרת המאגרסהמ הן 

 םין הפרטילות ובתוך קהי, בלותין קהים, בשינין אם בחסים ויישר. קחרהא

 בוש תפיסותיגט ייסודי במנלם אלה מהווים בקהיים שוניגונרדות ואל מוסא

 עמקה. הל שייכותם שים שונילגעמת מקומו ב, ואחרת האמו ואת עצם אדהא

 בוהיופיה גתי אאם בהם שיעור יוצייישוביות בתלם ובקהיחסיכות יערמב

 דציכ ,תהמקומי בותעורהמ ,שייכותה תפיסת תבתעצמ דציכ יןבלה תפשרמא

 נות אותם.תן לשיד נצייה, וכבולותם געיבקנ

 3םסיתנמרה לל החביות שתללה והקהיתפיסת הקהי

 חדם יילפי פועאוגריחב גרם מם החולקישינב בו אא מציות היתלפיה ״קהיל

 אופןת בידדבות המון וערל אם שחסים יינען המקום, מכונמען זה ולמזה ל

 ל פי״. עתחוש גאווה מקומישפעה וללי ערך והעיש בגם להם להרגורש

 ם:ימדת שישה מיליות״ כולתלרה ״קהידגהה

 חברמם ביחראתמוך ולסייע לם לידחיל יכונות ש- הניותדדמון וה. א1

 תוך, מתידתמורה מייא ציפייה ללת ולישירות אלות בהיכא תלי לתלהקהי

 לה.רי הקהיל חבשותפות שמות הממונה בנורא

 א חלק חשובלה היי הקהים כישיגרם מדה בה פרטי- המי. שייכות2

 שותףב מרטים נקה וגאווה וחולקיים זמזהותם, חשי

 להם בקהיין פרטים בייתרם החבישריוון הקיכות וג, אמות- כיותבור. חי3

 מוש בהםשית הדומי

 תען טובמפעול ללה לל הפרט בקהית שכונות והיכולת הנד- מיבותחוי. מ4

 להכל

 תולשפיע בקהיל ערך ומעיש בגרדה בה הפרט מהמי-יותעותשממ .5

 דוםמה לקיסכתוך החד מיפעול בת לוהיכול כונות- הנתיבטיפעולה קולק .6

 .שותפותעיות מיות ופתרון בתלטרות קהימ

 יותללוקא
 ם.ית המגורשכונת במה המקומירחש בתרלוב משיתהליך הי מעותשממ חלק

 חובום, והמפגש המקומי טומן בקיים ותיגרם- מהיבל תושת היום-יום שחוויי

 תיתשכונלה ה. הקהירותיגרה ולסדבלה או להחות ולקיפתת המפתח לא

 םטימנלמגמות ואב מתעצשר מושפע ומחודי את סיפור יילעא בת היהמקומי

 לותם. קהיים שוניאופנכל מקום בא בטבתכל שכונה ושכונה, ומם בישונ
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 םתנ״סימרה ל, החביותתלד הקהימצגת מד 3
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 תתן )הן המקומיב אוכלוסייכם להריה בהתאנשחת מהלות אדבשונות נ

 ת והמורשתסורלהם, המת שיתנשייכות האם( היגרת המהוכלוסייוהן א

 יותלילשיוון התופעות הת וגמלה )עוצת המוחלשות שד, מיתיתשכונה

 ם,מם עיחסים ואופי הים המקומיימיגורל הבות שעורת הממיטויין(, רוב

 םחסיכות יערלה מכל קהי. בין הרשויותנן וביתוכן או בם בחסיכות היערומ

 חב.רמטחון שונות במון וב, ארות תחושות שייכותצשונות מיי

 יתחב השכונרהמ
 שכונה, הוא תוחםם ביבל תושת היום יום שת חווייר אידי מגתשכונחב הרהמ

 חברמלוב. לט או שיקיפלם, מגע, קונע מפגשיפשר או מונ, מאמקומות שייךומ

 חקר:מטיות ללוונעויות רשמי מי שתתשכונה

 ולותבגשכונה, הפי באוגריגחב הרהמ-שכונהפי באוגריג, היזחב הפירהמ

 שכונהם בידות שונם ומוסיזורל אשייכות שם בה ותחושת הירנוצם שמיייהפנ

 שכונה.מות בסוילות מבוצות ולקהילק

 לות זו- פעישכונהת בילמא-פורלות הלל הפעיגש עד, בלותחב הפעירמ

 רהי חבגונר, אם, תנועות נוערתנ״סילות המפעית כגנלות מאורת פעילכול

 תלת הכולינטלות ספונ, ופעיסתי כנתם, ביבגנויות תושר, התאתחירזא

 '.דם וכרקיפאם, ובשחקיי מגנחוב, ברם במפגשי

 לות בהןהקהי יבגל יהםת תפיסותבנם בהן והירותי שי, נותנונותשכה יבחות עם תוששיעות המצאב

 צון, הרבותעורהמ מון,הא בה,חוק או הקרי, הרשייכות, תחושת התפתשוהמ םת החייחווי ם,ירחב הם

 חיירות בחיוב ציותאסיטו םיומנהל םיבעצמ הם דציכ יןבלה נויסינ ,לוהתסכו םעסיהכ ,החששות ,לשיפור

 עותשממ םקים ויוציבעצמ ם,תורב לה,א דציוכ .םדות מקומיים ועם מוסיבתוש ם עםחסייב לה,הקהי

 פתחל חקרהמ סהמנ להא בנותה סמך לע.יתשכונה חברתוך המבםעשילות הנפעילוםימבנל טופק דה

 .תמלות קייפעי חוןבת ולת תומכיבותל פעולה התערת שיסטיולחבה, הר תפיסה
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 יהתודולוגמ
 םחסיכות היערמם ביבעורם שמידי תפקילעם וביבחות עם תושל שיסס עבתם מיתוניסוף הנב אלש

 בהת שיזכרלה המאשל הם אור עילהם ששופכגשות שרחוויות וב, בבותחשמנו ביי. התענשכונותב

 חקרמם מעילוב עקרונות הנובל שיסס עבתי המיכותנחקר אא מנו היששתמחקר בה הקנו. שיטת המעס

 תור פתרונותיאמות ולדל ערך להתקעדע בחקר יא הממושי לח כיי מנשתתפותחקר ה. מישתתפותה

 U4 שיטת העקרונות מש בשתמחרנו להמושם. במים למייינוי פני שייכיע תהלתו להניכולי בם, וכן כמימותא

 וצוותו. Otto Scharmer י פרופ’דל יע MIT רסיטתביאונישה פותחה בגה

 תווהשר מם, אתנ"סימרה לל החביות שתללה והקהיתוך תפיסת הקהירו בזשרות נתואתודות המי המשת

 תרזגיות הנתללה והקהי, הקהייותתלת ותפיסת הקהייתלישה הקהיגפי ה. לתילחקר הכלת המגרסת מא

 ישיאופן איהם בפנעומדות בפשרויות הד האעל מנם, עיבל התושם שיכות החייל אשפיעות עמנה ממ

 תם אעציתמוך ולהל אותן, יכולה ליבגפשרויות או להב אחילה יכולה להר. הקהישותףי מתבוצאופן קוב

 תגרסתחזקת גם המם כך מתחזקים ומתפתחילה מם אימדכל שמים, כטין. בהתאא ולהקכדהפרט או ל

 .תיתלהקהי

, 

 חקרמהלך המ
 לפועב

 םבוהיגיופיה הוא מהתי אאם יוציבקודות יישוב בהן שיעור התושתשע עשרה נ חרובחקר נת המגרסמב

 םישרל קערך שי שיש לה מרונזור עיאת שטח בדחיינו כחקר אופיי, שכונות המ5מ״סי הלתונל פי נץ עראב

 ת", לעומתיבזור הם כ"איבי התושדל יר עדחב זה מוגרחב. תחום מרמלויות בל פעים שפוסים ודייתרחב

 חנו:בכך נם לחוץ לו. בהתאיה שמיטורטרה
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 לם המבוססת עתופיים ושיייתכערם מייכת תהלגות ולהובלמנהירה למה ועשייה ישיתודולוג, שפה, ומתיתפיסה רעיונ 4
 .תנושיחוויה האבה לשמודעות והק

 2018 , סוףמ״סיופי(, לתא אמוצם ויותר מיבתוש 250ם )יחרבם נייישוביופי בתא אמוצקובץ אוכלוסייה מ 5
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 נהטיופיה קתי אאת יוצלבהם קהימקומות ש) יופיהתא יאיוצ לש להדואו ג תינוניב להקהי לקיומה ש •

 מו(.יא התאבלעת לי ונדמי

 להם עם קהייי מפגש מגוונזורל אם כוליבלה/תושל הקהים שי- מקום המגוריתלקהי חברמ לש קיומו •

 םיילמדות פורם, מוסיגונרל אלות שחשות": פעיל "התרים להכייכרי המפגש צזוריופיה. אתת אאנה יוציאש

 ם.ייבורם צייחברם, יש מרועיים בהם אמיתקיים, מיילמא פורול

 םיבתוש 10 ם-תוכם, מייתם שכוניגצינ 30 יונות עומק עםאכו רחקר( ער/ת מר/ת ועוזחקר )חוקרי המצוות

 םשכונה. בהתאם בידי תפקילעבם /ירותי שינותנ 10יופיה, ו-תי אאם יוצניאם שיבתוש 10 יופיה,תי אאיוצ

 לוץיך חיתהלתמוך בפשר או לאדו הוא ל״, תפקייטטורלד החוקר הוא ״פסי, תפקיישתתפותחקר המל

 ידים ליאלו בעתם. עקרונות אם להנייזכרם מינוי ושחקנזהות ערוצי שיסיסו לל בם ועיבדע מהתושהמי

 יהם,חראדע שבוד המיחות ועישית האופן הובלם, ביבחה עם התוששיבור החות עלות המנאשיטוי הן בב

 .ייעצותדע והתבוד המיצורך עים לידי תפקילעישות עם בפגוב

 םתוכם ומילאצינם פוטיחראשתתף מפנה לשר כל מאג״ כלדור ששיטת ״כעשו בם ניבעם התוש 6חותשיה

 א שונהי מוצלע, בץרא, ותק שונה ביאלי, גירדצוג מג- יישכונהת המגוון בתן, איכל הנצגו, כשר יילה אחרו אבנ

 ,שכונותם ביחקר סיורי המכו צוותם עריבחות עם התושף לשיטיות(. בנוסלוונשכונות רתות שונות )בוד

 סוףאסיון לתוך נת מאם. כל זטילוונלות רם ופעייגונרם, איתונכו מיפוי נם, וערילבוצות פעיחות עם קיהלו שינ

 מנו, ומטילוונדע נוסף רשכונה וכל מית בעשילות הנ, פעידותל מוסם עים שונמיתן מגוריכל הנחב כדע רמי

 ם בהן.חסיכות היערם ומישרי הקלגעשכונה, אופין, מלות בל הקהיקה שמינידת הין אבלה

 םיקה וכלטית פרקלנוי וכולל שים שייכת תהלחסת להובלייתחקר מת המלווה אשר מא Uת ה-יאורית

 פשרשר מאיך אמציע תהל Uל ה-ב. מודת לב ותשומש, קת מודעותרבגל הגש עם דשר שמים אייחודי

 פשריך מא. התהלת עמוקותמייבנה פנמות התוך ריות מבטיפקאפעול בם ולעולקומו בת מיחון אבחוקר לל

 לנו,ם שמייידע הפנמקורות היבור עמוק יותר לחישם ל, ומחרל האזו שת לישיט האת המבקודאה מנציי

 .7תמימודעות עצת וליתרציבה יחשיל

 נוי:ל שייך שר תהלתאשר מי אלזואל הויל המודשב U תאקריה נאוריהת

 ידד, חד צליבסר סר מיבעשר מיון אאי רל פנ, עיךתהלם ביבל התושל שי והפעיזכרם המת מקומיש אגדת להל מנם עיבחות עם התוששירו כדיונות הוגאהר 6
 בודעי, ובסיורט המם, פוריבחה עם תושחות לשילות המנאשת הביתכ, לקחה חלק בUת ה-ייאוריתחקר בת צוות המיכה ארדיוותה והי לנל שאיד״ר דנ 7

 .תור התובנותים ואיאמצהמ
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 עההתנ .1 התפתחות .5

הטמעת החדש במערכת 

 שותפתמ רהצי. י4
שותפתמ דהמיל .2  סויות חדשות;ת התנרציי

אותמצירה בנות עשיבונהת  תוך פעולהדה ממיל

 אהשר. ה3
 מקורותשותף לישי ומבור אחי
 יותתרציציה והיבאה, המוטישרה

 תוךיו לטיות, ונמיימו הפנ, עוליךתהלל החוקר בי שחודת מקומו היימה איישה ומפנגמד U ת ה-יאורית

 גשותבות ורחש, מטיותר נשישר מכיך אל תהליסיון להובתוך נת מאלו. זם שיאמצחקר והמיך המתהל

 תשואבט הת מבקודתוך נם מיאנוי יוצשי. יסודות הנוישירה ובצייחות התומכות ביבה ופתשל הקב שמצל

 י החוקרות. צוותדית לעתב מכוונת לת ותשוממפטיבה אשרך הקם, דיל החוקרמי שידע פנרות וימהיכ

 תרציידות בא שיפוטיות והתמקלבה לשאופן שתומך הק, ב U8 ת ה-תודרוח מיונות באת ריכשרו לערהוכ

 חהלון מנאל סמך שחות עשית היהלו אשטח, וני הסיורחות ובשימה שעולה בם לצון פתוחיב ור, לשאר

 תסיפור וחווית הבנקוד בהבו תוך מיתכחות נלות המנאש. הU ת ה-תודרוח מב בתכשר נחצי מובנה א

 תידיעתפשרות הת האתר אאנו לסי. נדילהם לעתיפות והחזון שאשמו גם הם, כיניירואל המאות שהמצי

 יה.ליות אפשרגעה האי ההכרת ודיבהמיט

 כוערר נחיות הקורונה מפגש ישית הנגרסמפשר בא התאלששכונה, כם ביל פנם אימו פנחות התקיישיה

 ,ם הן זהותיחרם איביופיה ותושתי אאם יוציבבור תושלות עאשאו )זום(. הדחת וישיפון או בלטחות בשיה

 שכונה.ל המיפוי שם ובילירות אותו הם מובשיד או בתפקידה יותר בם התמקיי שרותחה עם נותנשיה

 םיתונם(. מיפוי ניגרסבלות הגל הלגפשר בכולן התאא בשכונות )לם בי, החוקרות עשו סיורחותבנוסף לשי

 ם, רשויות הרווחהתנ״סי״, מרך החדשהד, ״הם- רשויותימקורות שונעשה משכונה נל הדע עיסוף מיוא

 .יותתרשכונות ורשתות חבם בילם פעייגונרוא

 בודחות ועישיתוך הם מירם או חוזם בולטייאמצתור תמות ומים- איי אופננשעשה בם ניאמצבוד המעי

 םיל צוות החוקריך המודעות שתוח תהלפיתמוך בלה לם אית כלטרמ .Uת ה-יאוריתם מימוש כלשיב

 מום יותר כיחבם רטיבחקר להיתוך המחסות ביי, תוך התחותשיתור תובנות מהיאחקר ובמם במקומל

 רי שעוזפוראט, מי, תחושתגשידע רלוץ ים. חייבל התושות וש/םיל החוקרם שמויייגשות וד, הרתחושות

 יעה.דל יבות עמוקות שיע לשכגבות להם רפעמי

 תוחית ננחיתגר מבשכונות שונות מאל עשר חוקרות בי צוות שדל יל עפועעשה בשר נחקר את מהובל
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 ,ינל שאילה ד״ר דנישרה הובת ההכא 8
 50 , עמוד2010 יי יונם, מאם ועולד״, אגותל המנהית שעיוורקודה ה, ״הנרמפרופ׳ אוטו שר 9
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 יווישותפת ולשרה מרו החוקרות הכביך דומה עתהלתמוך בת לל מנ, עתור תמותים ואיתונל נד שחיא

 ייעצויותעשו התחקר נמהלך המיות תומכות וכן באורים, תייזכרע מרועי רקי, ואיותזכריות מי סוגבגי לנפרט

 ם.ייל צוותם כליכונדשותפות ועמ

 תאחת יוצתוכן אמ 10שיותאע חוקרות רברלו א, וכלחקר/ת מרת ועוזשיאת רחוקרבו מכחקר הורי המצוות

 חקר היוי המעת צוותברלושה מאיופיה. כך ששתי אאם יוציינם שתוכ- מחקרי מרעה עוזבריופיה, ואתא

 םיתר חוקראמץ לעשה מאיופיה(. נתי אאם יוצניאיופיה ושתי אאי )יוצתנצוג האת היינחים מבימאוזנ

 חקר עםת המל איטי הוחלט להתחימן הפך לקרזט הבחר שהיאיופי אך לתא אמוצם מוחוקרות נוספי

 ם.הצוות הקיי

 ילעם, ביבן או כהה, יהודי עור ללעם, בניאיופיה או שתי אא- יוצתל כל חוקר וחוקרי זהותם שין ספק כא

 םיבחה- תושם לשישותפיין הם וביין החוקרחות בשיל השפיעו עע מקצועי שונה הם ורקע וחוויות חיירק

 תדם ומישתתפיתור המייך אל תהלשפיעו עעור הע הבר וצד, המגאאופן דומה, המוצם. בידי תפקילעאו ב

 חקר הואר צוות המשותף שעוביך המי התהלבנה כ. ההנויותם, והפרשיאמצ, המחותשיחותם, תוכן היפת

 .חקרתוך המתן למלה ולהפנמוץ חוויות איאאה ליבת הילארה הישרל החבר עזה שעוביך דומה לתהל

 חותימון, פתל אחב שרת מרצייחקר תמכו הן בתוך המם ביל החוקרשונות שישיות הת החוויות האלהכל

 .חקרמטיות ללוונתור תובנות ריקוד ואיך מיתהלם והן ביין החוקרישות בגור

 אות חדשהדו מציעמיי התרדוד החביבם והיגרס, החקריך המתהלשי במתגר מבה אתקופת הקורונה הצי

 םשייבו קם הצייגרסשכונה. הלה׳ ביגת ׳הראות היומיומיל המצינה שחיחסות ובייל התשתה עשר הקא

 שראו אדחות ויפון או שילטעות המצאכו בעריונות נאצועם, בנוסף חלק מהרייונות ובאאום ריתם בייטכנ

 חה.ל לשייגרה יותר מהרמן קצת זגרסם ומסויחוק מיפו רם, כיבל חלק מהתושישות שגת הנלו איבגה

 חקרמהלך המבה בזחת עת אחוקר 10



 תגרסמ
 םיגמוש

תטילוונר 4 



 םיגת מושגרסמ 
 תטילוונר
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לה, שכונהקהי
 םחסיכות יערומ

 תיתלישה הקהיגל הא שת המוצקודלה: נקהי

 םטיבם מהיירזגם ונירוכם כדל האי חייו שא כהי

 םיצגם ומייים ושוניבלה רם אטיבתו - היביבסב

 םילגעם מיללה כולם אטיבם. היים שונימדמי

 , מקוםרם, שכונה, עיירשפחה, חבם- מיקרוב

 םיחבם רייכם- תהלחוקים רילגעבודה, ומע

 בהיבמו - סם כים שונימדם, ומיעולנה, או בימדב

 ׳.דו, וכתיכל, כלתיבות, תרתיכל, כלתיתר, חבתיזפי

 לה״ח ״קהילה. המונא הקהיבה זו הייבסחלק מ

 אוריין תתח בל מירה, הוא מכדגשה להק

 שתנה, ובנוסף מתיאולוגידייפה אאין שתופעה וב

 לה״סיסי ״קהיאופן ב. ב11ידאופן תמיתפתח בומ

 םחסייהם ינים במים המקיישינאחסת לייתמ

 םירזגיות הנחרם, שייכות ואישרל קם ששותפימ

 םיטויים ובים סוגניהם. ישנים בירחבם המתחומימ

 ב מקום,יבר ס, הן יכולות להיווצלותל קהים שיבר

 ,תישותף או תחושה פסיכולוגפיין מקציה, מאפונ

 קותטים, פרקית שונשורי תקסוגש בשתמלה

 .12, וכושתתפות שונותה

 תיתלה השכונל הקהיע
 מקום,שכונה, כלה כי הקהיבגגם התפיסות ל

 םית מגוררתאת מיתשכונלה ה. הקהימגוונות

 ר גםשר מקום זה גוזאתון, כזי נמקום פיב

 מנותא, נתידדלות ה, תדהותזל הם שטימנלא

 חייהחב המרמ. פרט ללויותל פעישותף שגון מרוא

 לם שטימנלישות אגשונות מדרות הדג, ההרדהמוג

 םיבי התושדל יעיות עפתרון בסיס לבלה כקהי

 ,שתתפותל הם שטימנלם, אייתלדות קהיומוס

 ם בה.ילדות הפעית המוסדהות או אזה

 תילאייטורלה טררה קהיידגמי-וורטמן הדש

 ת אוי, יישובתפיאוגרית גגרסמד בבור המאוגכ״צי

 ,יותלטונגנויות שרל התאת מגוון של, הכולתיזורא

 תיתרת חבכער. זוהי מיותבותדיות והתנדסממ

 כותערם וממית מוסכשורת ערוצי תקמהמקיי

 20-34 , עמודבוץ המאוחדת הקיא״, הוציתרנוי חב, שיטות לשיתיתלבודה קהי( ״ע2009דן, )ע סבישלא 11
 םית אורנלתר מכל", אנוךלה בונה חילה וקהינוך בונה קהימי וורטמן, "חידש 12
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 ין חלקיה.ם בים שונתחומי חייין בלחסי גומי

 יהרחבצור ליל לאצינת פוטלעת זו בגרסמ

 ת זהותםש אממכך לדהות עמה, ובזי המדמ

 יותתלמוש הקהיעות מימצאת שייכותם בוא

 13״.תוכהבש

 יישובם בירל החבת שא היכוליות היתלקהי

 תיבטימת נוריתרמנה חבב איבמה ססכיע להגלה

 גרותסל ממוש שמירה ובציית באטבתהמ

 .יותדדל המון ועל איות המבוססות עבותדהתנ

 להם בקהיידחיית לפשרת מאיתלהפעולה הקהי

 םניבות בחוי, שייכות ומ ּיותעותשמחוש מא ולטבל

 .14יהדותין מוסבם לנים ובמין עצבל

 להם כקהיית מגוריין שכונפמא 15חקר נוסףמ

 שוךמת ל- היכוליותת הומוגנמם: ריאבם היאתנב

 ,ינשחד עם הר אדסתם להים שמוכנשינא

 טן לטעויותב ויש סיכוי קת זה היטם זה אינימב

 ם-ייתלדות קהייהם, מוסניכוונות בנויות ובפרשב

 תדם בהורסייעים המייתם שכוניגונרל אם שקיומ

 מנויותדזם היבתושם לספקירות ומבדצות להיחימ

 לותי התלה כעחקר ה. המבותחייא ממפגש ל

 םספקים המם מקומייירותשידות ובמוסב

 תרשותף לשמיטרס מנית ארמנויות מפגש יוצדזה

 י- מבנהזחב פירם, ומירותשימות היכות וכל אע

 מנויותדזם היבבור התושם עדיך לקרשכונה צה

 .יתרשר חבלק

 לה, שייכותבוש קהייגשונות להתפיסות ה

 ת הצורךישות אגיהן מדנים בחסי, והיבוצותלק

 אותרת ליכולמיון או ב, דיותל הומוגנדה שמיב

 תל מנת עאתו. זידהות אזחר ולהאמך בת עצא

 יהמפתר אטרה לעורמבה, וכן בפשר קראל

 םסיסים. בשותפים מת חיים לטוביתורולעשות וי

 בויבשותף סמכנה מם מעי, נובלותל קהים שישונ

 ,ת, זהות מקצועיטרסניבוצה- את הקצבתקמ

 תף אם להקייפשרלה מא׳. כל אד, וכשותףחזון מ

 שותףבול מגכל שתהיה בת כנלה- מדומייהקהי

 לותחין אותה מקהיחד אותה ומבשר מאא

 .חרותא

 חקרת המכנו אם בהן ערישכונות המגור

 ,יתנא אם- מוציבל תושב שיוון רגנות במאופיי

 נותפייתאשכונות מ. הץ וזהויות שונותראוותק ב

 םיבות המגורם ריתבהיותן שכונות מוחלשות ולעי

 לחדת מרירבם כתפסייהן נבבור תושבהן ע

 אלף לם, איבל התושתפיסתם שחלקם, ל)ב

 שכונותחלק מהת מודעת(. בישונאמה רסכה

 להת הקהים איבחשים מנים איבהתוש

 יבורד צימוקת או כטילוונרה ריזת כיתשכונה

 שותףסיס המבלה השכונות א. בדהותזלה

 רובבוצות שונות לם מקיבין תושעי׳ בבה׳ט

 ל, ועתיללה כלבוש קהייל גשה עם ומקמצומצ

 ם.יבין תושל מפגש בם קיומו שעצ

 םחסית יכערלה ומין קהימה ב
 עשהמם הן ליבין תושם בחסיכות היערמ

 לה.ת הקהיאטבתת ומיבנעותן נמצאדות בחיהי

 Complexityבות )ככות המורערישת המל פי גע

Theoryלת עתכונלה כת הקהיאות ארתן לי( נ 

 םיבכלין המורחסי גומחת מית המקרו, הצוממרב

 סיסבם הן החסיכות יער. מ16קרות המימרב

 ת מפתחקודכן מהוות ני ולתרמבנה החבל

 יעותשמט נוסף מב. הייתרתוח חביבנה ונלה

 תהליךד בתמקלה מם בקהיחסיכות יערמל

 לה(י )הקהיתרעותו המבנה החבמצאדי בדהה
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 ליו שת תפיסותם גם איבעצם מחסיכות היערומ ם(חסיכות היערלות )מתוך הפעיתהווה ממ

 גרותסמב מקומו תוא ,מייפנ אופןב מועצ תא םדהא שרת ההקב איתל מכיבמקת אותו, ובלחולהמ

 להלות שונות בהן לוקח חלק- הקהיאו בקהי תיש אגט זה מדב. היתלתחולא מם היתוכב

 תילארה הישרבודה, החבע, מקום התיתשכונה םייתרם החבישרל הקרעת ששפעתם המכה

 םיסרם מירבם מועחסיכות יערעות ממצא׳. בדוכ להין הקהילה, וברי קהיין חבם בחסיכות יערומ

 ד׳יות וכדדיונות או שוויון, הללה, ערה, הכלדל הש ל אופן התנהלותה.חרות עלות אכולה לקהי

 .תישימה הארת והן ביתלמה הקהירהן ב םייתרם חבישרלה, קצוב הקהיל לעייבמקב

 להקהי םחסיי כותערמ /םישרק זהות
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 בותןחשי ומה םחסיי כותערמ הן מה
 תוכול בת הכולגרסג מא מושם היחסית יכערמ

 לות, פעייתרם: מגע חבים מגווניטוייבחסות לייהת

 םייתרם חבחסי, יתיתרקציה חבאטרני, אתיתרחב

 .יות ועודדדחסי כוח, ה, ירותם, חבישייין אם בחסיי

 שתנהמי מאניף דצא רהי 17תיתרקציה חבאטרניא

 ם אוילדואיבידניין איות בתרל פעולות חבש

 ת הפעולותם איכנדעמה, משר בהתאבוצות אק

 קציהאטרניי אעה סוגברם אנלהם. ישוהתגובות ש

 שרא. כבועה, מווסתת, קתר, חוזתית: מקריתרחב

 תילולא מי, לתילולקציה יכולה להיות מיאטרניא

 שר עיןיום, ק, וולבוריב ד, קצל הקולציה שטונני)א

 ׳.ד, תנוחת גוף וכד׳(, שפת גוףוכ

 לרה שיבא צ- הי 18תיתרם חבחסית יכערמ

 םישרחסת לקייתא מ, הייותתרקציות חבאטרניא

 קציהאטרנים שיש להם אין פרטים במיקייש

 רהדגת )הישיעות אשמת מלעבתפסת כת הנרחוז

 םחסימו יקציה( כאטרנית הארדגת הבה אחירזו מ

 אם. הייתם ועמיים, שכנירשפחה, חבי מרין חבב

 םיים או מקרפים חולייתרם חבישרת קלנה כוליא

 .בותי חשילעם בתפסים נניאלה שאאו כ

 חת המונבה אחירמ 19ם׳ישייין אם בישרת ׳קרדגה

 סיסבה יכ ומפרטת ם,חסיהי סיסבל גם חסותיילהת

 ם,טרסינים ואיקולשרות יכול להיות שילהתק

 ת או כלקציה מקצועיאטרני, איותרדיבה, סולאה

 םתפסיל נרך כלד. הם בתחרת איתרבות חבחויימ

 ם גם עםם להתקייי, אך יכולישישהו קרוב ואמכ

 אום(, או ליותתלות שכונם )קהישינל אבוצות שק

 שפחה,י: מבותי -תרתרסט חבקטלויי קונוהם ת

 תם אם מהוויישייין אם בישרבודה, שכונה. קע

 רה כולה.חביות ולתרבוצות חבסיס לקבה

 צורותם בחסיכות יעררות מיבסיות שונות מאורית

 ם,נושיים האחיית לסיסיב, כתרין הי, בשונות

 תם ואדי אל בנדות שת ההישרת יכוללה אידמג

 Attachment/Affiliation Theory(,יכות חייהם )א

 Confirmingמי ), רעיונות וערך עצגשותששות רמא

American Psychological Association Dictionary of Psychology 17 

American Psychological Association Dictionary of Psychology 18 

American Psychological Association Dictionary of Psychology 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
and Valuing Relationship Theoryפות(, או שוא 

 Equity Theory(.ם )ל רווחיסום שמקל

 יהבנל ההיך שת תהלרתאד" מת התפקייאורי"ת

 יהאוריי(, הת, קולדאות )מיל המצית שיתרהחב

 ליך שתהליות כתרקציות חבאטרניין אבמציעה לה

 םל הפרטייות שבטיקייין תפיסות סובתן בא ומשמ

 .תיתראות החבת המציבות אעצשר מבנות ומא

 רתאאה״- מרמי בנג ה״איה, מושאורית התגרסמב

 םחסיכות יערת מגרסמם ביגתנהם מדי אי בנכ

 םינמים או מאיבאופן שהם חושם לבהתא

 ם אותם.ים רואיחראש

Tajfel חסייתת מיתרזהות החבת היתאורב 

 תישיין זהותו האחין ב. הוא מבבוצותין קם בחסייל

 זהותשר הא, כתיתרין זהותו החבם ובדל האש

 ם בונהדאלות שרות וההכלדגא ההת הייתרהחב

 ,ילא- ישרלשמבוצה )לר בקתור חבמו בל עצע

 םחסייה, יאוריפי התד׳(. ליופי וכתישה, אא

 תילאיגורטחסות קיים התקפישבוצות מין קב

 חסותיי״, התםיחרל ה״אם( איתת לעיאוטיפיי)סטר

 בוצהם לקיקר מהיותם שייכעיהמושפעת ב

 םישיים האינפיימאחסות ליי, ופחות בהתתמסוימ

 ליה מבוססת עאוריהת ם.ל הפרטים שייחודוהיי

 קפתשרה ומחבט ותחרות בקיפלל קונתפיסה ש

 ש זהותבגתן לטרבוצות שמין קם בחסים ייכערמ

 רורהיה בכררחרות והיבוצות אבון קל חשת עיחיוב

 סתגרותיכור והחוק נימות רד, הן מקבוצותין קב

 בוצה.ל כל קש

 מיותניבות ודככות מורערם הן מחסיכות יערמ

 קומול הפרט ומית שמילות תפיסה עצשר כולא

 עשהעותן נמצאחוקה. ברה הקרובה והרחבב

 רבכן מוערבה ודיבסל הציה אזילאסוצייך התהל

 םדטיות מאגשות ונדע, רבוע ושוטף יאופן קב

 .דםאל

 חקרמב ם׳חסיי כותער׳מ תפיסת
 חקרש צוות המביחה אותה גרה המנדגהה

 א-לה״ הים בקהיחסית יכערחקר ל״מת המגרסמב

 קציותאטרנילה הן אם בקהיחסיכות היערמ

 י )המקומי(זחב הפירממות בתקיימושכות הממ

 בותיכרבוצות המת הקמרם ובת הפרטימרב

 ל זו.שפיעות זו עלה ממות אלה, רת הקהיא

 יותדדנות בהיות מאופיייכותם אחסיכות יערמ

 ם,יאבשמתוף במון, שי, אערך הפרטרה בוהכ

 .רבשמלה בדות יעישייכות והתמוד

 תוך, בחקרמנו בחסיייהן התלם אחסיכות היערמ

 םמיגורי הבגת לדרובקפות תפיסה מששכונה, מה

 הפרט לש תמיעצה התפיסה צובעי לע םשפיעיהמ

 תמלו ורשייכות ששכונה, מקומו, תחושת הב

ם:יאבם החסית הילות אבות בה. הן כולעורהמ

 ם:יבהתוש יןבםחסיי כותערמ • 

 שכונה,ת ביתנלה האתוך הקהים בחסית היכערמ

תיתשכונלה ה, והקהייות שונותתנלות אין קהיב

 המקומי: לטוןשה/דסמהמ עם םחסיהי תכערמ • 

 י לנהללמאדט פורבלו מנקים שידי תפקילעדות ובמוס

 תפסח זה נם. מונים שונתחומי חיישכונה בי הניינת עיא

 מקומותם בים שוניבבור תושאופן שונה עם ביתלעי

ם.ישונ

 ישי:לשה רזהמג עם םחסיי • 

 שטחמות הל יוזת - כלחירזרה האי החבגונרא

 אלם שיגונרחסות לעמותות והאייתדות הממוסהמ

 לה.ל הקהיפי שאוגריגחב הרמם בילטרות רווח הפועמל
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 םחסיי כותערמ שכונה,בות החשי
 לובשי דוםלקי תיתשכונה להוהקהי

 יופיהתא יאיוצ

 שכונהה בותחשי
 תתאות לטובשכנל מי שעותשמסוד מבתוכה גם סלה ביופיה, כלתי את לעולילאיות התמיכה הישרנימד

 רבמקומות בהם כגור ביופיה לתי אאל יוצטיה של הנש, ובל כךש. בקודות יישוב ספציפיותרה בניישת דכר

 ם, רובץרי האחבריופיה בתי אאת יוצר אפזיסיון לרות הנמב בו לר מציופיה, נוצתי אאת יוצלת קהימקיי

 תיתריה חביפרשכונות שהן פר, או במוךי נתרי חבכלעמדן הכלם שמיערשכונות ובם בייכוזרם בירתגורמ

 .חסותיית להתטילוונת רגרסמ. כך הפכה ה׳שכונה׳ לזכרזור המאת ביכלכל

 שךתמחב המגוון והמרת המגע הנעשה אמיות מהוות לתשכונם החסיכות היערת ומיתשכונלה ההקהי

 תמנשכונה מז. התילת הכלרה המקומית( עם החבחרם איגרת מהבוציופיה )או כל קתי אאל יוציותר שב

 ם.ים עם שכניתווכם או מיינטם ספונ, מפגשיחנויות, בדות, עם מוסיתשכונחב הרמם בם יומיומיימפגשי

 תיתרשתתפות חב, היתרקוח חב, פירותב, חייכלצור כלל ייקציות שפונם חלק בשכונה לוקחיי הבתוש

 יהדותיה ומוסב, תושתלה המקומילה הקהיקציות אאטרניעות אמצא. בWarren19(ת )ידדותמיכה ה

 בוצה.ם וכקפרטית כילרה הכלחבם בקומם ומייגריטת׳ המהיך ׳קלתהלדול בם חלק גשחקימ

 ם,ייבותם התריביכרמחס לייתם מיגרם מהירנוי אותו עובשית הר אתאם המסיסייבם הילחד המודא

 בות הקולטת הואתרחבה בת ריתרת חבגרסמב אותם במצרה ומיגל תופעת ההם שיינים ומדייתרחב

 לובשיאה מתוצב כתעצבות( מריציה )תזיקולטוריך האל זה, תהלפי מוד(. לBerry2001י )רל בל שהמוד

 םישרר קצייתם ליכול/םצונת רדין מילהם, ובא שבות המוצל תרם לשמור עיגרל המהצון שת הרדין מיב

 עבראא לים ומביגרל מהי שבותין תרבת המגע הגרסת מנות אלה מכונלות אאין שבור בם. החיחדשי

 יות:פשראות אתוצ

 םם חדשיישרתוח קפיצון לנו ר, וישבות המקורל תרצון לשמור עין רעות: אהיטמציה/למיסיא

 םם חדשיישרמגע ומקע ממנבות מקור ולהיר תרצון לשמדות: רהיפרגציה/גרס

 חרותבויות אבוצות ותרקציה עם קאטרניאל ליבמקבות המקור בל תררה עצון לשמיציה: רגרטניא

 ם.יחרם עם אישרצון מועט בקיום קבות המקור ורמור תרשיצון מועט ביות: רשול

 תיגסטרטין את המפגש בקודחשת בנתרא מ, היבוצותין קשר בל הקאה שציה מהווה תוצזיקולטרהא

 םית אורנלתר מכל", אנוךלה בונה חילה וקהינוך בונה קהימי וורטמן, "חידש תוךמ 20
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 למודחסות ביינה התכן ישם. וליגרל המהלוב ששייות הגסטרטת ארה הקולטת לעומל החבלוב ששיה

 תלה אית מובטיננדומיבוצה הדה והקמייך: בת התהלאל תוצשפעתה ע, והבוצה הקולטתד הקתפקיל

 םרז״, בה לתוךל ״כור הית שאה סופיתוצא תכוון לל היטת כניבותשונות התרת העה ותופסת אטמהה

 לותדבע היצבדה תתת הפררת ויוצדעודבוצה הקולטת מדה והקמים. ביגרבות המהל תריפות עדהקולט ע

 יבותמגוון התרבוצה הקולטת רואה בדה שהקמית בבלתקיות מבותב תררה. רדף הם איתגציה, לעיגרוס

 ם רקנים איגרלהם. המהיות שטרוגנם וההיגרל המהל שם הפעידת תפקיישה אגישה זו מדצוייה. גטרה רמ

 , שמהיהם. בנוסףפותדעם להל בהתאאופן פעילול בסמ םישר בוחרם אטיקייא סובלם אייבסים ופאילסתגמ

 .21יבותין התרת המפגש בקודצוב נעיבוצה הקולטת בהקרה/ל החבדה של תפקיגש עישה זו דג

 יבגם לנות התשעישרה״ב באשהתפתחה ב Segmented Assimilation את נוספת היטילווניה ראורית

 פי. ל22רה הקולטתחבם ביגרל מהי שנשדור הבות הלשתת בהדתמק״, מםם החדשייגריטת ״המהקל

 דה,חיאה אתוצח( ליי שהוא מצלאתנל )ביד המובחייך אנו תהליחת אררה המאחבם ביגרלוב מהיה שיאוריהת

 בוצהי הקנפייי( ומאתנם האאם ומוצע עורבל צשמם )ליגרי המהנפיייהם- מאנים בישתנמא הוא מושפע מלא

 נהירה הקולטת אחר שהחביה מאאוריפי הת(. ל23ד׳בה וכחות שית הפתמ, רתקונומימה סוציו-אהקולטת )ר

 יטה שונה.לול קלסתווה מם, כל חלק מים שונקונומיים סוציו אינפייי מאלעם בחלקית לדא מופרלדה אחיא

 יהאורים אותם. התדד מקנו תמיים אמקומייתם ליך הפיכרה ותהלחבבוצות שונות בם בקעיטמיום נם כיגרמה

 בות הרווחות בה.מות והתר, והנורתקונומיסוציו אמה ה, הרשכונה הקולטתל הת מקומה המכונן שישה אגמד

 תוךעשה לבות נלשתיך ההרוב תהלי לעה כשמם חלשות מיערבשכונות/יופיה בתי אאל יוצבותם שיישהת

 שפיעהשכונות מוחלשות מם ביגרלוב מהת או שירצים בהם. ימים הקייפוסידמוץ הילו, תוך אשכונות הלה

 םיהם בהתאת ציפיותם איבעצם ומירשר יוצם אירעיי והצנשדור הקר העים, בם החדשייבל התושע

 יא כמצ׳. נדת וכישפחת, מתיכלם- כלייניבת הבשכקוי מחים לילא מודלם לירעיצחוד לייאות חייהם. במציל

 בד בקרגבות נפתח תר, וכן ליתרדוד חביב, ליותיכור ושוללה לנאם כיבמצם בקר( נוטיעים בירבם )גירעיצ

 . 24בות הרובתרם ביאם מדוכישיגרם שמירעיצ

"הרחוב היה מאוד קשה לפני שהעולים הגיעו בגלל המחיר של הדירות והם הגיעו 

לשכונת מצוקה וזה השפיע עליהם. זה השפיע בכך שהנורמות שם הם אחרות ממה  " 
שהם למדו באתיופיה והצעירים אמצו התנהגויות שלא מתאימות לקהילה וזה יצר

 ם(ילרוששי מפתח, ינ)אמתחים בין הצעירים למבוגרים."  

״כאשר העולים מאתיופיה הגיעו הם ראו הזנחה ושהתושבים האחרים לא לוקחים

 ם(ת ישי מפתח, בנ)אאחריות על המרחב שלהם וזה התנהגות שהם למדו ."  

30 

 6-8. נוך , עמחיחקר במדע וליז לכרמה, מ״. יוזי ספרתברה ביגיטת הם לקלילדע תומך תכנון מוד( ״דוח מי2021, )רליה טישרורב 21
Segmented Assimilation Theory: A Reformulation and Empirical Test” Yu Xie Emily Greenman University of Michigan ,2005 22 

 מצוםם- צימצום פערל שיפור וציך שתהללוב מוצג כשייך העות בקו ישר״ ובה תהלת ״היטמאקרנת שמיפה תפיסה רווחת קודחליה זו מאורית 23
 .י הקולטזכרם המרזבות בלשתד׳( והם וכיישואפוסי נדנוי ב, שיתיתניכוז אוכלוסיה אם )שפה, רייתנם אינפיימאמוש בשי

Segmented Assimilation Theory: A Reformulation and Empirical Test” Yu Xie Emily Greenman University of Michigan , 2005 24 



 

 

 

 

 

 

 

ים י שהעולרחוב היה מאוד קשה לפנה"

רות והם יר של הדייעו בגלל המחהג

יע צוקה וזה השפכונת מעו לשהגי

רמות שם יע בכך שהנועליהם. זה השפ

יה יופרות ממה שהם למדו באתהם אח

יות שלא צו התנהגורים אמיצעוה

ין ים בר מתחציימות לקהילה וזה מתא

ים. ררים למבוגעיצה

 " ם(ילרוששי מפתח, ינ)א



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

״ כשאתה רואה כל הזמן דברים שליליים, הסיכוי שלך להצליח יורד. כל הזמן נשארים 

במעגל הזה. יש הרבה שכונות כאלו. מה הילד רואה בחוץ? השכונה כאן היא מאוד 

מוזנחת, בניינים ישנים, הכניסות לבניין מוזנחות. גם זה משפיע על הילד. אם יש לך 

שאיפה להצליח, אתה לא רוצה להיות פה. אתה רואה הרבה אנשים שלא עובדים. 

במרכז המסחרי בכל פינה יש חבר'ה שיושבים ושותים אלכוהול. אתה רואה את העולם

 " ציון(שון לא, רדל תפקיע)במהצד הלא נכון"  
ם:טיבהי מהכב לובשיה יךתהלב שכונהל הש בותהחשי תא לותעמ להישות אג

 ציהזילאסוצייך הת תהללה איבות מובם רת זו פעמיגרסם, מיגרם מהקלטית בה נת המקומיגרסמת ליטיבות קרנה חשייש • 

בה.ת שיתשכונלה הל ה׳שכונה׳ והקהיא אל״, אתילארה הישרתוך ״החבעשה לא נלוב לשית סופו. הת אסמנומ

 ,תמה הפרטיריופיה בתי אאם יוצילאל ישרם שיישורת לשיפור יכולות וכמת תורמה הפרטיריופיה בתי אאיוצתמיכה ב • 

-קה המקומיותמינידמות והתוך הנור, לתיתשכונת הגרסתוך המבה, בדה רמית בעשייטתם נקלדה שעובאור הם לאול

.יךתהלפגוע בב ולשכונה יכולה לעכת המרעה בקשר הדהיע

 תחרותמות משו כנורתוכה ישממות בשכונה, תפיסות ונורם היבל התושכלשכונות מוחלשות( בקר בעיעה )בקשא הלל • 

 םתורשר בם איאבשל מל תחרות עזון ותחושה שישכונה חוסר אר בם להיווצילול. בנוסף ענוית שיבות לטובישו התערחלוי

 שכונה.שונות בבוצות הין הקם ביבם מיטיחסית ירציל ים עשימק

 םחסיי כותערמ בותחשי

 נה:יל מדרה ושל חבתפקודה התקין שנה ולחוסם לחסיכות יערל מבותן שר מהן חשית״ מבהייתרדות חביכג ה״למוש

 ם עםחסים )יייכנם אחסיית היסוד לם איביכר. הם מ25חדירה בם חבקייחזם והמירחבם המחסיא הית הייתרדות חביכל

 תתוף פעולה לטובלה ושיימון, זהות מכללות אטיות הכולמות ונערך נורעות ממצארה( בחבם בירין חבם )בנה( ואופקיייהמד

-להכל

 םחסייל הצורך בד עעינה מידות המדפי מוסמון כלי הקרוב, ואתרי והחבשפחתל המגעמחוץ לם מפי פרטיי כלתרמון חבא •

רה.תוך החבם ביים חיובישראו ק

ם.ייה שייכלרה את עם החבאומית לידהות חיובזם להל הפרטית הצורך שקפת אששותפת מזהות מ • 

 .תיתרדות חביכמור לתוח ושיפיי לל חיונת הכלתוף פעולה לטובשי • 

 :26תכונות ספרמ יןב שותףמ שרק לש רתוצ בוצה,ק לפיין שמאאותה כ תרתאת מיתרחב דותיכלל נוספת רהדגה

 רות בה,חבי לאכל או זכלבוצה, מי ני הקרל חברה שדגעות ההמצאר ב, הנוצגשישר ר- קת/תחושת שייכותיתר. זהות חב1

 .תרבבוצה מוערות בקבו החבת המקרו- האופן שמרת הפרט( והן במקרו )רת המימרהן ב

 .יותדדמון, סובלנות והאב םינהמאופיי םוחזקי םייחיוב םישייא יןם בישרק ם להיותייכרת ציתרדות חביכת ללעבוצה בי קרחב. ל2

32 

25 The role of values for social cohesion: theoretical explication and empirical exploration. Daniel Nowack, Sophia schoderer 
26 The role of values for social cohesion: theoretical explication and empirical exploration. Daniel Nowack, Sophia schoderer. p-8-9. 2020 
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 ם בה.ירם החבסכום הפרטיא יותר מלה היי הקהיי התפיסה כדל ית מזוהה עיתרדות חביכ- ללת הכל. פעולה לטוב3

 .לדום הכלת קייהם לטובת פעולותם אים מכווני הפרטילה כם, מקובל בקהיבהתא

 יעשה להנמוך תתקמון ניות ואדד, חוסר החוסר סובלנותם בינם מאופייחסיכות היערם, מישרבה הקרה שפי תפיסה זו, חבל

 תסמכיות הנניל מדישה להוב, תתקחרותבוצות את קמות בה לטובסויבוצות מל קם שיתורם בוויירוכשר כם איחבם ריכמהל

 .בורדות הצימוסמון בדורשת אזו ש, או כלת הכלף פעולה לטובתול שיע

 שרם אגשיים רישרתוך קקרו והמקרו, בת המימרם בחסיכות יערתוך מת ביתרדות החביכת הללה נוטעות ארות אדגה

 דותיכת תחושת הלם איתגרם, מאיגרל מהלוב ש, זהות והכלה. שונות ושיתוף, שיל שייכותשותפת שרה מציים ביתומכ

 רהבור החברה להם, וערה חדשה וזתוך חבחוש תחושת שותפות בם לרשידם הניגרם- המהייווני כנשת מיתרהחב

 בורי עדם מהיום-יום המייחוקים ריעיל מנשחה או בל כורעם בית- לעישתנות, לה, לקלוטלירשת להכדשר נהקולטת א

-בוצותין קם וביבין תושבם שחסיל הילוב עשייך התהלגש בם דבות לשיאן החשי. מכדהותזשה להם להם קמיה ועיבתוש

 .תיתרדות חביכדום לסיס לקיבכ

 תהמקומי דותיכהל תמרתא קפתשמ גם אהי ם-טיבהי ינשבתיתלקהי תמקומי דותיכללש אהתוצ אהי תיתרהחב דותיכהל

 יהמונדול בהרגד ולתפקלות לל קהית שא היכולת הייתלדות קהייכמנה. לאה מתוצת כרלה(, וגם נוצת שיגציה רוחב)אגר

 ישותפת כת המיתררה החבל ההכחר ומבוססת על שוויון ושונות מאתפיסות ששורה לא ק. היטקיפלרך קונא דחד וליב

 .27לותשונות בקהית הת אדביכה ומכערד׳( ומם וכירותישה לשימנות שווה, גדזחס שווה, הכות שווה )יל יש זדואיבידניכל אל

 מובן היומיומי הקרוב.ת ביתרדות החביכת הלת אאטת מביתלדות קהייכפי תפיסה זו לל

 רהדת להפחתת הא מכוונ. הייותתלה ושכונ, קהייתררה, הון חבדהלה/מו הכלם כם נוספייגמוששורה לת קיתלדות קהייכל

 ם,ייבטים קולקיכמות וער, נורטחון, שייכותמון, ב, אשותפתטרה מ, משתתפותמה, העצעות המצאת באטבת, ומתיתרחב

 דילהור תל מנע לובושי מגע תבחיית מיתלדות הקהייכתפיסה הלעת מיות הנובניקה ומדטי. פרקיותדדרשתות והתמיכה ב

 ל״יבמקם ברה ו״חיידה דה,הפר ת עםיבטיקפרוא צורהב דלהתמוד ידוכ םאוטיפייוסטר דומותק דעות להפחתת ,צותחימ

 .חדים במקום חיית בדם מופראות חייר מציתאח הממונ

 םאוטיפייסטר לשב יופיה,תא יאיוצ תלקהי בושיג פרט, ובתילהכל רההחב תגרסמי בתנא סיסב לע לותקהי לובשי

 לובשיה תגרא לע נוסף שהוא תיתרוחב תיתלקהי דותיכלל יתבוצק תגרא מהווה תילאהישר רהחבאותה, ב םלוויהמ

 תיתבוצהק מהרת ביבותתר יןב לנותוסוב אותרלנ בלה,לק ישהרדלשםנוספי םטימנלאלכול הוא .תהפרטי מהרב

 או יותתדה לותב בקהיהיט םיבשוללהיות מ םייכול ם, פרטיבנוסף .חרותא בוצותק לש בונןחש לע םיאב םיתלעי שרא

 דותיכל ,תאז תלעומ . 28שונותה לותין הקהיחוק ביור רודפיל דווקא םבות גורר םיתלעי זה לובשי םאול להם,ש יותתנאה

 שתתפותה ,המקומיות יותתנהא לותהקהי לותבוגל רבעמ חבויור תיתלקהי שתתפותה לש םטיבי היכ דורשת תיתרחב

 תיתלהקהי דותיכלה , ותפיסתתהמקומי לההקהי לש בותהחשי . 29מהלש חתא רהחבל אותן תרחבשמ אהי אזו הי

 .בה ושכונות םייישוב לת ושילאהישר רההחב לששונותה אורל עולה
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 יתכערמ נוישי ליה שאורית

 .יתכערנוי מד מכל טיפול ושיפרי נתחלק בלם כחסידום היטיפול וקיבות הת חשירה איה מבהיאוריהת

 בותחיים ומיבות פנ, שהן רתידדשפיעות ומושפעות היות מתרבנה שתופעות חבהה-כותערישת המג •

 םחסים, יייכל תהלם שחימונם בעולזה תפיסה הכרמבישה ש. זוהי גדע שונותתוך תפיסות ימ נהחיב

 ישתמהותה. גת ביסטיא הולכן היסכום חלקיו, לם שהוא שונה מלם שירציה שיוצגרטנים, ואיידדה

 תל מנגות ענות התנהם לשיבם רישחקנשר דורשות מבות אכמור יותתרעיות חבבת לכוונמ כותערהמ

 םיטורקין סאום טוב יותר ביתמ עדול נובל גר גודדסנוי בי שיא כישה היגסיס הבחה בההנ ם פתרון.דלק

 .30דחיגון ירל את שדמוקבות מי התערל פנע

 ל מודעות:מות שלוש רם לשחולקילה מם איא, תניותתכעריות מם סוגעיבם המקיאם שישה תננ, ישכותערישת המפי גל

 :31מה סמוילויה, ורמה חצי גלויה, רמה גר

םיאבשמ תמירז  קהטיפרק יותנימד לויהג מהר

םישרוק םחסיי חכ קתמיניד  לויהג מה חציר

םיילאטמנ םילמוד  סמויה מהר

 ד׳ציות וכגולם, ר, חוקידותלה, מוסשממ-יותנימד •

 םדת לשפר או לקת שמכוונחרגנות אראו כל התא ציות רשתותל, קואדותל מוסלות ש- פעיקהטיפרק •

להם איגונרתוך אם בילגחות והר, הנחיות. בנוסף הניותתרטרות חבמ

 ם.ירבם ומועחולקים מסיכדע ונדע, מים, ישינ, אסףבו כ- האופן שםיאבשמ תמירז • 

 ילעם ביין שחקנחוד ביי, בתכערמם ביין שחקנם בחשיתרת המשורם ותקישריכות הק- אםישרוקםחסיי •

.ט שונותק׳ מביה ונהיסטור

 םיגונרין את בילמאא פורת ולילמאשפעה פור, וה, סמכותת החלטותבלל קח ש- חלוקת הככוח קתמיניד • 

 ם.ופרטי

 שפיעותשר מיו״ אל, תפיסת ״המובן מאחותמונות והנ, איותתבחשטיות מם ונילג- הרםיילאטמנ םילמוד •

 םירבם ומדילם, פועיבחנו חושנבו אל האופן שע

 חצהמלויה ללויה, גג, היתכערנוי מל שית ושיתכעריה המאוריל התמות שלושת הרת שם אישר בוחנאכ

 כולן,אות בטבתי מתנזעי או אמו שוויון גבות ככיות מורתרעיות חבבם ליתגרי אר כיוסמויה, חשוב להכ

 קותמיני, דרותייות ומדזענמות גיציות וני קונוטלעם ביברטימה: בנכל רלו בם איטוייבחסות ליייכות התרומצ
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30 Kramer Mark, Kania John, "Collective Impact", Stanford Social Innovation Review. 2011 https://ssir.org/articles/entry/collective_ 
impact# 

The Water of Systems Change". June 2018״ John Kania, Mark Kramer, PeterSenge,31 
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 ילעבם או לים שוניגונראם ליפשרשר מאיות אתכערמנויות מאם ונחסים, ימים קיייחזקות מבנשר מח אכ

 יתרי הון חבלעבה עם בשר מיטים איאבשת ממירלה, וזם איתגראחס לייא להתלם שייזכרם מידתפקי

 ׳.דם וכישרוק

 חצילול להנאה מכך עתוצם וכיחרב עם האשולשור ומת קכערת המם אקייחזם המיאששת התנחד מכל א

 בות הואכיות מורתרעיות חבבת ביעותשממות מדג התקשיי שוויון. הקושי להחזקת אשר מת אכערמ

 ם. אולרותמהים בלויים גטיבנות הים לשצים מואמציא מאכך היבות התגובה לם ר, ופעמייעותשמם ומיימא

 תל מנת עכערמם ביים ופומבירם, הפחות מוכסמויים הטיבד בהי, יש להתמקתיתכעריה המאוריפי התל

 .רוךטווח האדותם בת עמינוי ואשימצי השפעת מאת הל אידגלה

 . כך המקרהתכערת המם׳ אקייחזעשה ׳ממם, אך לקופים שיארנם שירבדב לת לי דורש תשומתכערנוי משי

 יסיוןרה או הנדתופעת ההב חבה. טיפולת הריתשכונלה היות בקהיתנלות אם וקהייבין תושם בחסיעם י

 תכוןלה הוא מם, בקהיישרת הקמרנוי ביע שיי להנ, מבלדבם בליארם הנטיבעות ההימצאלוב בדום שילקי

 חסותייל גם התד מכל פתרון כולפרי נתישה זו חלק בלפי געיה חדשה. לחת בצ, שסופו בהנפתרון חלקיל

 תקבולות ונם גירלופין נוצחים, או ליבורם וחיישרם קירם בהם נוציבמצמקומות ולח, לקת כמינידם בנויילשי

 תם אמידם או מקיבעכשר מבה אחשפוסי מדיך הפתרון. וכן לתהלם להיות חלק מיבשר חיים אשינין אב

 ם.יות המקודנינוי המדחת שיהצל

 םישרם ולקחסייב לת לא תשומליופיה לתי אאם יוצילאדום ישריות לקיתכנעה בקשתפיסה זו, הם לבהתא

 םבות אוללשיות מת תכנרצא מיידוגמה- הי. לנוישייות הבטיפקת אלה איבם מגת בה הם מיושמיגרסמב

 , חוסרסתגרותת בהתקלטו, או נלוב דה פקשימוש הת מיפשרנה מאית אם המקומיחסית היכערמ

 עותמצא, הן בליבמקמות בלושת הרשלוב בת שינוי לטובם שיד. יש לקלפועשתתפות בבות וחוסר העורמ

 חקרנום. מיילטם מנילמודנוי בשיח והן בקת הכמינידם ובחסיינוי בשים, הן ביאבשעת מקשיות והנינוי מדשי

 ם.חסית הימרם גם בנויים שידיש ולקגדסה להזה מנ

 תיתשכונ תיתלקהי דותיכלל םיתגרא
 יופיהתא יאיוצ בהן שכונות בורע

 חותשיק רותדגה ,תיבותתר גמישותל קושי לה,קהי לש תיטרנתנוצא תפיסה

 אוכלוסיהבוצות בם וקיבב תושם בקרשיידויות וקגלה התנע, ממותיות קודלדומה לעיופיה, בתי אאת יוציילע
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רת בה ים במסגרולקש
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יות כנרת תציייא מה

רכת משלבות אולם מע

ית ים המקומיחסה

ימוש רת מינה מאפשא

טו, או ילוב דה פקהש

רות, נתקלת בהסתג

ר רבות וחוסר מעוחוס

השתתפות בפועל 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע עור(בת )ציזשונות פיתגר נוסף בת מהווה אאיה זל, עת שונותבלל קם׳ שיליגם ה׳רשייר לקבעקה. מיהוות

 שר דורשתת אחרדה ואחייה אגורט, כקתילארה הישרחבם בבור חלקייופיה, עתי אאת יוצת אסמנשמ

 ,דומותטיות ודעות קמו הר עיעור הכהה גורע הב. צשה יותרכן קגרות ולסל מת יותר שחבה מוחשיהר

 רהחבת ובלה המקומילוב בקהיבלה ושיבור קתגר נוסף עשר מהוות אא מודעות אחלקן מודעות וחלקן ל

 .ת מכךרזגשר נת איתלת והקהייתרדות החביכבור הל, ועתילאהישר

 פוצהנה ניגות זו איום התנהם כ, אולתיזענגות גמהלך התנהחשת בתרשר מיעה אל הפגין ערין עורא

 תמה הפרטיר, עולה בתארות זמיופיה. לתי אאפי יוצת כלילאת הישרירה היהודתוך החבצורה בוטה בב

 חוסרת בתקלם ניתשר לעייופיה אתי אבור עולרה עדל שונות ותחושות הם שת חיית חוויייתלוהקהי

 בנה הואת חוסר ההרה זו לעומדין תחושת ה. הפער בתילארה הישרב החבחוסר סובלנות בקרבנה ובה

 ל זהדב. התלה המקומישונות בקהייות התנבוצות האין הקבם שחסיקה והימינידת הבני להט יסודמנלא

 יהפלל אבנה של להספקת מודרה, מיבסיה זו מאורי. תקרואגרסיותל מייה עאוריעות תמצאישור בגתן לינ

 .תיא מופניהן היליות אבוצות שולל קגות שרה התנהיבסת ומשוויעכ

 ,ילולאופן מיא בטבא יכולה להתיה, היפלזענות או אל גת שעודנא צורה מזעי היסיס גל בקרואגרסיה עמי

 קרואגרסיותע עור כהה. מיבי צלעם בשינפי איות כלליל, שיות, פוגעננותרה עוייבע, ומיתביבי או סגותהתנה

 קרואגרסיות. מי32מודעא בלמודע או ש, ב, חד פעמיות או יומיומיותשכותתמרות או מיכולות להיות קצ

 צורהם בשפיעי- הם מתאיהוי ועם זזתור וליאם לשים, קם חבויייטוייעשה במלהן- הן לדון שעינות במאופיי

 ידל ירובות עמות מרפרט שחווה אותן בם בחר ופוגעית האגרסיות מאם אם שחווישינל האת עיטיקר

 ת היותןדי שוויון. עובת ארציי ידל ילהם ועי שי והרוחנמי הפסיכולוגעצמוי הידרות בטות׳ חוזקה ו׳חבשחי

 לת שיכולת ליזכרא מם אותן היעיצשר מבם אי הפרטידל יא מודעות עף לחשה או אתנות להכי׳, נקופות׳ש

״לא נתקלתי בגזענות או אפליה ברוב המקומות. לפחות לא נתקלתי באופן  "

ישיר. רוב הפעמים זאת היתה חוויה שקשה לתאר אותה מילים, להסביר אותה 

למישהו שלא מכיר את זה, כי זה מבטים, קול מסוים, קשה להסביר את זה 

למישהו שלא חווה את זה..." 

 םירלך עם החבם שחסיל הישפיעו עת הם שחווירועיים והאיסיפורת: הת החוקרלא)ש

 ם שהיו לך?(יופיתא אהל

״)שתיקה ארוכה( וואלה אף פעם לא חשבתי על זה. אני לא יודע לענות לך. 

אולי יכול להיות שלא במודע זאת הסיבה שבחרתי כחברים בשבילי חבר'ה 
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32 Derald Sue, Christina M Capodilupo. )May 2007( . “Racial microaggression in everyday life: Implications for clinical practice”. 
American Psychologist 62)4(:271-86 
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אתיופים ולא פרנג'ים )לבנים(. אני חושב על זה עכשיו בשיחה איתך. אולי אני 

לא בטוח. באמת קשה לי לענות על השאלה הזאת״. 

 " יופיה(תא אב עפולה יוצ)תוש
 נה.ידיה עפלל אם שיאתנם במת עצם אדמה ולקיתאם מהן לנהל תגובה מפגעיהנ

 צורות מהכב יטויב ידיל בואל לותיכו קרואגרסיותמי
•microassault )אופן מכוון ומפורשזע בל גסיס של בצה עשמישר מרוב אגות מודעת ל- התנה)תקיפות. 

 ,יאעות שמות גנמצאפגוע בת לדת המיועילולא מית ולילולי תוקפנות מידל יקר עעית בנגות זו מאופייהתנה

.תיה מכוונפלשר עין(, או אצור קיא לם או לשינל אפנות אא לעות )למנהי

 •microinsult יותלולא מייות וללולערות מית תגובות והלנה מודעת הכוליגות שרובה א- התנהבות(ל)הע 

ע עור כהה.בי צלעם בשינל אבות או זהות שבור תרל עשפי, גס רוח, ומישגא רסר לרות מיבעשר מא

 •micro invalidation יות אולולערות מית הלנה מודעת וכוליגות שרובה א- התנה יטול(ב לה,)פסי 

 ם.יחרם אשינל אם שת החייסיון וחוויגשות או נבות הרחשת המת אלטת או מבלרה, שולישר מדגות אהתנה

 בןל סיפור לשמף״ זהות )לתקישר ״מתנ"ס אמד או בשרמצוב בל עישמ- לתיתביבס אגרסיה קרומי •

 ם.סוייב מרטיצוג נא ייליה לספרם בי, ספרבועה(, תמונותרה קד, או היבקלוסיסקא

 הן אותם םישונ םיסרומ תמותל םבהתא שונות יותגורטלק לקותתחמ קרואגרסיותמי
נהן:יב ,רותיבעמ
 ם שהןדאזול בלמות או זלרוכות בהתעקרו-אגרסיות הכ- מי לזולוז מותלהתע ',ב סוג חותרזא,תותחינ • 

.חות יותרעמד נמא במצסר שהוא פחות חשוב או שהוא נת המרות איבעפיו, ממופנות כל

 בעורת מיא מופנפיו הים שכלדחה שהאתוך הנע מקרו אגרסיה הנובל מי- זהו סוג ש נותיירבעלש חההנ • 

 סוכן, שהוא סוטה או מתיניירבלות עפעיב

 נו סובליאם שדשר אאחש כתרקרו-אגרסיה מל מי- סוג זה ש יהםשפעותוה קושי מיגור לחשה שהכ •

 תבל אא מקשפעתו ולעיט בהמ, או מחרם אדצל אל אותו הקושי את קיומו שבל אא מקם לסוימקושי מ

 קרואגרסיה.ת המייפיו מופנם שכלדל האת שישיהחוויה הא

 ,לותין קהיחוק ביראות לים ומבטיקיפליה וקונפלם, אתחירות מרה. הן יוצדי להקרואגרסיות הן כלמי

 ם אוצויייה הררין חבם בירורבולות בסמנות ג. הן מתיתלת וקהייתרדות חביכמון וחותרות תחת לחוסר א

 נו חווהיאד שבור הצשר , עקופה אצורה שם בצוייא רלה הלין ארה ובלה או החבל הקהים׳ שמיייטיגה׳ל
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על רסיה רואגיקמ
רה צוי היא בסיס גזע

מעודנת של גזענות 
כולה ייא יה, האו אפל

טא באופן מילולי, להתב
י או סביבתי, התנהגות

רה עוינות, יומעב
יות ילפוגעניות, של

צבע י י אנשים בעלכלפ
כהה. ר עו



 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנה.ם מלאותה, קל להתע
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 שונות עם דותהתמוד
 להיוון בקהיוג
 תיתשתכ תיתשכונ להקהי

 ת או יכולהיתשכונדות היכת הלש ואבלה להתגל קהיתה שת יכולשכונה יכולה לסכן איוון ברה וגיגהיה/לע

 נות, לעוייכורחוק ונירגרום לם לים יכוליאבשל מם עדומות ומאבקיבותה. דעות קשכונה ותרת הר אעשילה

 33םשותפידות מם, ומוסשותפים מימגורע מבוצות הנובין הקשר היומיומי ב. הקבוצותין קם בטיקיפלוקונ

 םיכללה ולבות הקהיחשיחסות לייתיות שמאורי. להלן תבולגלות שונות או כין קהיגשר בש כיכול לשמ

 בוצות בה:ם והקיבל התושר כללה עובית ומכיעותשממת ליתשכונלה הת הקהיתן להפוך איעותם נמצאב

 Contact theory/1979 פרטלא המגע תיאורית
 רותידתמגע בם לילים שמוביטורת פקת ובוחניבותין תרת וביתבוצין קת בשורתקת בדתמקיה מאוריהת

 ציהגרטנית אמדת מקית חיוביתבוצין קת בשוריה, תקאוריפי הת. לת טובה יותרשוריכות תקאדולה יותר ולג

 דעודמ יותצונות/חיחרא בוצותי קרעם חב שךתמישי מא יןי מגע בוכ ,תחירזבות אעורת ומיתלקהי

 ציהגרטניא םדומק ,חרותא בוצותי קרפי חבת כליישה חיובד געודמ ,דומותק דעות טיןומק בהקר

 נויצור שיית לל מנ, עבוצותין קם בחסישפר יח מרנו בהכימו אשעצכי לתבוצין ק, מגע בתא. עם ז34תיתלקהי

 סטטוס, השותפותטרות מחש המגע: קיום מתרציה בה מם לסיטואם הנוגעייאספר תנפשר מאי יש לחיוב

 ׳.דבות וכעורבוצות המל הקחסי שהי

 לשמא למצ- נבוצותין קישור בגיטי לשתנה קרמלה כבוצות התגין הקחש המגע בתרתוכו מסט בקטהקונ

 לאצינפוט םישכונות המגור לש סטקטבקונ בוצותין קל תחרות בציה שגר בקונוטמוסנו מיאמגע שי לכ

 .35בוצותין קי בגש חיובת ררציירוב ולשי לקיממ

 תר זהות מקומים, ויוצייתרם חבחסים, ייאבשש הפרט מבה הקרובה בה רוכיבסא הם היית המגורשכונ

 תפתחתשר מת איבטיצור זהות קולקילהם יכולה לם שיל שכונות המגורם איבשרות תושק. היתיבטיקולק

 ם יכולהיבבור התושד׳(. תחושת שייכות לשכונה ע, וכבות, תריותתנאדומה לף )בשותפי מאוגריקום גמימ

 דולהת גיתלשתתפות קהיץ הרתמא יכולה לי היגותט ההתנהבם. בהייי מובננשבוצות בין קם בישרם קדלק

 דף שייכות לשכונה יכולה לעודשכונה, בנוסגרות בבוצות שמגוןן קם ליבת התושף אשר תחשויותר א

 לם שנוך ומקומת החיכעררה מדלהם, בולטת בהיעם שית המגורלם מקהירוחקיי ספר מתביופיה בתי אאל יוצזור שיות הפיניאור מדט זה לבבהי 33
 תלה המקומיבוש הקהיידום וגת ספר בקייב

34 Alpert, the nature of prejudice 1954 
35 Wenlin Liu, Minhee Son, Andrea Wenzel, Zheng An, Nan Zhao Martin, Seungahn Nah & Sandra Ball-Rokeach )2017(. “Bridging 
mechanisms in multiethnic communities: Place-based communication, neighborhood belonging, and intergroup relations”. 
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 .תשותפת מקומיבוש זהות מיעות גמצאחרות בבוצות אי קרת עם חביקציה חיובאטרניא

 יןשך בתמי מת מגע חיובמדתן שמקנת בהיפיאוגריגשכונה היות התנלות מולטי אל קהיסט שקטבקונ

 םטרסיניאת ליבטילטרנת אגרס׳, מזעיי או ה׳גתנשר האגוד להקי, בנשם בה, יכולה לשמיגרם שיבהתוש

 צורים למני יכולה אתנסיס אל בלות עגנות ופעיר. התאת שונותיתנבוצות אל קם שידפרם הניירקולהפרטי

 ם, אולתמסויבוצה מבור קם עירותעות שימצאתמיכה בחוד ביים בם המקומיייאתנר בטווח הקצם בנויישי

 תמיין״ את ל״דיתלה שכונל קהית שיכול, ולתיתל שכונת כליבטיפעולה קולקם ליתגרבה אזו מציגנות כרהתא

 .חדימה בעצ

Social) י'תרחב דתפקי לש הערך צוב'יי רעיון Role Valorization) 
 לם שיילאצינם או פוטמים קייייתרם חבידצוב תפקיל עיי ערמפידע אל ייישום ש א:הי חהמונ תרדגה

 תן,יכל הנלה יהיו, כאתו. כך שמידיו ותת יכולותמעצל הם שיעות כלמצאעמד בלה או מבוצה, קהים, קדא

 םידי תפקילעם בשינאי לא כייסוד הרעיון הית בסיסיבחה הבונן. ההנתי המנעית ביצורה חיובם ביכמוער

 תוכה הכלהת בבלשישה זו מ. ג36רה יש להציעחבשר לם איין שונישה קלה יותר לטובם גיכם מוערייתרחב

 בבוצה המוחלשת והן בקרב הקפולה הן בקרבודה כת עגרסת מרציית בדתמקרה ומדת ומאבק בהיתרחב

 א מוחלשת:תה היגרסמרה בהחב

לה:הקהי לש תיחיוב תפיסה מויעצי שרא םייתרוחב םייזפי םיאתנ בושיג תיללרה הכהחב בורע

בוצה המוחלשתחס לקית בשפה היומיומיכון הדענוי/שי • 

תת מושכיזי חזות פילעם בירותשי • 

להלויות בקהיפעיפות לטראּות ולהצריות לניות חיובתרמנויות חבדזה • 

 תטילוונלה הרם מהקהישינל אם שידפרגרות נסם או מית קהלרציגציה ויגרסקת ההפס • 

 תהמידיה ותת יכולותמו אשר יעצישכונה אם בייתרם וחבייזם פייאש תנבגיש ל לשת:המוח בוצההק בורע

 .איה הינעילה בל הקהיש

 תיבותתר רותשיכ
 ם,יגונרם, אשינאדע ומיומנויות ש, יל מודעותלוב ששית כרד( מוג cultural competenceת )יבותרות תרשיכ

 םירות שהם נותנשיחס או הת הים אייש ולהתאגי להנדת כשכתמדה ממיי ליכתהלם בבוצות מפתחיוק

 ,חותמונות והנם, איכל ערת שכערמג לת המושבות אחירשר מרות אדגנן ה. ישבויות שונותתרם משינאל

 תיבותרות תרשי. כתיבות-תרבבודה רע עצבם ליפשריות המאנייות ומדגונרכויות א, היערישות מקצועיותג

 .37ם ומיומנויותידע, כלכונות וכן ידה, נמי, לדורשת מודעות

 יה אופלם, אתחית מרנה יוצית איבותשונות התרבה הלה שא קהית הייבותרות תרשילה המפתחת כקהי

41 

36 Osburn, J. )2006(. An overview of Social Role Valorization theory. The SRV Journal, 1)1(, 4-13. 
 .תיתלבודה קהירות לעשים, הישיים ואייתרם חבירותד הרווחה האגף לשישר, מררנה שמר ואיני אגמון ש, חגתיתלבודה קהיעת ביבותרות תרשיכ 37

 23 . עמוד2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה המפתחת כשירות 

תרבותית היא קהילה שבה

יוצרת אינה  התרבותית השונות 

מתחים, אפליה או קונפליקטים 

רבים ואף נתפסת כמשאב, 

וקיימת בה הידברות מקדמת, 

סובלנית ופתוחה. 

המונח ״כשירות״ מדגיש שני 

היבטים חשובים: הראשון הוא 

היכולות הידע והמיומנויות 

הכרוכים בתהליך זה. כשירות 

פיתוח משמעה  אינה תרבותית

רגישות בלבד אלא תהליך 

למידה וידע אשר מייצר סט 

של כלים ומיומנויות. ההיבט 

השני מתייחס לתהליך 

הפנימי אשר צריך להתחולל 

בקרב אנשים וארגונים 

שפעילים בתחום- כשירות 

תרבותית מחייבת נכונות, 

מודעות, זיקה אישית והבנה 

של הצורך בה. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 רות״שיח ״כת ופתוחה. המוני, סובלנתמדרות מקבדת בה הימאב, וקיישמתפסת כף נם ואיבם רטיקיפלקונ

 רותשייך זה. כתהלם בירוכדע והמיומנויות הכשון הוא היכולות היאם: הרים חשובטיבי היניש שגמד

 .ם ומיומנויותיל כלר סט שצשר מיידע אדה וימייך לא תהללד אבישות בלגתוח רעה פישמנה מית איבותתר

 תחום-ם בילם שפעייגונרם ואשינב אל בקריך להתחולרשר צמי אייך הפנתהלחס לייתי מנשט הבההי

 ל הצורך בה.בנה שת והישיקה אי, ז, מודעותכונותת נבחיית מיבותרות תרשיכ

 רהדטי הבל היבנה ש, גם התיבותרות תרשיכבות בנוסף לחיית מיתלבות קהילה או כל התערנוי קהייב

 קום״ל תחושת ה״מיבנה ש, והיתי- שכונבורחב הצירמבוצות שונות בי קרעותן להתנהלות חבשמיכוי ומוד

 י תחושותדדאופן הם ביבעצם ומיבתעצלה מם אטיבלה. הים בקהישינם האבה חייחבה שרה הרחבב

 .חרי אתנא אמוצבוצות מין קם בחסיימון בחות ואי, פתתמילות עצסוגם, תחושות מחסיימה או חולשה יעצה

 ם אועציסיון להחולשות מקומיות בנחוזקות או לחס לייין ולהתביכות להרמות לשכונות ציות מותאתכנ

 .38מותשר מותאת קרציי יכרדתוכן, וללות ובין קהית בשורת התקיכולמן, לד עילהתמוד

 בורטיפול עערך התמיכה והמם בידי תפקילעד בת מציבותרות תרשיל כם שטיבתרה להיבות ית חשימקיי

 םיגים חרנית ואילרה הכללה הם חלק מהחבם אידי תפקילע. בזעיע גל רקיה עפלאשורות ליות הקסוג

 מנה.ר ממקום לשחרם אותה במיעצים אותה ומיפלשכם מיבם רימקר, בם, כךפי מיעוטייהם כלתפיסותב

 ג מודעותשיתן להיא נם לייתרי תמיכה חברותקת שיענל הי עתנא אשפעת מוצישות להגבנה והרא ההלל

 לשפיעות עשר מחות אם והנאוטיפיי, סטרדומותת דעות קלעת בזעית גיבותיישות תרם כדל את שמיעצ

 ים נותנידי תפקילעם. בים ומגוונים שונעירקם משינל אם שעולתפיסות הם, וכן מודעות לעולתפיסת ה

 דעותטיות ולם להם מודעיניאד׳ שם וכיטפללה, מי קהירותי שילמי פורתנוך בל, חינוךשי חינם- אירותשי

 שתתפות וחוסרעות מהמנל הים שפוסיחלקו דר ביבסשר מם ׳מבוי סתום׳ אירם יוצמל עצדומות שהק

 .מנויותדזל הצול שינ

(Polarity Thinking ) םיבטהק תייאורית 
 ,תבכת מורכערכל מיה באוריפי התסון, לי ג'ונראתח ביה פיאורית התא

 ״.םיבטלו ״קר שיעיבם שונות סיככות ערערמבות ולבוצות רת לקבחויישמ

 חדם אידם, או מנוגיתחרם מיארשר נקפות או עמדות אשם, היכם הם עריבטק

 חדף א, אתכערתוך המת בידדלות היהם תנית במתקייעשה ממ, אך לינשת הא

 םיבטחד מהק. כל אינשא הלטרה לג משיזון, או להיאיע לגא יכול להמהם ל

 גשיות או דדם בלעת כולה אולכערבור המיות עאות חיובמו תוצא עיילו מבהל

 ליבם המק. קיומ39יותלילאות שתוצל ליי יובנשבון הל חשחד עב אל קוטתר שי

 םתחימם. לתחים מיריהם יוצנית והתחרות בידדלותם ההם, תיכערי הנל שש

43 

 28 שם, עמ׳ 38
39 Polarity Management A Summary Introduction Barry Johnson Ph. D. September, 1998 
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 לם שיכערסיס הבם במיחר שהם קייל אותם מאטשר מבין פתרון אלה אא

 ל להופעתםיאה יוברלהם כנ. ״פתרון״ שתכערמל םטיינהרני, הם אתכערהמ

 ם מציעה לנהל אותם,יבטת הקיאורי. תחרד אמועת או בחרצורה אחדש במ

 ינשת ובונה ביזון ולהתפתחות חיוביאלו לי, כך שיובליבמקיהם בנשתמוך בל

 זובנה כ. התכערל המת שילילל להתפתחות שיזון יובישר חוסר אאם. כיבטהק

 יהולל נת שגרסמעיה-פתרון״ לל ״בת שגרסמיון מדת הרה איבעת מכערל המש

 .40םביטק

 םטיקיפלל קונבנה שלה להבה מועיטים מציעה פרספקיבטת הקיאורית

 גורסיה מאוריפי הת. לשךתמי ומעותשמנוי ממנוע לשים כתחיומציעה מ

 בוצהל קפה שדע, ההטיותפות או נדע, והל חששותלוב שקף שישם מיבטהק

 לותי התועבגיהם לפותדעת הקפת אשחר מי האל פנחד עב אם לקוטאו פרטי

 םיבטין הקט בקיפלם קונתקיישר מאב. ככל קוטם ביילילשם הטיבוההי

 תוךתם בליהם והכללחסות איי, התדכל צחששות בלות ובתוער ביחשוב להכ

 ח יותרזון מוצליאת לא מכוונלעת פתרון אנה מונייה, אאוריפי התיך להתהל

 .ת יותרממות מקיידלהתק

 םיכל םיבטת הקייאורית מציעה זוןיהא יךלתה תא לנהלכוון ולתמנ לע

 41םיבטם, ומפת קיבטיהול קרור ונייך בתהל ת:יחיוב בהתפתחות תמיכהל

 לרות עשר חוזיות נוספות אסוגמות/לייהול דתפעול ולנם לטילוונלו רם אי)כל

 סתמךיה מאוריתם לם בהתאיבטיהול הקת(. נדפרחסות ניימן ודורשות התעצ

 ייןעני הלעל כל בשתתפות שהבות/עוררשת מדשר נאם )כיבללושה של שע

:42יך(תהלם בייעותשמהמ

 םיבטתם כקבל, קתכערמם במים הקייטיילוונם הריבטתור הקי- אפיהצ • 

ם.ידד הם עובציבנה כוה

 יהוים, זטילוונם ריכערעמדות/מונות/ת אכערמם ליבט- שיוך הקמיפוי • 

ב.כל קוטשורות ליות הקלילשיות והאות החיובהתוצ

 ינל שת שישפעות החיובת ההסמות אמקלויות שמתוח פעי- פינוףמי • 

 ל כליות שלילל תופעות שעו התחזקות שמנשר ילויות אמוץ פעיים, ואיבטהק

 בבור כל קוטיות עלילם״ להתפתחויות שיעיתרם מימנתור ״סייל איבמקב. בקוט

 .חרבון האל חשחד עב אל קוטתר עגש יי מושם דם כידעיהמ

44 

 א תכן(לם )ליבטל מפת קדוגמה שת ליבנת-3 ספחנ 40
41 Using ’polarity thinking’ to achieve sustainable positive outcomes, 8 January Elseaier 2013 
42 Managing tensions in assessment: moving beyond either–or thinking. Marjan J B Govaerts, Cees P M van der Vleuten, and Eric 
S Holmboe 
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 תילכלת/יתוזהות שכונ תיתבוצת/קיתלם זהות קהייבטבור הקם עיבטק מפתל דוגמה

 :43חקר זהמסף באנדע שסיס היל בע

 שראם, כטילווניין הרעני הלעם כל ביך מקומי בו שותפיל תהלר שכל שכונה. המפה מהווה תוצת ליכה להיות ספציפירת ציתם שכוניבטמפת ק 43
 מקוםמקום לשתנה מר ומא פחות מהתוציך חשוב להתהל
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 ידצימוקמות ביות מלילשיות והיך כולו החיובאות התהלטרות/תוצר המאוזן, מי הצידצים במוקמים מיבטהק

 ר המאוזן(ל הציעף )מגרל היון שלעחלק הנות בב מצוייכל קוטדות ביות מהתמקאות חיוב. תוציכנר האהצי

 קודמים למידזהרה מוקי אמנ. סירל הציחלקו התחתון שנות ביות מצויילילשם, והיבטקום הקמים לבהתא

 םידעם הציניון מצויילעי הצונחלק החי, ובדל כל צי התחתון שצונחלק החים במוקמים מיבטחד הקאתר ביי

 ב.ל כל קוטיות שאות החיובזוק התוצחים ליאבה
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 םיאמצהצגת מ
 יותזכרמות מיות

 םחסיכות יערי מבגם לידי תפקילעם וביבחות עם תוששילו מיות שעקרמות עיים תיגמצי חקרהמ יאמצמ

 תיתחסות שכוניים״ מוצגת התם המקומיייאמצספח ״הצגת המת נגרסמ. בחקרהמ שכונותיות בתלוקהי

 ,תצירמה האריות בעותשממ נו אותןאלה שמצאפרק זה הן כ. התמות המוצגות בתדפרת ונספציפי

 םיברטיל נבוי שירי יש מקום לין ספק כם. איבל תושישיות שב וחוויות ארטית מנבכמה מורי. כל תתילהכל

 תנו,כערבוי תפיסות זה. להיל ריד ולהכשר יוכלו להתמודם איגנונמנ פתחא לטרה היהמ יכל שכונה וכב

 כן אודשטח, לעי הפנתחת לל מגמות שמבנה יותר טובה שתרום להל לאצינלות פוטעלה בתמות א

 םעים מוננישר אלה אהקהי תמרם במיתכן וקיים שייתר חסמיא, ולשכונותבות ביות התערק תכניידל

 לוב.ם שיחזקישר מלה את הקהימרם בתר מנועיא- לדךילוב, או מאשי

 ם:ימה סוגכתחלקות לזיות מכרמות מי/תםיאמצמ

 לבנה שם היפלערם ומיבערתשר מם לשכונה אייצונם חיישתנמיפוי מ לה-הקהי לם עיתגרם ואיומי. א1

 להגות בקהיל התנהמגמות וש

 י:תשכונקוסיסטם האמות בי. ת2

 םקיים הוותיבי התושנעישכונה בת החווי 2.1

 תוקיגנה לנין היופיה, בתי אאת יוצלקהי 2.2

 תיתשכונחוויה הקרואגרסיות בזיות מיכרם- מיארי נתבולות בלג 2.3

 ״הצלה״ 2.4

 תילאצייפרנאור תמיכה דלה לם בקהיתחי. מ3

 תידדם החסית יכערמקוד בל מי. קושי ש4

 ם.יאבשיכוז מם, רידע, כל- יתיתל. הובלה קהי5
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 םיתגרם ואיומיא
 להל הקהיע

 ת התופעותרו אאיבות תשכונות רם ביבתוש

 חל אורת עיטישפעה קרלות העבאות כבה

 םת ומקוממיעצל תפיסתם הלה, עם בקהיהחיי

 ד׳:ת וכיה המקומיכררבהי

 שכונות בהן התנהל- כל הי ומוחלשותעונ

 רהחבחס ליחקר הן שכונות מוחלשות )הן בהמ

 לותעאות(, במצר בה הן נחס לעייכולה והן ב

 מוכהסה נל הכנם שייזם ופיייתרם חבינפיימא

 לב בלוי ש, מצנותיירבל עבוה ש, שיעור גפשלנ

 תמד׳ )ריור וכפיפות ד, צתיל תשתם ושימבנ

 םם נוספייטויילה ובם אינפייל מאמה שעוצה

 ים(. עונימובן שונשונות כשכונות הלהם בש

 ,תחושת עייפותם ליאייטוייהם מבל בומוחלשות ע

 לם עשפיעיליטה ומיטחון, וחוסר שחוסר ב

 .תיתלשתתפות קהיה

 םידקר חרעילות חדשות לשכונה )ביסת קהיכנ

 רותחקר עובמשכונות בבה מה- הרם(מילאו מוס

 רובשכונה - לת מהיבטילקרה סיגל הם שייכתהל

 רבע. מסותכנבות וחלשות נשפחות חזקות עוזמ

 רותם בהתפורישורקלה שעא מם שהנוששיילק

 לותנן קהי, ישרעיותלה, ותחושות אל הקהיש

 ם.ייחודם יישיילה קעיסתן לשכונה משר כנא

 חל אורם עיומילה אעם לשכונות מידיסת חרכנ

 אופןת בסוגרת מידלה החרשכונה, הקהים בהחיי

 ם,ימות שונם ונוריכערקה ביחז, מיאולוגידיא

 מגעעטת במם, מידפרלויות נדות ופעית מוסלעוב

 להער מבדמנה. החרות ושונות מלות אעם קהי

 ,תיתשכונ תיתלקהי תגרסמ כל בושיג בורע םשייק

 תרצי, ויתיבותין- תרת ובישיין-ארות בת היכרצייל

 םיבבור תושם. עטיקיפלפתרון קונם ליגנונמנ

 םית חיכוכידלה החרלה הקהיעיופיה מתי אאיוצ

 ם גםיתדותם, ולעייהרה בחוסר הכם לישורקש

 םמילם מוסיביסת תוש. גם כנתיתזענות דגל

 ת:יתשכונלה הת הקהית אתגרלשכונות מא

 לזענות ערות וגם, חוסר היכייבותם תרילדבה

 ם,ח חייל אוריום עם גם הם אירי יוצתסיס דב

 טקיפלם קונירם יוצפעמיטחון ולתחושת חוסר ב

 שכונה.לות בין קהים בילא

 חקר- שכונות המקט עם שכונות שכנותיפלקונ

 מוקמותבות הן מם ר, פעמיהן שכונות מוחלשות

 בוהעמד גמ, שכונות מסמיכות לשכונות חדשותב

 ב אוכלוסיה חזקכ, או הרתיעותשמצורה מיותר ב

 גשותת ררעורלה מבה לשכונות אושונה. הקר

 לת שמיעצכה הערזהות וההל היום ע, אתותחינ

 יה,ם, תחושות אפלמי עצנעישכונה בי הבתוש

 .שכונותין השוואה בשור בהקד שתמיועיסוק מ

 תוקידול או לניבצון לרלה ליא מובבות הים רפעמי

 תל אי- להכצון הפוךרבה הקרובה, או ליבסמה

 לם עייתשכונדות המות והמוסרה, הנורהאוי

 שכנה.שכונה הה

 ייכ- תהלנויינוי בפית/ירוני התחדשות עייכתהל

 מנותדזם הת מהוויירונ, או התחדשות עינויינוי בפי

 םבת מצם לשפר איבבור התושחשובה ע

 תנחייכות חייהם מבת את ואיכלנה כלחימב

 שכונה.ם בירותשיאות והר, הניות, התשתרותידה

 לעשה התפרקות שמא גם מהווה לם היאול

 תיטיסה קרשכונה. מת במהקיינה/לה הישהקהי

 רךם לשכונה, דפיטרם מצם חדשייבל תושש

 םיחדשה, שכנפת בת ומוחלכנדתענה מם ישחיי

 ,קציה. בנוסףיפיטרבות ג'נם רם, ופעמיחדשי

 ם(ינספר שרוך מארוך מאוד )יכול להתהליך א

5
מ

ת 
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 להם בקהייבין תושם בטיקיפללה קונעב ומכומור

 תנהם תקופת ההמית. לעיפותטרם ההצי עצבגל

 פהרחר ומט קריטי מאפקת אלעת במושכהמ

 לה או כללקחת עמדה פעים מיבי התושדת יא

 ל קיפאוןב שמצרה אותם ליבעת ומיתמה שכוניוז

 ם.ימושכרות מוהתפור

 להם אמיגורנו לחסייחקר התת המגרסמב

 םתוך עולם ביאמצנן ניא״ שםיסכמם ממיגורכ״

 צורהיהם בלם עשפיעים מם אולחסיכות היערמ

 לבה עשפעתם הריותם והזכרל מש. בתיטיקר

 םידישכונה הם ׳מורם בחסיכות יערלה ומהקהי

 יותתליות קהיטשטש סוגר או מיסתשר מסך׳ אמ

 לם עשילה מקם אייצונם חימי. גורחרותא

 חרלה מאם ובקהיחסיכות יערמדות בההתמק

 . בנוסףתיתשכונקה המינידת הם איפלערשהם מ

 םיבל התושב שת הלת תשומם איתסיהם מ

 עיות ייסודבדות וטיפול ברה, התמקם מהכמעצ

 לה.חרות בקהיא

 יא כלה הים אמיגורשר לתובנה נוספת בהק

 לה,ל הקהים קיומה של עציום עם אהם מהווי

 ל, וערעיחרות בלות אחס לקהייל מקומה בע

 לותל בקהירך כלדם בם בה, אוליבם רטיבהי

 .תיתלמה קהירם בים מנוהלנידקנו, אאותן ב

 יותל סוגם שייתלם הקהיטיבמות מההילההתע

 םם עמשייתן לקדשטחתן, או הפרלה והא

 שהבות מקם רב פעמיב ותושד כל תושתמודמ

 .ל הקושית שבנה חלקידומן ומהווה הל קיע

 להת הקהימרב והן לת התושמרחסות הן לייהת

 תיעותשמצורה מיה בנשחת בתמוך איכולה ל

 להל אם עתמיכה נוספי, ולהציע פתרונות ליותר

 י בהםתלטיפול קהי .דבת הפרט בלמרם במיהקיי

 להת הקהימעצ, הן בהפולרווח כא ליביכול לה

 םיעולם היומיאם ליענדום מת והן בקיהמקומי

 יךתהלם ביים יסודטימנלא לה.ם איבמצמ

 םיבין התושבין הרשות למון בחסי אזה הם: י

 י תכנון.יכתהלם ביברוב תושועי
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 קוסיסטםאתמות ב
 יתהשכונ

 . שכונות בהןיותתנייה, מולטי אלשכונות קולטות עחקר כערך המשכונות בהן נת כל הפיין אאתן לינ

 םנוייל שים שילרך גא דלא ,רותבות והיכל התקרי שגתרדתהליך השה בבא התגת ליתשכונלה ההקהי

 ם הוןלה דורשיאם כנויי. שיתמלה הקיית הקהיגרסת מת אתגרמא םמדות עישר התמודם אטיימרד

 ם,דדע מוקא הכנה או ילחשו לם התריבי התושרבדם, לנויישית היברמ .תיתלקהי ת וגמישותולב, קייתרחב

 לה.ת הקהימרא תמיכה בלוכן ל

 ינעישכונה בת החווי
 םקיים הוותיבהתוש

 יתנהא אשכונות המוצכל היה. בליות קולטות עתנ, מולטי-אחקר הן שכונות מוחלשותהמ כל שכונות

 להי קהישרם קיבנסיסו נל בם, ועיבין תושמיון בדשותף ולמסיס לבלה, הוא הסיס להתהוות קהיבהוא ה

 ׳.ינר שדם יותר מ׳סילכל

ם-יילכל םעה טיפוסיבראת ליתשכונלה הבוצות שונות בקהיין קם בחסיכות היערמ תלסווג א תןינ

םייליטרם ונרוחקים מחסיינות בפייתאלות שמקהי • 

רהד, כוחנות והטקיפלל קונלות שקהי • 

יכורתח ונמנות בפייתאלות שמקהי • 

 בהחסי קרם ימיתקיילות בהם מקהי • 

 שפהי העריות פתשכונלות הת הקהייברמ- בםייליטרם ונרוחקים מחסייב נותפייתאלות שמקהי

 סותם להתכניאימב ס היום-יום, ובנוסף עומשותף תומך מפגשב מחרמ רד, היערותההיכ , חוסרבותוהתר

 נהיאת שגרסמ את״ הייתשכונלה הי או- ״הקהיתשכונסיס הבלה השכונות אעולה. בתוף פשים בשייולק

 תפסתם נעמיבה פיות טובה הרתלצויה. קהינה ריף אם אפעמי, ולתנה מובנית או אמנה קייירורה, אב

 לותהקהי יןם בחסיב הימצ םם. בהתאיבין תושם בחסית הירזגט׳ בקץ או פשוט ׳שררך אמוס ודיכנ

 חרותלות אין קהייופיה ובתי אאין יוצם בחסי׳, היחיותחוק, ׳חיה ותן ליבות רם רעמיקף פשמ שונותה

 סות:צון להתכני ורעותשמא מפגש מללה לחת לקהים דוגמה אמהווי מובן זהב
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" 
״שלום-שלום. אין

יחסים קרובים. אני 

חושבת שזה בא 

מפערים תרבותיים. 

אין שפה. ההורים 

מבוגרים, לא דוברים 

עברית, לא דוברי 

רוסית ולא דוברי 

אמהרית. הצעירים 

בקושי נפגשים. כולם  

בעבודה. הולכים

בבוקר, חוזרים בערב, 

אין מעורבות. בתוך 

הקהילות: אצל רוסים 

עם רוסים ואתיופים 

עם אתיופים, יש 

יחסים יותר קרובים. 

אבל אין גם חיכוכים.  

יחסים שטחיים..." 

 יופיה,תת אאא יוצת לב)תוש

 פתח תקווה(
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"בשכונה גרות קהילות שונות ללא קשר ביניהן. אין מפגש ואין מקום למפגש"  "

 בנה()י

"הרוסים ספונים בתוך ביתם לא מתערבבים הרבה. האתיופים אנשים נעימים, 

לא מתערבבים הרבה. אומרים שלום שלום". 

 בנה(., ידת תפקילע)ב

ן זהות של השכונה. אנשים לא אומרים בגאווה שהם ״אין משהו קהילתי. אי

גרים שם. אין תחושה של קהילתיות שכונתית. אין משהו שכולם מרגישים 

שייכים אליו. זה תמיד שייך לאוכלוסייה מסוימת״. 

 [דודשיופיה, אתת אאנה יוציאת שב]תוש

"היחסים בין הקהילות הם בסדר בסה"כ ת'אמת שאני לא נתקלתי באירועי 

גזענות או משהו כזה בזמן שאני נמצא בבת ים... בבניין יש לנו שכנה מידי פעם 

'רה...זה עיר זה לא כפר, אנחנו מסוגרים הייתה באה ומבקשת מאמא שלי אינג

כל אחד לעצמו .. אני מתנחם בזה שאני יורד במדרגות ואומרים לי שלום זה 

מספיק יש מקומות שגם את זה אין. עברתי לדירת שכירות לפני ארבע שנים 

ואחת השכנות באה אלי וישר אמרה איזה כיף שבאת". 

 ם(ת ייופיה, בתא אב יוצ)תוש

״שלום-שלום. אין יחסים קרובים. אני חושבת שזה בא מפערים תרבותיים. אין 

־ שפה. ההורים מבוגרים, לא דוברים עברית, לא דוברי רוסית ולא דוברי אמה

רית. הצעירים בקושי נפגשים. כולם בעבודה. הולכים בבוקר, חוזרים בערב, 

אין מעורבות. בתוך הקהילות: אצל רוסים עם רוסים ואתיופים עם אתיופים, יש 

יחסים יותר קרובים. אבל אין גם חיכוכים. יחסים שטחיים: שלום-שלום. חוץ 

מהבניין נפגשים במכולת השכונתית, בגן הציבורי. במתנ"ס יש אירועים לכל 

הקהילות, אבל תמיד עושים בנפרד לרוסים, בנפרד לאתיופיה. 

 יופיה, פתח תקווה(תת אאא יוצת לב)תוש

״אין כמעט קשרים בין התושבים. אני לא חושב שזה צריך להיות בראש סדר 

העדיפויות של השינוי. אנחנו מכירים אוכלוסיות יצרניות וברמה גבוהה מאוד 
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שאפילו לא דופקים אחד לשני בדלת כדי לבקש סוכר. אני לא חושב שזה 

היסוד, חיי קהילה הם לאו דווקא היסוד להצלחה.״ 

 " יופיה, חיפה(תא אנו יוציאב ש)תוש
 יר כיכיכור נתח ונמנות בפייתאהמ שכונותוכן ב רהד, כוחנות והטקיפלבקונ נותפייתאהמ שכונותב

 יהפלתחושות אב ת וילארה הישרתוך החבי בתרי והככלמאבק כלב בלשתמ יתשכונמאבק הה

 יופיה הםתי אאם יוצניאם שיבם׳ או התושקיים ׳הוותיבם. התושיבל התושכל בשכונה בקרת במקייש

 רהחבבות בלשתשיי ההת קם אשרל בם ע/חווישר חוום( אינם וישם )חדשייולבות עם רעמים פמעצב

 קרואגרסיותיכוי ומים דמעצם בבות הם חווים ר. פעמיתילארה הישרחבב בלשתישה להרדת הוא

 צוןתוך רב, מלשתלהם להסיון של הצורך והנת עמיייופיה מאתי אאם יוציביסת תושיהם. כנלהמופנות א

 ״.ין ה״שונהיהם ובניבולות בם גשרטטים הם ממעצם בדבל ולהתקלהתק

"... אוכלוסייה האתיופית מאוד סגורה, לא משתלבת בשום דרך. אני חושבת  "

שהרשויות גם מנציחות את זה. הכוונה היא לעזור להם אבל הם מנציחים 

את זה. הם קהילה סגורה. מרגישים את זה בהכל, ביחסי שכנות, בגנים. גם 

אם נתחנן אליהם שיביאו את הילדים לפעילויות של הגן נגיד, נדיר מאוד 

 אנשים פה מרשים לעצמם יותר מידי בגלל שהאוכלוסייה …שיהיה ילד אתיופי

הזו מנתקת את עצמה. האוכלוסייה האתיופית לא נטמעת כי היא לא רוצה 

להיטמע וגם לא מאפשרים להם. בסוף לא קל לוותר על השורשים שלך. בשביל 

שזה יקרה צריך לאלץ אותך לעשות את זה. 

)תושבת שאינה יוצאת אתיופיה, יפו(. 

"בת ים היא פריפריה חברתית ויש מצוקה מאוד גדולה אצל הרבה מאוכלוסיות 

העיר, הרבה פעמים כולם מרגישים שדופקים אותם והם מאשימים אחד את 

השני במציאות שבה הם חיים." )אנשי מפתח, לא יוצא אתיופיה( 

"כאשר הגיעו העולים מאתיופיה זה הביא לתסכול מצד התושבים שהם

למרחב לב  שמים ולא מלכלכים ושהם השכונה של הערך את מורידים לדבריהם 

5
מ

ת 
צג

ה
 .

יאמצ
ת

ם ו
י

מ
ת 

מו
זכר

ת
יו

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ים אחד לשניילו לא דופקשאפ "

י לא ר. אני לבקש סוככדבדלת  

ילה הם יי קהיסוד, חחושב שזה ה

צלחה.״ יסוד להלאו דווקא ה

 יופיה, חיפה(תא אנו יוציאב ש)תוש

ים. ין התושברים בט קשעין כמ״א

יך להיות רצי לא חושב שזה אנ

יפויות של ר העדראש סדב

יות ים אוכלוסרכיי. אנחנו מינוהש

רמה גבוהה מאוד יות ובצרני
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שלהם." )אנשי מפתח, לא יוצא אתיופיה( 

יש הרבה קבוצות וכל אחד היה מקוטלג, אני יכולה להגיד שהאתיופים היו

יותר..נגיד מאיתנו  פחדו הם דווקא מפחד לא האתיופים, של בקבוצה מכונסים 

טיול שנתי אז כל האתיופיות בחדר רק עם אתיופיות וגם באוטובוס..דווקא בגיל 

שאתה מצפה מאנשים להיות הכי בוגרים אז שם הכי הרגשתי את זה". 

)תושבת יוצאת אתיופיה, בית שמש( 

"... צריך לפתוח אותם לאוכלוסייה הכללית. אני לא יודע אם צריך לפתוח 

אותם כמו שצריך לפתוח אותנו. אחת הבעיות הכי גדולות של יפו זה שאנחנו 

גזענים. אנשים פה לא רגילים למי שאחר מהם. שמת ביפו ד' את כל המזרחים 

האפשריים, אפילו אשכנזיים לא באים בטוב בהתחלה..." 

)תושבת שאינה יוצאת אתיופיה, יפו(. 

 יאם יוצייה זוכלת איבותרה תרפי תמיכה והכיות שונות כלתנבוצות אל קנה שנה טים ישימהמקר חלקב

 אלחרות שיות אתנלות אם וקהייבת תושי לעומבורחב הצירמעשות בנחרות שגות אייופיה או חגתא

 שורם קיתיופיה והוא לעיתא יאר ויוצביה״מ לשערי באין יוצקר בעיא בטבתמ תח זהמ .יטויי בדייאות לב

 לות:ין הקהיי בבותחוק תרית ורקוריבגם ב

״כשיש מימונה, כל המרוקאים נפגשים בפארק, וכשיש נובי גוד, אז כל אחד 

חוגג אותו אצלו בבית. שלשום היה חג הסיגד. ראיתי שהם נאספו והיתה 

מוסיקה, אבל זה לא היה מאורגן. כשיש נובי גוד, אני לא שמה עץ האשוח כאן 

ברחוב, והם עושים את החגיגות שלהם במרחב הציבורי״. 

 [דודשיופיה, אתא אא יוצב ל]תוש

"כשחגגנו סיגד, לא הייתי שמחה מזה. היה לזה משמעות והבנתי שצריך לכבד 

את זה ולתת לילדים האלה תחושת שייכות. לא הרגשתי שזה חסר טעם ובזבוז 

זמן, אבל יחד עם זה אני לא התחברתי לזה. וגם פגע בי שלא חוגגים את נובי 

" 

" 
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גוד. אם לעשות את זה, אז שווה בשווה, אי אפשר לעשות אפליה מתקנת על 

חשבון של מישהו אחר. אז בואו נעשה גם וגם. 

 יופיה, פתח תקווה(תת אאא יוצת לב)תוש

"המתח הוא דו-צדדי: מצד הלא אתיופי -חלק מהתושבים הלא-אתיופים 

כועסים על כך שלקהילה אתיופית יש מגשר\מתכלל ולקהילה שלהם אין, 

לחלק אחר של התושבים הלא-אתיופים זה גורם לראות את הקהילה האתיופית 

כחלשה וזקוקה ליחס מיוחד; מצד האתיופי - חלק התושבים מהקהילה 

האתיופית מפתחים תלות וחלק אחר מרגישים השפלה בכך שלקהילה שלהם 

 " ציון(שון לא, רדל תפקיעל" )בתכלמ\יש מגשר
 , חלקי בולטזענגמד ההמי י הן שכונות בהןט כוחנקיפלמאבק וקונם לחסים הייפיחרמ שכונות בהן

 להיופיה. שכונות אתי אאל יוצת שאוטיפיי, ותפיסה סטרדומותלויה, דעות קזענות גם גיעימב םיבמהתוש

 תל מנתה, עגרסמיופיה , בתי אאם יוציבבור תושת עאכרורה ומדה ביכררבות הים רעמיפקפות בשמ

 עבזענות וצגשורות לקדומות של דעות קשזה, בב כמצל וגם ביתם כלבות תרזנוח איהם ללב עלשתלה

 ,יונותלל עבות תחושה שם רעמים פיאטשכונה מבי הבבה. תושת ריתרדות חביית נולין להם יכעור א

 שתנות:יופיה להתי אאבור יוצישה ערדם ביאחותה ובת נכונה לעומגות נבות והתנהל תרתפיסה ש

שהנראות שלהם כבעייתית משפיעה על היחס כלפיהם ועל יחסים -״..חושב "

בכלל בתור השכונה ומחוץ אליה. 

 ש(ת שמייופיה, בתא אא יוצשי מפתח לנ)א

)על המתח בין תושבי נופי אביב לשכונת הנרקיס:( ״... כי המתח הזה נובע 

מהעתקה שעשתה האוכלוסייה האנגלו-סקסית ליחסים הלא טובים שהיו לה 

עם הקהילה השחורה בארצות הברית )תושב שאינו יוצא אתיופיה, בית שמש( 

"אנחנו עיר, אני אגיד לך את האמת, יש פה גזענות ברמה הזויה, אין דברים 

כאלה... אני חושב שהיו סטיגמות עלינו עוד כשהגענו לשם )לקרית מלאכי(, 

שאלה מפיצי מחלות כי הם באו מאפריקה. אחרי זה הצבע עור היה שונה. כל 
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יה ילאוכלוסאותם  לפתוח יךרצ "... 

י לא יודע אם הכללית. אנ

ריך ציך לפתוח אותם כמו שרצ

יות לפתוח אותנו. אחת הבע

יפו זה שאנחנו י גדולות של הכ

ים ילרגים פה לא גזענים. אנש

יפו ד' ר מהם. שמת בי שאחלמ

ים, ריים האפשרחאת כל המז

טובים לא באים ביאפילו אשכנז

בהתחלה..."  

 יופיה, יפו(.תת אאנה יוציאת שב)תוש

יד לך את י אגר, אני"אנחנו ע

רמה האמת, יש פה גזענות ב

כאלה... אני רים ין דביה, אהזו

עוד ינו עליגמות טיו סחושב שה

י(, ית מלאכרכשהגענו לשם )לק

י הם צי מחלות כישאלה מפ

צבע י זה הרריקה. אחבאו מאפ

יה אכלה יה שונה. כל עליר העו

רצלנו זה לא עובגזענות, אבל א

ר ירק מחמוזה  

 י(כאלת מייופיה, קרתא אב יוצ)תוש

" 

" 



  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

" 

עלייה אכלה גזענות, אבל אצלנו זה לא עובר וזה רק מחמיר 

 י(כאלת מייופיה, קרתא אב יוצ)תוש

״אני מתקשה לעבור לבית כנסת צועקים לנו מילים כמו הנה הכושים, 

השחורים, זורקים עלינו אבנים. גם כשהאימהות בחוץ והאבות בבית הכנסת 

הם אומרים את המילים האלה. אין לי איך להסביר לך.. למשל אם עוברים הם 

מקללים וזורקים אבנים והם מתנהגים ככה כי הם חושבים שאנחנו לא יהודים. 

מבחינתם צבע שחור זה לא יהודי.. ״ 

 ת(.יליופיה, עפולה עתת אאת יוצב)תוש

"... הקהילה האתיופית סופגת הכי הרבה בעיות, את הצרות. הם הסוג ב׳, ג׳, ד׳. 

שחור הוא הכי מקופח. את רואה את זה בעיניים. בקהילות שהן קשות, מי ש

ההיררכיה והמעמדות מצד אחד מאוד באות לידי ביטוי ומצד שני בגלל 

שלכולם חרא אז מסתדרים. בגדול יש מאבקים מאוד גדולים בין הערבים 

לאתיופים, בין הוותיקים לאתיופים. יש הרבה גזענות... למה הערבים מתנכלים 

יותר לאתיופים – שניהם במצב חרבנה. כשבנאדם רע לו והוא בהישרדות אז 

הוא תוקף את כל העולם. ״ 

 , יפו(יופיתא אמוצנו מיאב ש)תוש

״מרגישה שיש סיפור מאוד חזק של גזענות , היהודים גזענים כלפי הערבים 

בשכונה , כלפי יוצאי אתיופיה גזענים התושבים הוותיקים. והגרעין התורני 

מנסה להמריד את התושבים היהודים כנגד הערבים.״ 

) אנשי מפתח, לוד( 
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 ם ישול, איותדדם החסיכות יערשונות ומלות הין הקהילוב שווה ומאוזן בתרנו שייא אף שכונה לאב

 יןם בחסיכות היער, ומתית וסובלנלה תומכשכונה פעילה בם שהקהייבם התושינמציי שכונות בהן

 בה יותר:דה רמיבלות ותומכות בלות שונות מקם מקהייבתוש

״חיים פה הכל מהכל כמו שאומרים, בוכרים, מרוקאים, הודים ערבים, אתיופים,  "

אוזבקים.. חלק וותיקים וחלק חדשים אבל הרוב פה וותיקים...איך אני אסביר 

לך את זה.. ברמלה זה מצחיק כזה, הרבה מהאתיופים הם כמו נצ'ים שומעים 

מזרחית, יושבים בחפלות וישיבות עם זמרים.. אתה מבין.. זה העניין. בגלל זה 

כולם מתחברים לכולם, גם בוכרים גם אתיופים... יש פה איזה מין כור היתוך 

כזה.. אתה יורד לשכונה ואתה תראה חבורות מעורבות..גם אם תראה קבוצה עם 

הרבה אתיופים יושבים חייבים להיות שלושה-ארבעה נצ'ים.. גם אפילו בבתי 

הכנסת.. זה קצת שונה שם כי יש לך בית כנסת של פרסים, ספרדי, אתיופים 

צעירים וקייסים ואפילו שם אתה יכול לראות אתיופים מתפללים אצל נצ'ים, 

ונצ'ים מתפללים אצל אתיופים..אין שום בעיה עם זה". 

 " לה(מב ר)תוש
 לובשי. התילכל תיבותין תררות ברה והיכל הכם שטיבשורה להילוב קשייכות האאה שרלה נשכונות אב

 ת:יתבוצאות קריטוי ונל במקום שע מם נובבה פעמיהר

״ברמלה יש שני חברי מועצה ממוצא אתיופי זה גורם לכך שהתושבים ממוצא  "

אתיופי מרגישים שיש להם פה בעיריה ובכך יש כאן שביעות רצון יותר גדולה 

של התושבים מהרשות המקומית . זה שיש חברי מועצה זה דו כיווני , מצד 

אחד העיריה כל כך מאפשרת רב גוניות שיש ביקוש לחבר מועצה ממוצא 

אתיופי ומצד שני התושבים מרגישים שייכים יותר לעיר כי הם מיוצגים 

בעירייה״. 

 לה(מם, רידי תפקילע)ב

"...אני מאוד אוהב את השכונה, גדלתי פה ואני עדיין חי פה. אין פה אצלנו 

אתיופים לא אתיופים, אנחנו פה ביחד, מעורבבים. לי באופן אישי יש חוויה 
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רוקאי כנסת המית העל ב"

רגע רב שלמה: "בעם ה

ים כולו שאנחנו נכנס

ים אותנו יך. מכבדמחי

על ר ילה. כשהוא מספכקה

כניס ע, הוא מרשת השבופ

ר של הקהילה את הסיפו

י הקהילה האתיופית כ

על רה על החוקים ושמ

יהדות". ה

 , חולון(יופיתא אב יוצ)תוש
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" 

חיובית מאוד בשכונה. לא חשבתי פעם אחת לעזוב. אין לי סיבה לעזוב. כיף לי 

פה. כולם מכירים אותי ומכבדים אותי" 

 יה(.תנב נ) תוש

על  יך לשמוררחד צ, כל אדותעכל הטי ללוונלו. רבות של התרחד ישמור ע"שכל א

המסורות הייחודית שלה, רב תרבויות. שומרים על תרבות האם ואפשר לשתף, 

 הייתי רוצה להכיר את יהודי תימן, סוריה, להכיר קבוצות שונות.. …להיחשף

פחות מאמין בכור היתוך והשתלבות באופן מאולץ.. לקבוצה ייחודית של יוצאי 

אתיופיה מטרה ייחודית מסוימת שאם אני נותן להן התייחסות או מענה בסוף 

נקבל אותם מעוצבים וחזקים יותר נראה אותם משלבים יותר אין לי בעיה עם 

זה. השתלבות או שילוב אינה תורה" )בעל תפקיד יוצא אתיופיה, פתח תקווה(. 

"אין מתחים בין התושבים, קיבוץ ראשית שבתוך השכונה אימץ מנהגים של 

הקהילה למשל חג הסיגד נחגג כאן בבית ספר בלי קשר להם יש תלמידים 

ממוצא אתיופי." 

 ם(ילרוששי מפתח, ינ)א

על בית הכנסת המרוקאי עם הרב שלמה: "ברגע שאנחנו נכנסים כולו מחייך. 

מכבדים אותנו כקהילה. כשהוא מספר על פרשת השבוע, הוא מכניס את 

הסיפור של הקהילה האתיופית כי הקהילה שמרה על החוקים ועל היהדות". 

 , חולון(יופיתא אב יוצ)תוש
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 ינעייופיה בתי אאלות יוצדבהת
 יופיהתי אאם יוצניאם שיבתוש

 רוב, הם לבות שונותסיעת משכונות כנובי הבב תושתפסת בקריופיה נתי אאם יוציבת/תושללות קהידבהת

 יופיהתי אאם יוצניאם שיבת התושיברדומה. ממון וכתת אם לשיתקם, ממים, מופנידבודתם, מיגורסם כינפייתאמ

 ם מאופןייכלשם מנית ואמיידותה הפניכלה ובלאופי הקהייופיה בתי אאדות יוצבודבה בהתסית הם אמקמימ

 גותם:פי אופן התנהקנות כלסיופיה מתי אאגות יוצהתנה

קשהשיגעו,  האתיופית מהקהילה נציגים להביא מנסים במתנ"סים "בחוגים

חמשלפני  שהקימו כנסת בית עם מרכז להם יש סגורה. חברה הם אליהם. להגיע 

)מתארשעריה.  בשכונת עובדיה, ברחוב אדריכל את הביאו באתיופיה כמו שנים 

האתיופים,טהרת  על הוא הכנסת בית הכנסת(. בית בבניית הרבה ההשקעה את 

הםמשלהם.  וחוגים פעילויות עושים הם דתי(. )בהקשר הזה בנושא נבדלים הם 

הםבסדר,  לא שזה חושב אני עצמם. משל מקום להם שיהיה בשביל זה את רצו 

לאהאינטגרציה  אבל טוב. וזה שלהם לתרבות בית זה כולם. עם להיות צריכים 

מתקיימת״..  

יופיה, פתח תקווה(תא אא יוצב ל)תוש

חייםמהם.  בודדים יש לעיתים מתקשרים, לא ותיקים. עם מתקשרים לא ״הם 

הוא אבל  יוסי של בבניין אחת משפחה יש שלהם. בגטאות קיבוץ כמו בקבוצות, 

בקושי מתקשר איתם היה קושי" )תושב לא יוצא אתיופיה, ראשון לציון(

נותניםלא  הם כי איתם לעבוד קשה מופנמת. סגורה, מאוד האתיופית "העדה 

מלוכדים. היו  ששם ממקום באו הם כי השני. כלפי אחד חשדנים תמיד הם אמון, 

ולא כל כך נותנים אמון למישהו זר" 

ציון(.שון לאיופיה, רתא אא יוצב ל)תוש

מאוד האתיופית  הקהילה השאר. כל את ויש האתיופית לקהילה "בחלוקה 

קהילתיים ולא מעוניינים בהכרח להיות חלק מהקהילה הרחבה״. 

 ציון(שון לאיופיה, רתא אא יוצב ל)תוש

" 

" 
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 שכונה-יופיה בתי אאת יוצלקהי
 תוקיגנה לנין הב

 ם, בהתאיתנסיס אל בלות עת החלוקה לקהיעשיחקר נערך המבהן נ שכונותכל ה, ברפי שתואכ

 נו מהווהיי ׳דהה׳ ואתנא האי המוצאה כרשכונות בהן נ. גם בשונותיות הלעל הא שהמוצ לותלקהי

 ם או תחושתיבל תושדול שזור גבור שכונות בהן יש פיי או ענבור דור של עשמיום-יום )לח בט נוכמנלא

 םם בהתאידדי הצנשמ מנויותאת הנחנות ואת המם אחלקים מים שעולטיקיפלמפותחת(, קונ שייכות

 .אמוצל

היחסים פה בין הלבנים לאתיופים הם יחסים רגילים ונורמליים ביום יום אבל 

האתיופים הם חבורה בתוך עצמם. לא כולם, אבל חלק. יש את אלה שכבר 

התרחבו והשתלבו ויש כאלה שלא. נגיד אחד הילדים ילך מכות עם ילד 

אתיופי, תבוא עליו חמולה של ילדים אתיופים. זה לא קורה הרבה אבל זה 

קיים. אי אפשר לומר שזה לא קיים. יש פה חבורות של אתיופים, חבורות של 

רוסים, חבורות של ערבים. יש פה מקבצים בעייתיים יותר. ביום יום הם סבבה 

עם כולם אבל מספיק שיהיה ריב והם מתפלגים לחבורות" 

 יופיה, עפולה(תא אנו יוציאב ש)תוש

 חודשתת ממירה עצדגלות או הין קהיר בבעל משה עת מאוד מקיתניופיה החלוקה האתי אאבור יוצע

 ״.יופיהתי אאת יוצלחה, ל״קהישיגוריה קטי לקדאופן בלעיך אותם בשימ שרם אע עורבל צשב

"... אצל האתיופים יש פחות מפגשים מעורבים. אפילו בגינות הציבוריות את 

רואה קבוצות-קבוצות. השוני הפיזי יש לו השפעה. למשל אם אני אשב ליד 

שים מטבע הדברים מתחברים יותר ערביה, לא נדע ישר שהיא ערביה. ואנ

למי שדומה להם. עם האתיופים לפעמים אין שפה משותפת, יש הרבה דעות

קדומות"  

 יופיה, יפו(תת אאא יוצת לב)תוש
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 יופיהתי אאם יוציבבור התוששת הן עת ומגובחנלה מובא קהישכונות היכל הת ביופיתלה האהקהי

 יאל יוצמי שיי פנתלטייה וחוזק קהים: נייווני כנשלה עולה מל הקהים. חוזקה שיבר התושאי שנעיוהן ב

 רהחבלוב בשייך הל מול תהליה ארחבלה לשר מציעה הקהימיכה אדך רשת תי, ומאחדמ יופיהתא

 .תילאהישר

"הקהילה האתיופית היא בעלת עוצמות: והם יוצרים ביניהם קהילתיות: למשל  "

הם יצרו את המועדון הקהילתי של יוצאי אתיופיה וכל אחד השתתף כלכלית 

 י(כאלת מייופיה, קרתא אנו יוציאד של תפקיע)ב

"יוצאי אתיופיה באים עם חינוך מבית, להגיד את האמת זה בא מחינוך מבית 

בנושא של העדה שלנו- כבוד למבוגרים, צניעות והענווה. ההקשבה. עזרה

לאחר  

 " י(כאלת מייופיה קרתא אד יוצל תפקיע)ב
 םם נוספיינפיימא , מוסיפהבה שכונותאופן דומה בהרשר עולה בת אמסוית מיתקה שכונמיני, דתאעם ז

 לותדברות וניגת לסילייטרחנות הנת המובת אבות הופכם ריתיופיה ולעיתי אאת יוצלל קהיחנות שמובל

 רהדל שונות והיופיה תחושות שתי אאם יוציבלו תושעשכונות המה בהלוב. בהרשית הלה איבוכך מג

 דומותי מודעות ודעות קתטיות בלזענות הל גם שלויייגחסו ליים התיב, רתיתשכונת ההמקומי להמהקהי

 חוץ לו(:י )וגם מתשכונת היום יום החווים חלק משר מהוויא

״מי שמזמין את המשטרה זה השכן. השכן מרגיש שעשו לו רעש, לא טוב לו  "

בעין. לא כולם אוהבים אותנו, מרגישים שצבע שחור מאיים עליו״ 

 יופיה, חולון(תא אב יוצ)תוש

״עדיין מתמודדים עם מתחים ואמירות גזעניות. יש מקרים של מתחים- לאחר 

החזרה לפעוטונים מקורונה, היו אמירות של שני הורים כנגד הורים מהקהילה 

האתיופית שהם לא נקיים מספיק .. עדיין יש תפיסות שקשה לפרק, בעיקר 

במקום של הישרדותי. צריך לעשות שינוי בתפיסה״. 

 יופיה , חולון(תא אנו יוציאד של תפקיע)ב
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ין הלבנים "היחסים פה ב 
יחסים ים הם יופלאת

ים ביום רמליילים ונורג
יופים הם יום אבל האת

צמם. לא רה בתוך עחבו
כולם, אבל חלק. יש את 

רחבו ר התאלה שכב
יש כאלה והשתלבו ו

שלא. נגיד אחד הילדים 
י, יופילד אתכות עם ילך מ

יו חמולה של תבוא על
זה לא ים. ים אתיופילד

" 

" 

הרבה אבל זה הרוק
קיים. אי אפשר לומר 
שזה לא קיים. יש פה 
חבורות של אתיופים, 

חבורות של רוסים, 
חבורות של ערבים. יש 
פה מקבצים בעייתיים 

יותר. ביום יום הם 
סבבה עם כולם אבל 

מספיק שיהיה ריב והם 
מתפלגים לחבורות"  

 עפולה( יופיה,תא איוצ נויאש ב)תוש



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"יש אנשים שרואים אותם זה לוקח אותם להארלם הם רואים אותם כשחורים 

זה מאיים מפחיד, ההתנהגות שלהם זה לא יהודי ולא ישראלי אין חיבור אז 

מה הוא עושה פה? יש אנטגוניזם" 

 ע(בר שאיופיה, בתא אנו יוציאם שידי תפקילע)ב

 .דפר- אך בנחדילות שונות בשכונה בהם חיות קהיתוך הם בירנוצולות שבגבות לחסויות ריילו התע

 םיבל רק תושפועבא שת הייתנעות זהות אשמשכונה- מדות בל מוסת׳ שיתנלו ׳זהות אכל חסויותייההת

 םיבל התושכלם לידם שהם מיועימקרם, גם בעים המוצירותשילויות או בפעים בשתתפימ םסויא ממוצמ

 יהכרררוב הית בה ליתיה שכונכררם, ולהיימקומות שונסר שייכות ללו תחושות חומו כן עשכונה. כב

 דה:מירת הפייתחתב רק בלשתיופיה להתי אאת יוצשר דוחפת אחה אשית קיתנא

״יש מקומות שמסומנים לאתיופים וכאלה שלא. המתנ״ס בשכונה, יוצאי 

אתיופיה לא נמצאים שם בכלל ולא מרגישים בנוח להיות שם בעיקר דוברי 

רוסית נמצאים שם. בית סמואל רק יוצאי אתיופיה נמצאים שם, בית כנסת של 

יוצאי אתיופיה רק אתיופים. סניף בני עקיבא בשכונה רק של אתיופים. גם גני 

המשחקים אני חושבת שיש הפרדה וילדים ממוצא אתיופי לא משחקים עם 

ילדים אחרים למרות שהם נמצאים ביחד בגינה. 

 ע(בר שאיופיה, בתא אב יוצ)תוש

"... הקהילה האתיופית סופגת הכי הרבה בעיות, את הצרות. הם הסוג ב׳, ג׳, ד׳. 

שחור הוא הכי מקופח. את רואה את זה בעיניים. בקהילות שהן קשות, מי ש

ההיררכיה והמעמדות מצד אחד מאוד באות לידי ביטוי ומצד שני בגלל 

שלכולם חרא אז מסתדרים. בגדול יש מאבקים מאוד גדולים בין הערבים 

לאתיופים, בין הוותיקים לאתיופים. יש הרבה גזענות... 

 ב יפו()תוש

 םיחרם איבל תושגובות של תשת ביבתפסת כנה ניבות אם רפעמי תיתשכונלה השכונה והקהיה

 להל קהיגמישות שם. חוסר הם היותם שלהם, או לעצגות שבלה להתנהבנה וקאות חוסר הטהמב

" 

" 
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 תדפרלה נצור קהייף ליע נוסמנשת כשמם משוויל אותם כיחב ולהככונות להתרת וחוסר הניתשכונה

 יטחוןחוסר בא לימב מציהיטיגי חוסר הלבגסר ללה. בנוסף המם איסרחוויות וממ יהםלת ענגונמ שרא

 אים׳ וכך מביופית׳א םניאדות שם או מוסיבקציה נוספת עם תושאטרניכל אבות בעורמ חוסרול

 צון.רפויה -ספק מסתגרות ספק כלה

 יאבור יוצת עאכיה מדכררתוך הילה בנוי קהי, ולשינוי סטטוסת לשיכולל חוסר הים שטימנלהא לובשי

 י ובנותתוק. גם בניחוק וניל רמקום שיות ללייטרל נמקום שיופיה מתי אאת יוצלקהי תא אימב יופיהתא

 ד אותםעמישר מיכור אחוק וניבה ריבסשכונה המגנה ומל הם עיספרץ מראדו בשר נולי אנשדור הה

 פשרותיופיה, ואתי אאם יוצניאם שילאם עם ישרישרשור קקושי לקמון ו, חוסר אולתוק ותסכיל נב שמצב

 לה.י בקהיתמילוב את לשיבלמוג

״זה צביעות וברור שיש גזענות. אנחנו פשוט תקועים כאן ולא רואים מה  "

קורה בחוץ. אבל שומעים ורואים מה קורה בחדשות כל הזמן עם אתיופים 

כמו ש)תושב יוצא אתיופיה( אמר קודם גזענות בבית ספר, במקומות עבודה 

ן שבשכונה אצלנו אנחנו לא לא חסר. זה תמים לחשוב שאין גזענות. אבל נכו

מרגישים את זה. גם בגלל שרובנו באזורים אתיופים וגם אולי בגלל שלמדנו 

לחיות אחד עם השני ולא ידברו אלינו בצורה כזאת. אבל אני לא יודע אם הם 

מרגישים בלב שאנחנו שווים. כמו שאמרת שהם לא רוצים לשלוח את הילדים 

? אנחנו אנשים סה"כ. שלהם למועדון כי מפחדים. ממה יש להם לפחד

 גה(יופיה, אולתא אב יוצ)תוש

״הבעיה המרכזית היא עם הנוער כיוון שהוא לא מרגיש שייך לשום מקום. 

הוא לא מרגיש שייך לשכונה כיוון שהוא רואה אותה כ׳שכונה אתיופית׳ ומצד 

שני הוא לא מרגיש שייך למרחבים ציבוריים אחרים בעיר כיוון שהוא חושב 

שמסתכלים אליו בתור אתיופי ולא מרגיש נוח 

 ש(.ת שמייופיה, בתת אאת יוצב)תוש

״..כשקורה משהו אותנו לוקחים כקולקטיב. קהילה ולא תופסים אותי כאמירה 

כפרטית. עדיין אנחנו כקהילה. ואז אחרי ההפגנה חזרתי לשורשים שלי תרצי

הרגשתי מהם.  שונה אותך ורואים שונה את עדיין הצבע בגלל אולי תרצי לא או 

? מתייחסים לקהילה כמקשה תחושה כזאת של וואי מה עשיתם השתגעתם
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הילות שונות ללא רות קה ג"בשכונ

הן. אין מפגש קשר ביני

ם למפגש" ואין מקו

 בנה()י

הותהילתי. אין זהו ק״אין מש

ם ם לא אומריה. אנשיהשכונשל  

ם. אין ם שהם גריה שבגאוו

הילתיות שכונתית. ה של קתחוש

ם ם מרגישיאין משהו שכול

ה תמיד שייך ם אליו. זשייכי

ה מסוימת״. לאוכלוסיי

 דוד[שיופיה, אתא תאנה יוציאת שב]תוש
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אחת. אמרתי שאני רוצה לראות את העולם אחרת. זה התנפץ לי ברמות. 

התמימות שהייתה בי שאני שהשתלבתי שנקלטתי אני כמו כולם..הבנות 

שלי לא הרגישו ככה. אחת הבנות שלי שיתפה אותי וכתבו בקבוצת ווטצאפ 

שהלוואי שכל האתיופים ימותו ואז הייתי צריכה להתעשת ולהסביר לבנות 

שלי קצת אחרת. ״אין עד הסוף להיות שם, תשאירי לך פינה קטנה ולזכור שיש

גזענות..."  

 ציון(.שון לאיופיה רתת אאת יוצב)תוש

״נוצרת שייכות כשאתה חלק מהמקום ומכיר כל מקום. אני לא מרגיש ככה. מה

כאן הזמן  כל אנחנו כאן כן בעיר? לאולגה? מחוץ מתכוון אתה מהמקום? הכוונה 

השכונה. אני לא חושב שזה טוב. אנחנו לא מכירים משהו אחר חוץ מכאן. אז 

לפעמים זה גורם לך לא להרגיש חלק. אבל בשכונה )בתוך אזורים( אני מרגיש

שייך..."  

)תושב יוצא אתיופיה, אולגה(. 

 םחסיכות יערמ עותמצאת ברשמדה זו נדה. הפרת הפררשכונה יוצקה במינידם והחסיכות היערמ

 םייבורם צייחבר, ומדותל מוסם זהות ושייכות שירלה יוצ, אלותהקהי יןם בישריכור בקרוחקות ונמ

 , וחוסרחוסר שייכותמות לרה גורד. תחושות ההשותףלי המחב הכלרמיות וחוסר שייכות לתנלות אלקהי

 לוב.ב שיעכמו או ומת עצר אשמשר מל אגער מאה נוצתוצבות כעורמ

 להם איגנונ. מנתיתשכונלה התוך הקהיישור בי וג, מגע חיובחותימנו פתזם שייגנונמנ צורייש צורך ל

 אהצים׳ ייחת סיכונפשר ׳לקיבה שתאיבת סרצים, ייבבור כל התושע טחוןם לספק תחושת בייכרצ

 ירת חבמד אלשר משך אתמי מיכגנון תהלם. זהו מניחרדי אל ית עקורית בבלטוח, וקבזור הימהא

 להחוץ לקהית מיתשותף והתפתחות שכונש מכנה מבג. מאפשר לתּוחרל אם ועמל עצשכונה עה

 .תיתנהא

 . יש לנהלגותצם שהן מיייבטהק ת, ואלותת כל הקהיל ולנהל אימוד להכליכה לרת ציתשכונת הגרסהמ

 מיותאני, דפשר התפתחותאזון שייאאוף לבוצות ולשכל הקק מקום ליעניפה להאשונות תוך שת הא

 חה.מיוצ
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 יותזכרם - מיארי נתבולות בלג
 תיתחוויה השכונקרואגרסיות במי

 יישו כגשר בהן הרנות ויומיומיות אטחוויות ק, ולזענותל גם שטיבחסו להייי, התשכונותמכל ה םיבתוש

 קרואגרסיותל מילה ש. חוויות איותל שונות ושולם שיסרם, מיבילעם ומינטים, מקירים מדיסרמ םירבמוע

 להזענות החוויות אלויי גית גרות שונות בה. לעומיזר בידאופן תת בשוחתרשכונה ומת הגרשרות בזשנ

 .רעתמכ תרבטשפעה מצלות העם בתפיסה אולאור וליתשות ל, קנותידנות׳ ועטהן ׳ק

 חרות(א לות שונותי קהירם )חביופיתם אניאם שיבי תושדל יקרואגרסיות עמידנו בחקר התמקמם במנא

 כל פיכל מושעשה בו שישר נרה אדי להקרואגרסיות הן כלם מיוליופיה, אתי אאם יוציבפי תושכל

 זענותיופיה, גתא יאל יוצעור הכהה שע הבל צשם. בילה המקובלהקהי ולותבת גת אתגרמאבוצה שק

 דע הפעולה, הצצת מבנחימב ם, אולפוצות ועמוקות יותר, נתילאיגורטקרואגרסיות הן תופעות קומי

 המקובל מון, סיבולמון גרה, סידרה והדגא דומה- העות הפעולה הישממ ,הקולטק/יהוותי/לאהישר

 ״.ילאל ״ישרבוע שם וקגם קייד, וציפייה לצויוהר

 בלהל קם ששייממ ם אךיארי נתבולות בלם גיסמנקרואגרסיות מעות מימצאם בירבהמוע םיסרהמ

 ירפי חבכל םיבי התושנעיצויה ב״, או הרכונהי הצורה ה״נבגטען לם מיאשכונה. הם נושתוך הושייכות ב

 שפעהאה, ויש לה הרבות ומ, תרל זהותת סמויה עקורילה ביגות זו מכמה. התנהלה עצלה והקהיהקהי

 יאם יוצשר חוויחוויה אתחושות ולתונה. בנוסף לת נגרסתוך מם בחסיכות יערחסי כוחות ומבוש ייל גע

 ל הצורך. עשכונות הקולטותל ה, עת הקולטתילארה הישרל החבע דעיזו להתמה האה היופיה, בתא

 םהמקומיי דותמוסמקומות ול, או חוסר שייכות לם גם שייכותירזגמהן נ שרלה אולות לקהיבר גידגלה

 תוךמ אלכלה שתוכה- הל שונות בילה להכל קהיכונות שת הנדמהי מי יעותבמצ קרואגרסיותמי ם.ישונה

 ן.כד, להתעש, להתגמשתנותת להולבותה ויכחשירה בתוך הכא מלא אהמוצ בותל תרתור עקה או ויחימ

 שכונותי הבת ותושילארה הישררה החבידעותם מגמצאם ביל האופנדות עעימ קרואגרסיותמי בנוסף

 תתגרות אהמא בוצותלה לקם איסרם מיריבעד הם מצים, וכמת עצם״ אם ה״קולטיקיישונות הוותה

 זו.רה הדגה

 סתגרותת להת שמכווניתשכונקה המיאנידי בעותשמהווה חלק ממ קרואגרסיותמי תבות חווישכונות רב

 עותמנולהי יופיה,תי אאם יוצניאם שילאשר עם ישרעות מקמנם, להימתוך עציופיה בתי אאל יוצש

 נהית אקוריברה והדהה תי חוויחות עולה כשיתוך ה. מלויותפעיבות בעורמ מנויות אודזול הצימנ

 יאם יוצניאם ששינקציות עם אאטרניאבוע באופן קחת בת ונוכיזכרפוצה, מא נל, אתיתקודת ונבלמוג
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 םיגנבודה, במקומות עם במקצועיי םישרם, ועולה גם בקיבם עם תושישרת לקבלנה מוגיא איופיה. היתא

 לובת שיאם לספק תמיכה לקרימוראם שירותי שים עם נותנישרבק ם,ים ומנהליספר מול מורי התבוב

 ם.ים שונישרובהק

 ם:יבין תושיום יום בחת בקה הנוכמינידת השכונה, ואבלה בבולות הקמון געשה סינ דצים כמייגם מדהציטוטי

 להגביר"אני יודעת שלהעלים את הגזענות זה לא משהו שאני אעלים אבל 

מודעות כי הרבה אנשים רוצים להצדיק אני רוצה לומר שאין צד אחר בסיפור 

זה צבע נקודה. לא מכירים סיפורים ולא יודעים איך נהרסים לאנשים החיים 

בגלל ישיבה בספסל - זה קשה תמיד יש עקיצות, איבדתם אותנו- קשה יותר 

להתחבר לנצ'ים." 

 ע(בר שאיופיה, בתת אאת יוצב)תוש

אני מרגיש אשם כולם שואלים אותך "למה זה קורה לכם"...כל פעם כשאני 

שומע כשגבר רוצח את אשתו, זה כואב לי אני שואל את עצמי האם זה אתיופי, 

לעיתים אני חש "הקלה" כשאני מגלה שזה לא..)מרגיש שצריך לייצג( מנדבים

שואלים אותי. למה זה קורה? יש לי אחריות לתשובה שאני אותי לייצג לא  

נותן לאנשים״. 

 יופיה(תא אד יוצל תפקיע)חולון, ב

״בגלל הקושי והפערים, המנטליות, גם לצעירים יש מנטליות מסויימת, הרבה

שלא חווה מקרה גזענות. גם אני חוויתי את זה, גם מי פעמים כי אין אתיופי  

שגר בבועה מנותקת ומכחיש את זה וחשב שלא, בסוף מעיד שוואלה נכון, גם 

לי זה קרה. אני לא ייחסתי לזה חשיבות פעם כשהייתי הולך לסופר ברד"ק 

והיה מאבטח חדש אז הוא שאל מה יש לך בגרביים? או כשעוצרים אותך בדרך 

מבית הספר. זה יוצר תפיסה שמונעת ממך להתחבר.״ 

 ע(בר שאיופיה, בתא אב יוצ)תוש

״מצביעה על גזענות עמוקה בקרב העובדים שלדבריה "נמצאים בעמדות 

שחורצות גורלות.. לאחר מחאת סלומון טקה, בכירה במחלקת החינוך אמרה 

לה "הגזמתם"..לא הייתי בכלל בהפגנה, מה את משליכה עליי אמירות כאלה?" 

)בעלת תפקיד יוצאת אתיופיה, עפולה( 

" 
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 כשבאתי לכאן, השומר …"הקליטה שלנו לא טובה, יש גזענות, יש אפליות

 ?. "שאלת אותי "את עובדת בניקיון"

 יופיה, חולון(תת אאד יוצת תפקילע)ב

"בעיר ימים אין כמעט משפחות אתיופיות אולי שלוש, כשאנחנו מסתובבים 

בשכונה הם מסתכלים עלינו בצורה מוזרה כאילו שואלים מה הם עושים פה. 

את כאתיופית לא יכולה להסתובב חופשי ביום ובטח בערב יעצור אותך שוטר. 

זה לא טבעי להם לראות אתיופים. הם לא אוהבים את זה..." 

 יה(תניופיה, נתא אב יוצ)תוש

 בחור טוב, באותו היום היה עמוס,"אני רציתי להסתפר אצל בחור בן העדה. 

אמרתי בסדר אני אלך לספר אחר שקרוב אליו. נכנסתי למספרה, הספר נותן לי

 10מבט כאילו הוא שואל:"מה אני עושה פה"? גם הלקוחות. ישבתי וחיכיתי שם  

דקות עד שיצאתי. לא רק הם אשמים, גם אני אשם שיצאתי. בדיעבד לא הייתי 

יוצא, הייתי נשאר ומסתפר. אבל זה כמו כדור בלב, על מה הם הסתכלו ככה? 

 י(כאלת מייופיה, קרתא אב יוצ)תוש

 מציהיטיגל חוסר לם שיסרחישות ממם- חלקן מימה סוגקרואגרסיות מכמי להלן הןדוגמאות שה

 ד(, חלקןרק, חנויות וכם )פאים שונייזמקומות פיאות במצת או להייתלות שכונפעישתתפות בלה

" 

 תילכלרה המהחב אה אותםיופיה ומוציתי אאל יוצל כלת עית הומוגנאוטיפייקפות תפיסה סטרשמ

 מוכות(.כולות נקפת יש)המ כולותד או יי תפקיבגת לאוטיפייקפות תפיסות סטרשמ חרותם, ואפרטיכ

 צורהג בי להתנהם מבלם סמויייסרעות ממצא, בשכונותי הבם תושיריד מדצים כחישיממ להא ולותבג

 תכערת מנחימב בלה.בולות הקם גיסומנד מצית וכיללה הכלך הקהיתומ יופיהתי אאת יוצרורה, אב

 להאתור כת ביתשכונלה הי והקהיתשכונחב הרצוב המזה- מיחב הרהמ תוךת בבתעצהמ םחסיהי

 םתוכמ יופיהתי אאת יוצם אירים, מדיבלם מקני- אצורה מפורשתר במאא נם זה לעשה- גם אמלש

 כל יופיהתי אאיוצין לאר שבדעות השמין מאמובן ש. כיבטיקאופן אב שתתף בום להם להיפשרמא םניוא

 אל- אתיתלה שכונקהי תרציית למנה תוריד הקולט אל הצכונות שהנ םם אולחסית היכערמ ליות עחרא

 שכונה.ציה בטגמנפראה לימי ומבדור עציגנה וגת בהדתמקבה, מ פוגעת
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יריכול להסתי לא עס ואני יש כל "

י כעס- שבא עוד יש לאת זה מכם,  

יך י אש מהגרון- אצא ליה יושנ

כעס הזה מתעלים למשהו את ה

צטבר טוב, את כל הכעס הזה שמ

טוב. יך מתעלים למשהו אלנו, 

י(כאלת מייופיה , קרתא אד יוצל תפקיעב

" 

יין עם סלמון כל העניש את "

ים של רטו- מקרה מנגיסטקה אב

רה צויה שנתקלו בצאי אתיופיו

ראל ישרת י גרועה עם משטהכ

רים על הנושאים הללו- זה ומדב

ראה איך אנחנו, י בואו נהיופ

יש בנו כעס, גם יו את הזעם שכשע



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םיחנמב לדויות ותחושות: תחושות שיופיה מגוון התמודתי אאם יוציבלו תושעגות זו הגובה להתנהתב

 תדפרלה נת קהירציסתגרות וימות והל, היעתקותדך להתני, או מאעס, כצלם, צורך להתנידתמימ

 חרות:מגמות שיפור אדות במה עם התופעה והתמקלשנו הציים שיבלהם. יש תוששמ

״כשאני שומע משהו מזלזל על אתיופי- ״..בואנה, האתיופי הזה״.. זה מפוצץ  "

אותי, מעצבן אותי ואני מגיב אליו. כל אחד היה מגיב ככה. אבל אני אתיופי, 

אז אני מגיב כמו אתיופי. אם אתה פוגש את זה כל הזמן, אתה צריך כל הזמן 

להעביר בראש: לא ליפול למלכודת. אני חי כל הזמן במבחן הזה. ככל שתעשה 

יותר מבחנים, יש סיכוי שגם תיפול כמה פעמים. וזה שרשרת. זאת דעתי, למה 

הדברים קורים. 

 ל״צ(יופיה, רשתא אב יוצ)תוש

"הם יעדיפו להישאר עם אתיופים. יש קיצוניים שבגלל מקרי גזענויות אין אמון

לו גם  שהוא מתי להניח סביר כי כזה- משהו או אתיופי( )לא נצ' שהוא במישהו 

תיפלט איזה אימרה למרות שאנחנו יושבים ביחד עד שתראה הפגנה ותגיד משהו.. 

אתיופים אומרים מראש אני אחתוך את זה אנחנו ניפרד לפני שאנחנו חברים" 

 י(כאלת מייופיה, קרתא אב יוצ)תוש

״בדור שלי היינו חדשים והגיוני שאנחנו חווינו אבל הייתי רוצה להאמין שעכשיו 

זה חלף. לא חוויתי ממש גזענות בחיים היו מקרים בודדים אבל שוב, הם קיימים 

אני בוחר לא להתייחס אליהם. יש מקרים שצריך לדעת מתי להגיב ויש מקרים 

שאתה יודע שאין עם מי לדבר אדם שאין לו את הכבוד שאני אפנה אליו..." 

 יה(.תניופיה, נתא אב יוצ)תוש

 "יש את כל העניין עם סלמון טקה אברה מנגיסטו- מקרים של יוצאי אתיופיה

שנתקלו בצורה הכי גרועה עם משטרת ישראל ומדברים על הנושאים הללו- זה 

היופי בואו נראה איך אנחנו, עכשיו את הזעם שיש בנו כעס, גם לי יש כעס 

ואני לא יכול להסתיר את זה מכם, יש לי כעס- שבא עוד שניה יוצא לי אש 

מהגרון- איך את הכעס הזה מתעלים למשהו טוב, את כל הכעס הזה שמצטבר 

 איך מתעלים למשהו טוב.לנו, 

 י(כאלת מייופיה , קרתא אד יוצל תפקיע)ב
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 להשתתפות בקהיל חוסר היה שד נוסף לסוגף רובזו מוסים כחסית יכערמשתתף בהקושי לה

 תדיה- הפריופתי אאת יוצלל קהיסתגרות שדות וההפרת הנם אירתאמ םיביופיה רתי אא. יוצתיתשכונה

 יופיה,תי אאל יוציטחון של בם של צורך קייענה עמי כתנסיס אל בלות עם ופעיירות, שידות, מוסלותקהי

 תמיעצזהות הל המה שעצפשר הבלה, מקום שמאיופיה בנוח, קתי אאם יוצישיגרבו מגן שמקום מו

 פשרותאול יופיהתי אאם יוצירותי שי/נותנםידי תפקילעצוג ובת הייייבות סוגחשי. וכן לתיתלוהקהי

 להם:ם שת חוויות החייין אבת להיתמיהא

״כאשר יש לי עובד בקידום נוער ממוצא אתיופי יש הרבה נערים שמרגישים 

נוח לבוא ולפנות אליו ובכך מקבלים מענה, כאשר אין רואים יותר פשיעה

אתיופי ממוצא  משהו עם רק בנוח מרגישים שהם מכך נובע זה פונים. לא ושהם 

כי רק הוא יבין מה זה להיות אתיופי.״ 

 ש(ת שמי, ביופיתא אמוצנו מיאד של תפקיע)ב

״החוכמה היא ליצור הרבה מקומות כאלה שמרגישים בבית. אנשים שמרגישים

 מרגיש בבית שיש לו קשר שהוא מקבל …שהם שייכים לאיזה שהוא מקום  

מענה שהוא יכול לפנות כשהוא צריך שהוא יכול לפתוח את הלב, שיש משהו 

" לגבי יוצאי אתיופיה שם הדבר יותר מסובך. מתקשים לתת אמון …שמקשיב לו

להרגיש בבית "יותר קל להרגיש אחר" . 

 ע(בר שאיופיה, בתא אא יוצם לידל תפקיע)ב

״בשכונה יש בני עקיבא רק של עולים ממוצא אתיופי.. חושבת שהמקום הזה 

חשוב כיוון שלא הרגשתי נוח במקום אחר ולא היתה לגיטימציה לדברים 

שחוויתי. למשל בשנים האחרונות יש עליה גדולה מאתיופיה שהתיישבה 

בשכונה ובסניף מקבלים אותם איך שהם ולא צוחקים על הלבוש שלהם או על 

המבטא שלהם. בסניף רגיל הם כל הזמן צריכים להיות ישראלים ולא עצמם.

רק כך הם נמצאים בתוך עצמם כי  אתיופיה שיוצאי גם בשכונה אני מרגישה כך 

מרגישים בנוח. זה לא באופן גורף, יש תושבים שיסתדרו בכל מקום אבל הרוב 

צריך את הכינוס הזה בשביל הביטחון שלו ובשביל לחזק את הזהות שלו. 

 ע(בר שאיופיה, בתת אאת יוצב)תוש

" 

" 

76 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלה, לעומשתתפות בקהי, ולהיותדדשכונה להי הבל תושישה שרדין הר פער בס זה נוצקטתוך קונב

 םירידיה, ומגכררם היירשכונה יוצי הבחד תוששכונה. מם בחסיכות היערמם בהקיי יותדדחוסר הה

 יות:דדישה להרדם ביא- הם בדךישכונה ומאל הת עידדלות חד צעב

״את רוצה להיות חלק )מדברת על אמא אתיופית למשל(, את רוצה שיתנו  "

לילדים שלך את אותו יחס שהילדים שלי מקבלים. תהיי חלק מאיתנו. תגרמי 

לנו לקבל ממכם. ככה נבנית קהילה. תן וקח״. 

 יופיה, יפו(תת אאנה יוציאת שב)תוש

"... האוכלוסייה הוותיקה גם מייחסת לקהילה האתיופית סגירות וחוסר רצון 

להשתלב. כמובן שיש מצד הקהילה יש ריחוק מהמקום בו הם חוו פחד, אלימות 

וכדומה. לגיטימי לחלוטין שהקהילה האתיופית לא הולכת לאותם מקומות 

בהם הם חשים לא נוח ונעים.״ 

 יופיה(תת אאד יוצת תפקילע)ב

״יש פחד של יוצאי אתיופיה לחוות גזענות, פחד שהם לא יובנו על ידי אנשים 

לבנים. יוצאי אתיופיה רוצים להשתלב ויש זלזול מהאוכלוסייה הכללית, יש 

תפיסות לגבי נשים אתיופיות שהן חלשות, לא מבינות, זה חוסם ומרתיע, הן 

חוזרות לקונכיה שלהן. הקושי של יוצאי אתיופיה ביצירת נטוורקינג - אין 

קשרים לאתיופים, בנמל בעירייה כולם קרובים אחד לשני. ״ 

 " דוד(ש, אדת תפקילע]ב
 זענות(,ל גטה שקעשה צורה שמשר מהוות לקרואגרסיות )אמיזענות ולגת מודעות לאלעיש צורך בה

 םדיהן. יש צורך לקלר עבדת לכול, וייתשכונמבנה השכונה- ביות בתרעיות חבברה בם הכדחשוב לק

 מן.דות עיי התמודכרל ד, וכן עשכונותרה, ובחבדומות בבלה, שונות ודעות קל קח עשי

 ,תיבותרות תרשיא כלם בה: לילם הפעייגונראדות ובמוסלה ובבקהי תיבותרות תרשיתוח כפיעולה צורך ב

 תגרסמ צוריתן ליא נשתפות לקות מאפשרות ומטיא פרקל, ולתיתלל הכלה קהיקות שטידום פרקא קילל

 .לותסתגת כושר הלעדה ובת עמייתת שכונפיאוגרילה גל קהישווה ש שותפתמ
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 זען״י גא לל תקר״א
 תרציי יבגמה לתשך לבהמ שכונה ועולהת הרצבות שמייכת המורקפת אשמ בהדה רמיתמה זו ב

 ם,קיים הותיבי התושנעישכונה בת האור חווייתשך לקרואגרסיות וכן בהממי עותמצאשכונה בולות בבגה

 םם רוציניטי אאופן אותנשר בם איבל תושחסת הן אייתא מ, הין. בנוסףנית ברחבשכונה, ומבן״ בד הל״הצ

 תוך חוסרזען עולה מא גקרא להילישה שרדשר הם איבל תוש, וכן אתיזענצורה גג בתפס או להתנהלהי

 להם.גות שם בהתנהייזענם גטיברה בהימודעות או חוסר הכ

 חותשימהלך הם, בת היום יוגרשקרואגרסיות בזענות ומיל גיופיה שתי אאל יוצחבה שת החוויה הרעומל

 ם.ייזענא גקרא להילישה שרדת הלו אעיופיה התי אאם יוצניאם שיבם רידי תפקילעם וביבם, תושמעי

 ם חלקבות לוקחים רעמיבה הם פדה ששכונה- הפרתוך הם בחינוכדה שולות והפרברו גאים תמנהם א

 ,ישייטחון א- חוסר בבות שונותסיבות ונסילה ביהם אקולגותם ולשייע להתנההמנ תמקו אים נ- אוללפעי

 דומה.שותפת וכר שפה מדם, היעידות שונמוסם או למיסויים מיזוריא, חוסר שייכות לרותחוסר היכ

 יזענאופן גם ביגתנהם מניתפיסתם, הם אלוי בהם. לנו תיי ואצונהוא חי ם,בורלה, עבות אסיהמקור לנ

 שרם איימא םיתולעי יבטיטרקא א, או לילייטרא נמקום לם כבורתפס ענב שמצ תוךם בידתפקמ א הםלא

 דה:אות להפרירות שמבחייהם בלכופה ע

"אם תיוצר פעילות מותאמת עבור איחוד של הנוער והיא תיעשה במקום

ם ה עאין לי בעיניטרלי, אז יכול להיות מאוד שלא תהיה לי בעיה עם זה.  

 אם הייתי רוצה, הייתי שולחת את הבת …םהמקום ה עם, יש לי בעיהאתיופי

שלי לשם. אני לא..." 

 יופיה(תת אאא יוצגה. לעת אולברה/גת חדבד ותושעחת תפקי)ב

״את חייבת להבין שאני חסיד, הילדים שלי לא התחתנו עם ספרדים, רוסים או

 ,החנו לא מדברים את אותו שפה בגלל שאנלא בגלל שאני גזעני זאתיופים  

אין שום מפגש בין חרדים לבין אתיופים חוץ מהעזרה שאני נותן להם.. 

 ש(ת שמייופיה, בתא אנו יוציאב ש)תוש

״כל שבת היתה הולכת במשך חצי שעה ברגל בשביל להגיע לסניף עזרא. היא

 ורק המדריכים היוה שייך לאתיופים היה ה לבני עקיבא בשכונה כי זהלכלא  

נצ׳ים. גם מבחינת תעסוקה אחר הצהרים כל הדברים שלה היו מחוץ לשכונה.״ 

 יופיה(תת אאא יוצת לב)תוש
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 יזענאופן גם ביגתנהם מניתפיסתם, הם אלוי בהם. לנו תיי ואצונהוא חי ם,בורלה, עבות אסיהמקור לנ

 שרם איימא םיתולעי יבטיטרקא א, או לילייטרא נמקום לם כבורתפס ענב שמצ תוךם בידתפקמ א הםלא

 םידי תפקילעם וביבל תושרה שדה. חוסר המודעות או חוסר ההכאות להפרירות שמבחייהם בלכופה ע

 דותעות ההפרמצאי בתשכונב החרל המגותם עשפעה שיש להתנהגותם, ובהי בהתנהזענגט הבבהי

 א לקחתעשה למת לפשרמא . חוסר מודעות זויט ייסודמנלא אם היחזקים ומירעשה יוצמאותן הם לש

 ט זה זוהיבשונות )בהיבוצות הין הקיכור בחוק והניל הרגעת מריבל ששה עגותם ומקל התנהיות עחרא

 יה(.לב איגשה להא סמויה וקחר והיקרואגרסיות מאמיגות דומה להתנה

 לשה עמק ת(ילארה הישרחבשכונה )ובקה במיאנידאופן בו החס לייתמ תמה זו לחר שט אבהי

 לולקושי ש אופן שונה.ג בם( להתנהיזענגתפס כא להילצון שם ריעימב שרלה אם )גם איבהתוש

 יות:טרנתנוצד עם שיפוטיות ואשונה ולהתמודת הבל אם לקיבהתוש

"..כולנו גזענים, אם נרצה או לא. זה כמו המערכון של לול, כל עלייה שופטת  "

 …את העלייה שבאה אחריה. זה משהו שהוא יותר חזק מאיתנו. זה פשוט קיים

 יופיה, יפו(תת אאת ת״א יוצב)תוש

״יש הרבה אנשים שאומרים אתה שונה ממני ונכנסים לחברה שלהם וקשה 

להם לקבל ולהכניס אנשים אחרים. זה קורה אצל כלל הקהילות, האתיופים, 

האשכנזים.. זה משהו שהוא אתגר די רציני פה, הקושי בין לשמור על המסורת 

לבין לקבל אנשים אחרים, לפעמים זה יכול לבוא אחד על חשבון השני". 

 " ם(ילרושם, ייב)תוש
 דותם הפרידעודשר מם אמיהקיי דותם והמוסי, המבניות שונותתנבוצות אין קשכונות בם בקייחוק שיהר

 .תזענות מוסוויל גם שים שוניטוייביה לע פורלה מהוות קרק. תחושות אסתגרותחוק חשש והים רידעודמ

 שרד אעשה רובמא ל, הייותזענם או פעולות גיזענם גיעים עם מנמזוהי א להיותלישה שרד- הליבמקב

םיתף לעיד נוסלה. זהו רובאכין אותם כבר או להיי להכא מבלל מוצם עולות שמבוססיבם גפשר לקיימא

 ישכונות מבלם במיהקיי םימבניה ובכררשתתף בהים ולהפשר לקיימא שרנו מודע, אים איתולעי מודע 

 .יותחריהם אלפרק אותם או לקחת עסות ללנ

 והן יזעניע גמנמ םיגתנהמ שרא םיבבור תושרה, הן על הכח ששי דוםהצורך בקי תא להעמ זו תמה

 חלקב תמיכהב הצורך תא לה התמהע, מבה. בנוסףשונות מצישה ם עם הקושיידתמודהמ להא בורע

 שונה., או הל מול החדשל הישן ארה עין שמיזון ביאשכונות במה
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 הצלה 
 םיסכנמכולה כ יופיהתי אאת יוצליופיה, וקהיתי אאת יוצם אילאתפיסת הישרתקלנו בבות נם רעמיפ

 םמיטעם גורמ םם - אידי תפקילעב באו הן בקרמצלה נ׳. תפיסות א׳הצלהם לזקקים נם ובהתאוחלשי

 רות חשובותזגמה נתפיסה זו כם. ליבב תושיות לשכונה, והן בקרצוניות חים ותכניגונרם או אמקומיי

 ת:יתלה שכונבוש קהיים וגחסיכות יערמל

 רךיופיה דתי אאל יוצלה שם והקהייבת עם התושימדרות חד מייה- היכיופתי אאיוצעיה״ בבבוע ״הקי

 עיה״בת ״הת אמקמ, ומילילל ושדמקום מובעת אותם בבלהם מקולשות שם והחשיי, הקעיותבה

 ,בותם ריתעו לעישממ עיה״ל ה״בקום זה ש. מיתילארה הישרתוך החבלהם ללוב ששיבהתפתחות או ב

 ם. תפיסה זויחרגות אפוסי התנהמץ דאשתנות לי להתעייבד הל הצלה עפתרון שיע לגת להמנ לי עכ

 תוחת פילה, וכן חוסמהקהי תמרם ביבין תושיות בדד, שוות השותפותמ םחסיכות יערמ תוחעת פימונ

 חרמא ד החזקל הצם שיתורלה, או ויל קהילה שי, חדשה ומכשותפתמ רהצי, יל התחדשותתפיסה ש

 זה.יך כתהלם לקחת חלק בילסוגם או משווים כתפסים ננייופיה אתי אאשיוצ

״מפריע שרואים אותם בתור מסכנים כי אין להם השכלה אקדמאית והם יחסית 

במצב סוציואקונומי נמוך אך לא רואים את הדברים הטובים שלהם כמו כיבוד 

אב ואם, משפחתיות עזרה לאחר ועוד. הנרטיב הזה יותר חשוב מהסיפור של 

העליה כי מזה הישראלים יכולים לקבל״. 

 ש(ת שמייופיה , בתת אאת יוצב)תוש

 ידל יאופן זה עת תפיסתם בחזקת אם מזקקים או נחלשייופיה כתי אאבוע יוצההצלה וקי תפיסת

 ם.מגון( עירם או אדם )אל אותו גורשר ששך הקת המבה איתם, וכן מכמי עצדל יבה ועיבסה

"הבעיה היא בתפיסת העולם של הממסד. זה משהו שהוטמע שהאוכלוסייה 

האתיופית לא מסוגלת לנהל ולהוביל...חושב שגם בשחקים )עמותת המתנ"סים 

בעיר( זה ככה, לא נותנים לבני העדה סיכוי אמיתי להתברג במערכת״. 

 יופיה, עפולה(תא אד יוצל תפקיע)ב
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" 

" 
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 חולשהלהודות ב עותהשממ םיתל חולשה לעיב מזהה שרטיתחת נ רה או תמיכהזת עבלאופן דומה, קב

 .עתרה המוצזעת הק אידיוג שמצמך תל עצבל עולק

״בכניסת הגרעין התורני יש שיפור משמעותי בביטחון האישי של תושבי 

השכונה אבל )צריך שהיה( שינוי התפיסה בקרב חלק מתושבי הגרעין התורני 

בקשר למסכנות התושבים האתיופים..המשפחות של הגרעין פועלות מתוך 

מצב של ׳אני אציל את השכונה ואת יוצאי אתיופיה שגרים שם׳ מה שגורם 

לתושבים ממוצא אתיופי להרגיש עוד יותר חלשים כי משהו בא להציל אותם. 

 שי מפתח, לוד(נ)א

״יש בעייתיות מאוד גדולה שיוצאי אתיופיה לא מקבלים החלטות ורק אחרים 

מקבלים בשבילהם כאילו הם לא יכולים לקבל את החלטות כי הם מסכנים. כך 

נוצרת שכבה חדשה של אוכלוסיה שחושבת שהיא לא יכולה לעשות ושצריך 

לעשות לה הכול״. 

 ע(בר שאיופיה, בתת אאת יוצב)תוש

 ינעייכולה ב בוצהל הקת שיתפיסת הומוגניופיה ולתי אאל יוצשטחה שת להמההצלה תור תפיסת

 םי״, או ״עולםם חדשייל ״עולל שיסטטוס מוביופיה בתי אאל יוצל כלבוע שת לקימא תורבה. הייבסה

 םינפייהמא כל שטחהל להיבמקעמד זה, ובם עם מם, המזוהיחלשים, מום נוספייופיה״ ועם סטטוסיתמא

 ,עמדמ כלה,שיופיה: התאלהם בם ש, ושונות החייץראם בתוכה )וותק וחייבוצות בי הקל תתם שייחודהיי

 בועת לקימחסות זו תורייד׳(. התם וכיירונעי/םייפרם כי, מגורלאתא ישרירע ב/זתאית )ביתיה דסטורה

 יאם יוציבתושם( מקיישכונות הותי הבת תושת אלשר כולת )אילארה הישרל החבחוק שישונות והרה

 שרג ארמהמא חלקא כם״ ולילאת ה״ישרם לעומיגרמוסם, או מיידם׳ תמייולם כ׳עמזוהי שריופיה אתא

 חהמנ חסות זו גםייהת ל כל פרט ופרט(.שתנה שהמ ספציפיה פיוןאשר לא קל. )ליותלאהישר תא ביכרמ

 כך:דקה לין הצם בהם אימקריופיה גם בתי אאל יוצפי כלם כלייהומוגנ חסיות ויניבוש מדיג

עזרה לתת  צריך לא ישראלים. בתור אותם לראות צריך התפיסה, את לשנות ״צריך

גורפת , לא כולם נזקקים צריכים לעזור למי שצריך לעזור לו.. היום רוב התושבים 

של יוצאי אתיופיה הם בני עולים והם בדיוק כמו הישראלים". 

 יופיה(תא אד יוצל תפקיע) ב
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" 
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" 
ין שום מפגש בין ״..א

ים חוץ יופין אתרדים לבח

 נותן להם..רה שאני עזמה

ים רבה תושבר להעוז

ר במתן יקים בעאתיופ

ים, רואה אתאוכל לנזקק

יה יופי אתצאיוהתושבים  

רת:( ים.״ )חוקרק כנזקק

הוא גם שאל אותי אם 

ית יופים בברה אתיאני מכ

כול יל שישמש בשב

ר להם. לעזו

 יופיה,תא אנו יוציאב ש)תוש

 ש(ת שמיב
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" 
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 יהםנישר בת הקת אם, הופכיבין תושחוק בירל ״הצלה״ לת תפיסה שמם גוריבין תושת בישימה הארב

 בושים, מפגש , או גיבין תושחה שווה בת שירצית יפשרנה מאיבות אם רעמים ופשווי יןנו ביאשר שלק

 ת:ידדם החסיכות יערמ

 נותן להם..עוזר״..אין שום מפגש בין חרדים לבין אתיופים חוץ מהעזרה שאני 

להרבה תושבים אתיופים בעיקר במתן אוכל לנזקקים, רואה את התושבים 

יוצאי אתיופיה רק כנזקקים.״ )חוקרת:( הוא גם שאל אותי אם אני מכירה 

אתיופים בבית שמש בשביל שיכול לעזור להם. 

 ש(ת שמייופיה, בתא אנו יוציאב ש)תוש

״בהתחלה הבן שלה התבייש בזה שיש לו בחורה אתיופית וכאשר היא גילתה 

היא פחדה שכול המשפחה תדע , האתיופים תמיד נראים מסכנים והיא לא 

רצתה שהבן שלה יצא עם אתיופית. היא אפילו הלכה לדבר עם רב לשאול 

אותו אם המשפחה שלה יהודים. 

 יופי(תא אמוצנה מיאת שב)תוש

 יבר תושארות ששמד לביופיה בלתי אאבור יוצת ערדלות ההצלה מוגבות פעים רעמי- פכךבנוסף ל

 דשתרך עתפסת דיופיה נתי אאיוצ. תמיכה בנות שונותחיומות מבמצוקות דם ביאמצשכונה נה

 לשכונה ותחושה שם במייים פנתחית מרא יוצ. היתא הוגנמפלה ול ,תא מאוזנכל תיתשכונלה ההקהי

 ם.מם עיחסית היכערמם לם נוספיתחייסה מם וכך מכניאבשל מע מאבק

 םמיל גורם שישריות או ק, תכנלויותתוך פעיל הצלה בב שא מוטימצם בהם נימהמקר בהבהר

 ם:יי אופננשב ביגמה להם להי תפיסה זו גריופיה עולה כתי אאם יוציבחות עם תוששימה ם,יבותוש

 כותערבויות ומער. התעותמנסתגרות ולהיאה להיב- הדךי, או מאיתתוף פעולה הפגנ, וחוסר שיעסכ

 ,חרשהו אצל או להיות מ, להתנשתנותא הצורך להל, למותלוויון, ושל שסר שמ אותם הנושחסיי

 יעותשמחב ומשפעה רל האצינלות פוטענה ביופיה וכך תהייתי אאבור יוציות יותר עבטיטרקנה אתהיי

 יותר:

״הצעירים מאד ׳חמים׳ על העזרה של הגרעין התורני הם מאוד לא מעוניינים 

שהאמהות שלהם ילכו לסעודת שבת של הקהילה כי זה מרגיש להם בית תמחוי. 

 , לוד(דל תפקיע) ב
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״הצעירים הבינו שהגרעין התורני מסתכל עליהם בתור נזקקים ולא בתור שותף 

וכאשר הם גדלו הם לא רצו לשלוח את הילדים שלהם לתוך המסגרת הזאת" 

לה(מם, ריב)תוש

שבו לגור בעיר ולחיות בה כי הם אוהבים את  קבוצות , קבוצות 2״יש בגרעין  

החיים כאן ויש קבוצה שניה שבה להציל את העיר. הקבוצה השניה לצערה 

שולטת היום בגרעין בגלל עניינים פוליטיים אבל היא מרגישה שהמצב שבו 

הגרעין מרגיש שהוא מציל את השכונות גורם לאחרים לראות אותו כמתנשא 

ולא מתחברים אליו והגרעין לא מצליח באמת להתחבר לשאר האוכלוסיות 

בעיר מתוכם יוצאי אתיופיה." 

 לה(מם, ריב)תוש

 ינבור ששר עת בקיתמיפשר התפתחות אל חוזקות תאמקום שמ יופיהתי אאת יוצלקהי לדה עמיל

 תאת לקרלדת הלה תפתח אל הקהימות שעוצל הת גם שבכנה מורב. החסי הכוחותיזון בים, אידדהצ

 כולה. רהי החבדל ילה עהקהי תרך בה מובנדל השפיע עיכולה לה רוךהא טווח, ובתיתלהכלה קהי

 םידתמודם ממם עישיית הקת גם אחרצורה אר ביל להאאצינת פוטלעת בימדמי בעמוקה ור בנהה

 .יותבטיפק, אמות יותריתאבות מיות התערתוח תוכנפיתרום ללה, וכך לם והקהייבהתוש

״שום דבר לא ורוד, בכל מקום מנסים להכשיל אותך. הסתכלות שאתיופים 

נחותים מנסים להכשיל אותי גם בעבודה.... זה לא פשוט. אתיופים הם גאים 

הם לא מסכנים. ולכן איפשהו אני מבולבלת. אבל עדיין שפויה. אני חזרתי 

לשורשים אני מקשיבה לקייסים שלי. נכון אני לומדת הלכות ומקשיבה לרבנים 

אבל הקייסים שלי הם אלה שאני מקשיבה והם הסמכות העליונה... אנחנו 

צריכים לצאת מהמקום של הנוחות ולא להיות בנחיתות ורק ככה נצליח..." 

 יופיה(.תת אאת יוצב)תוש

 םילם ופעיירותי שיל נותנשרות שם עולה צורך בהכנה והכירותי שים נותנידי תפקילעם וביגונרת אמרב

 רותת היכבחיימ תיבותרות תרשיתוך כת מיתלבודה קהי. עלותת הפעילם תחיטרת ביבותרות תרשיכל

 תשורבה, תקש(, הקfacilitateיפשור )ל אמיומנויות שש בשתמצורך כך יש להלה. לי הקהירחבדה ממיול

" 

" 

" 

" 
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יבה י מקשאנ
ים יסילק
כון אני י. נשל

לומדת הלכות 
יבה ומקש

ים אבל רבנל
יסים שלי יהק

הם אלה שאני 
יבה מקש

והם הסמכות 
יונה...העל

ים יכרצאנחנו  
צאת מהמקום ל

של הנוחות 
ולא להיות 

רק יתות ובנח
צליח..." ככה נ

 יופיה(תת אאת יוצב)תוש

" 

" 
ר ״שום דב

כל רוד, בלא ו
ים מקום מנס

יל אותך. להכש
כלות הסת

ים שאתיופ
ים נחותים מנס

יל אותי להכש
גם בעבודה.... 

ט. זה לא פשו
ים הם יופאת

גאים הם לא 
ים. ולכן מסכנ

יפשהו אני א
מבולבלת. אבל 

יה. יין שפועד
רתי י חזאנ

ים רשלשו



 

 

 

 

 

 תאות ארד לעובה/גוןרל האת הצורך שישות אגלה מדלה. מיומנויות אהקהי ירחבזוק לכה וחיערטובה, ה

 ם.שווי, כיךתהלם לשותפיד כם הוא עובמלה עית הקהים ואיבהתוש

 כותערמרקור בזת הד אמקקושי ל
 שרלה בהקם בקהייבין תושם בחסיי

 תמיופיה הוא קושי בהפנתי אאיוצ
 תידדיות ההחרהא

 חנונחקר ומה אהמ מה לם עידי תפקילעם וביבתושר ליבסי להעותשממ תקלנו בקושיחקר נהמ אורךל

 םחסית היכערמ פיוןאד במקום להתמקם. בצויים הרייוונכם לדא התקם למחות עישייוון ה, כרוצות

 ״, ״מהשכונהיופיה בתי אאל יוצעיות שב-״הלת איבצורה עקר בחה חזשיד המוק ם,יבין תושם בישרובק

 ,חוקרותתף- הן לשו, מיתכער״. הקושי היה מםיבלשתא ממה הם לם?״ ״לייכרם ציופיתא אמוצמ םיבתוש

 .שכונותכל ה, באליופיה או שתות אי/אם יוצידי התפקילעבם והן ליבתושהן ל

 שותפותמ שר, ואות/םיחוקרלנו כטיות שחות וההת ההנם חשף אחסית היכערמקוד במיהקושי ב

 יאפיהן יוצ, לת ופטרונותיכוטומיבה דקפות חשישטיות המחות וה. הנתילארה הישרחבתנו ביברמל

 דצמוקמות בעיות המבי הבגחות לת׳ להם. הניצוניות ׳החילאתוך הישרב בלשתם להייכרציופיה הם שתא

 עותן.שמיהן ומלרה על החבכליות שיש לחרת האדם בהן או מיידדל הצל כלשותפות שת הדיופי׳ ומית׳הא

״האתיופים נתפסים כ׳בעיה שצריך לטפל בה׳, השאר נתפסים כמובן מאליו. לא 

יודעים לאפיין אותם, לדבר עליהם, מה הבעיות שלהם, אבל כולם יודעים מה 

קורה לאתיופים. כאילו אין מערכות יחסים״ 

 חקר(מיופיה בתת אאת יוצ)חוקר
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 ,נויחות לשייצון וחוסר פתל חוסר רלו תחושות שיופיה עתי אאם יוצניאם שיבחות עם תושבה שיבהר

 שותפותל הבלה שם חוסר הקקיים ותיבבור תושם. עמת עצם אייופיה להתאתי אאמיוצ ישהרל דוש

 ת׳:יבל התקפה ע׳מ םיתיטה, ולעילל חוסר שתחושה שאה לירה, מבחבשווה בת הידדהה

״... יש כאן הרבה מהקהילה האתיופית בשכונה. בניגוד לטענות שאני שומעת 

על זה שלקחו את השכונה מדובר באנשים נעימים, מנומסים שלא פונים 

לאלימות ופשיעה... אני לא מרגישה שלקחו לנו את הבית ומאוד עצוב 

שהמדינה לא עוזרת לקבוצה הזאת להתפתח טוב יותר. ברור שזה מכוון שהם 

הגיעו ליפו. 

 יופיה, יפו(תת אאא יוצת לב)תוש

בות:מה סיע מכאה שהקושי נוברנ
 עותמהיטמ-םיבלות התושב קהייות התמיכה והן בקרב תכנבקר ב הןלושי לש גמהידפר נוישי • 

 ל הואאישריופיה בתי אאם יוצילאלוב ישרי שיבגח לשים הינשרך האויות: לבותב תרציה או רגרטניאל

 קפתשמ ם, תפיסה זוים שונירותת שימ, התאתילדואיבידנימה הארב םימצום פערם, ציכרל צח ששי

.אופן סופיעו בי ייטמזם, אילאישרתם לד להפיכת הפער עק איבדיופיה להתי אאל יוצבו עיך שתהל

 שראות אכיה, תחושת זכררת הירצמיי שריונות אלל עעת שמוטמ- תפיסהלותעפטרונות ותחושת ב • 

 רה.חבשולט בב הרטיין הנבם לקיים ותיבין תושרה בנוצעשתה, מזהות שר נברומה שכתמ עת מוותק,נוב

 יבגעודנות ליות מזענטיות גת פטרונות זו גם בהבעורם מיתיופיה לעיתי אאם יוצילאל ישרמקרה שב

 כונה.ת או נמדתקא טובה, מבות טובה ולתר

״שואל את עצמי עד מתי, כולם עולים חדשים ו"יורדים" על העולים שעלו 

עכשיו..יש את הנרטיב של "אני בעל הבית", אני בניתי את המדינה. נכון שאני 

שחום עור, אך האם אני פחות מאנשים אחרים״. 

 יופיה(תא אב יוצ)חולון, תוש
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 םדשיח םפיטרמצ לש שייכותה ל תחושתם, עחסיכות היערל מטיה עעות ההשממל מודעות חוסר • 

 ערפאה גם לירה, מבדרות הצת מיייכררם היחסית יכערלות ומעי תפיסת בבנה כהה- חוסררהחבל

 בבקר שכונה.יופיה בתי אאל יוצשתתפות שווה שישה להרדין הם ובחסית היכערמ יכותין אשכונות בב

 יאלהם עם יוצם שחסית היכערת מין תפיסתם אמה ביאה חוסר הלרם ניופיתם אניאם שיבבה תושהר

 יבגלהם לת התפיסה שי( לעומשול ,מוךיופיה )מקום נתי אאת מקום יוצשכונה לעומם בומקומ יופיהתא

שכונה.יופיה בתי אאל יוצבות שווה שעורשתתפות והמישה ויכולות ההרדה

 םחשיתרהמ םנויילשי חסיקות ביבוצות ותל קח שחסי הכקום וית מיא דש גםחמ חוןבל קושי • 

 יתרח חב, יוקרה, כיטיפול חם )כים שוניסוגח מל כ, עיותזכרל מם לוותר עיתולעי ,חדשמ בת לעצולוהיכ

 כונותא נלי לפשרי אתתגר ובלומא שהכן התהליך הוא ק. ליות פחותזכרבוצות מת קלטוב ד׳(, וכיכלאו כל

 .ם ולשכונותיגונראם, לשינאטי ללוונם. תהליך זה רידדל כל הצומוכנות ש

״יש הרבה אנשים שאומרים אתה שונה ממני ונכנסים לחברה שלהם וקשה 

להם לקבל ולהכניס אנשים אחרים. זה קורה אצל כלל הקהילות, האתיופים, 

האשכנזים.. זה משהו שהוא אתגר די רציני פה, הקושי בין לשמור על המסורת 

לבין לקבל אנשים אחרים, לפעמים זה יכול לבוא אחד על חשבון השני". 

 ם(ילרושם, ייב)תוש

"... האוכלוסייה הוותיקה גם מייחסת לקהילה האתיופית סגירות וחוסר רצון 

להשתלב. כמובן שיש מצד הקהילה יש ריחוק מהמקום בו הם חוו פחד, 

ן שהקהילה האתיופית לא הולכת לאותם אלימות וכדומה. לגיטימי לחלוטי

מקומות בהם הם חשים לא נוח ונעים.. לא חושבת שהקהילה באופן יזום לא 

רוצה להשתלב..אם הם יחוו חיזור ותחושה של 'בואו, אנחנו רוצים אתכם פה׳, 

אם צריך אנחנו נתרגם את חוברת החוגים לאמהרית..״ )בעלת תפקיד יוצאת 

 יופיה, יפו(תא
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 עו,שממ זה לובשי םלאו לובל שימגמות שעת בת כניופיה מאופייתא יאיוצ םילאישרב התמיכה

 יותתכנב ,תמקיי יהכרר, בהיתמאות הקיימצייופיה בתי אאם יוצילאהישר לובשי ם,יבר מקומותב

 תפסתבות נלשת. ההםבורנה עמיצורה מזפתוח אותן בותן או לא נותלש פשרותהא אלל מותהקיי

 להיות יכהרצ יותנימד ׳.יותלאת ה׳ישרחדש אחד מיב בא לעצול ם״יחרא םילאלהיות ״ישר נהמזכה

 לש דתמיצוב מעי לש יךלתהל םשותפים כירל כל החבעה, תפיסה שטמלה אלו להללהכ נהמזה

 לה.קהי

 לש תגרסמנה מאשר תצא יופיהתי אאם יוצילאישריות תמיכה לי תכנכ אהרזו נ תפיסהל םבהתא

 לאצינפוט לותעב שותףמ דשותנוי והתחל שייך שתהלת כגרמוסמ נהותהיי ״,בותלשת״ה או לוב״שי

 ,תיסטיהול תכערמכ תיתשכונלה החסות לקהיייקפנה התר תששא יותשכונה. תכנב יתללוב קהילשי

 להקוד בקהימי .םישונ בויות שונות וחוזקותי תרלעי מגוון בתנע ארקם מיבובה תוש מהלש

 רותתגורשר מא לותובקהי םיבתושתמיכה ברוב ולי נוסף לקיכלש כלשמ יכול תיתשכונה תפיאוגריגה

 .להא שכונותשותף בת המיש אגדי להלאצינאופן פוטלה, וכן יכול בא שכונותב

 םחסיי תכערמ תנחיב יבנה כת ההם אדקשר ישכונה אלות הל קהיב כלבקר יךלם תהלקיי צורך יש

 רה/תוך חבב םחסיל היע רבדל עםשמלה( מי הקהירבור כל חבם )עמילוש םשווי םחסיי דוםוקי

 לש להבוק מהפנה םדולק לוב,שי לא ענוי ולל שיר עבדתוכה, ליופיה בתא יאיוצ לא עול להלה כוקהי

 תמנ לע מיכון עצדולע נהחיבל תולל היכם. תהליך זה מבוסס עחסיי תכערמ לש תידדעות ההשמהמ

 בוצה/כל קל ,בותתר כלל יבטיקאופן פרואם ו׳לעשות מקום׳ בדשיח לותקו לש להבוק יטויב פשראל

 הוא ת בהידדם החסיי תכערמ תוחת השכונה ופילל קהייופיה אתא יאמיוצ רקורזת הרבלה. העקהי

 .מה מאומץיך התאתגר ומהווה תהלמא

 ם:יאבם הטיבת ההי, אתרין הי, בליך כולהתהל

 חר״ה״א פילוכ מיותל עמדות עצנה שחית בפשרות ושפה שמאחיפת מון,א תרציי •

 םטילוונעת כל הקולות הרשמבות ה• חשי

 אותל מציש דשותח בנותם, לשקול הגור קודסמת מאצת לם, יכולמייניד םנוייושי בהש• הק

 .תורם ויילים שמכנוייבל שית ולקקוריל בית להכ• יכול
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"... יש דעה פה בשכונה שהאתיופים מקבלים עזרה יותר מאוכלוסייה אחרת 

וזה יוצר כעס. רוב האוכלוסייה פה, קשה לה, וכשאת רואה שהם מקבלים 

90 

 אור תמיכהלה לם בקהיתחימ
 יתנסיס אל בת עילאצייפרנד

 ם,יבשכונה ותושם בירותי שיליה הן נותנחסו איי, התשכונותכל הב חבה מאודצורה רתה בליה זו עסוג

 דות/פי מוסכליופיה ותי אאפי יוצנה כליכור וטי, נעסנו תחושות כם ציייבם. תושניאיופיה ושתי אאיוצ

 יתנסיס אל בי עלאצייפרנסוד דבאור סקר לעילה עולות בלה. תחושות אולות אם פעיליהמוב דסממ

 יאם יוציבדום תושדות רק לקישכונות המיועם ביגונרלות עמותות ואיופיה, פעיתי אאיוצלות לל פעיש

 א שונה:מוצם מיבתושת לחרר תמיכה אדיופיה, והיעתא

 יאיוצאופן דומה לשה )בב הקאור המצת לאתר שיתה בלת ומפלה עי מאוזנתתחושת תמיכה בל

 בוראות זו עם תמיכה זהה. מצייבלם מקנישר אם איופיתם אניאשכונה שי הבתושמ םיבל ריופיה( שתא

 לשפיה בנה- תחושה לשכותוך הם ביאבשל מל מאבק ותחרות עקה שמינית דרם יוציבמהתוש חלק

 .יךרת׳ צמאמי ש׳בם ליאבשם׳ מיראשא ׳ניופיה לתי אאל יוצם אירבהמוע םיאבשהמ

״יש כעס מאד גדול על התושבים ממוצא אתיופי שהם מקבלים דברים שאחרים  "

לא מקבלים למשל בחוגים של הילדים מממנים לאתיופים את החוגים וילד 

ממוצא אחר צריך לשלם את הסכום המלא מה שיותר מרמור אצל שאר 

הקבוצות וגורם לחוסר שיתוף ויחסים. )תושבת לא יוצאת אתיופיה, בית שמש( 

״בשכונת הנרקיס יש הרבה עמותות וארגונים שפועלים בתוך המגזר של יוצאי 

אתיופיה, זה יוצר מתח בין יוצאי אתיופיה וכאלה שאינם בעיקר בכך שהם לא 

מבינים למה הם גם לא מקבלים.״ 

 ש(ת שמייופיה, בתת אאת יוצב)תוש

 נובע מכך שהם מרגישים״התושבים המרוקאים כועסים על יוצאי אתיופיה. זה 

שכאשר הם עלו לארץ הם לא קיבלו כלום מהמדינה ובעשר אצבעות בנו את 

עצמם, ואילו יוצאי אתיופיה קיבלו מלא עזרה והם בוכים כל הזמן שדפקו אותם.״ 

 ש(ת שמייופיה, בתא אא יוצשי מפתח לנ)א
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זה יוצר מתח. יש פה צעירים שלא מצליחים לקבל משכנתא והאתיופים

 שקל לחודש. הם לא שוכרים דירות אפילו. הדירות 200מקבלים משכנתא של  

בבעלותם. אלה דברים שיוצרים פילוג ושנאה. זה יוצר קושי. את שומעת את

השיח הזה – למה הם מקבלים עכשיו, למה להם יש סיוע בחוגים, למה להם 

מחלקים חבילות מזון..."  

, יפו(.יופיתא אמוצנה מיאת שב)תוש

 הם אתיופים - כל 14 ילדים מכיתה ו׳ מקבלים טאבלטים כל ה 14״יש תוכניות-  

אם יש אחרים שלא מקבלים. 9 מקבלים - זה תקציב של אתיופים- יש 14ה 

דברים הם צבועים רק לקהילה- חבל שלא נולדתי באתיופיה  

י(כאלת מייופיה, קרתת אאנה יוצי, אית ספר יסודיבד בת תפקילע) ב

"אני עדיין חושבת שהקלות יתר לקהילה האתיופית – אין יותר גזעני מזה, 

לעשות תוכנית לפי צבע עור. מקבלים מחיר מוזל על פני אנשים אחרים. אני 

וע' )קולגה ממוצא אתיופי( ישבנו באותו חדר והיינו מתווכחות הרבה על 

זה- למה לכם כן ולנו לא. למה עדיין נותנים את זה? מרכז קליטה נועד לתת 

למה עדיין ממשיכים לקבל עזרה  כלים- קיבלתם!. עוד שנתיים קיבלו קביים. 

 ..על חשבון אנשים אחרים שבאמת צריכים את זה?

 י(כאלת מייופיה, קרתת אאא יוצת לב)תוש
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כעס מאד גדול על התושבים  ממו צא " ״יש

אתיופי שהם מקבלים דברים שאחר ים 

לא מקבלים למשל בחוגים של הילד ים 

ממנים לאתיופים את החוגים ו ילד 

ממוצא אחר צ ריך לשלם את הסכום 

המלא מה שיותר מרמור אצל שא ר 

הקבוצות וגורם לחוסר שיתוף ו יחסים. 

 ש(ת שמייופיה, בתת אאא יוצת לב)תוש
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יש דעה פה בשכונה  "... 

רה ים עזים מקבלשהאתיופ

רת וזה יה אחכלוסיר מאויות

יהירוב האוכלוסעס. ר כציו

רואה פה, קשה לה, וכשאת  

רצים זה יושהם מקבל

רים שלא יצעיש פה  מתח. 

צליחים לקבל משכנתא מ

יםוהאתיופים מקבל

 שקל 200משכנתא של  

ים רלחודש. הם לא שוכ

רות ירות אפילו. הדיד

ים רבבעלותם. אלה דב

ילוג ושנאה. ים פרציוש

י. את שומעת ר קושצזה יו

יח הזה – למה הם את הש

יו, למה להם ים עכשמקבל

ים, למה להם ע בחוגיויש ס

מחלקים חבילות מזון..." 

 , יפו(.יופיתא אמוצנה מיאת שב)תוש

" 
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יך לשנות את רצ״

ריך ציסה התפ

ר ראות אותם בתול

ריך צים. לא ראליש

רפת, לארה גולתת עז

ים יכרצכולם נזקקים  

ריך צר למי שלעזו

רובר לו.. היום לעזו

צאי יוהתושבים של  

אתיופיה הם בני 

יוק כמו עולים והם בד

ים". ראלישה

 ל(תכל) מ



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיסל בכך שתמיכה עם לידי תפקילעם וביבם תושחסיייתזון, מיחוסר אם לם הנוגעיתחימבנוסף ל

 תיש אחלמ יוג זה. תזקקותל נדה שחיגוריה אטסת לקכנת ניופיתלה האהקהי לכלכך שאה לימב יתנא

 ין צורך בה:אם שימקריווך מיוחד גם בתלות בתם לחרות וגורבוצות אי קפנמה ובי עצפנלה בהקהי

״צריך לשנות את התפיסה צריך לראות אותם בתור ישראלים. לא צריך לתת 

עזרה גורפת, לא כולם נזקקים צריכים לעזור למי שצריך לעזור לו.. היום רוב

של יוצאי אתיופיה הם בני עולים והם בדיוק כמו הישראלים". התושבים  

 ל(תכל)מ

"המתח הוא דו-צדדי: מצד הלא אתיופי -חלק מהתושבים הלא-אתיופים 

כועסים על כך שלקהילה האתיופית יש מגשר\מתכלל ולקהילה שלהם אין, 

לחלק אחר של התושבים הלא-אתיופים זה גורם לראות את הקהילה האתיופית 

כחלשה וזקוקה ליחס מיוחד; מצד האתיופי - חלק התושבים מהקהילה 

האתיופית מפתחים תלות וחלק אחר מרגישים השפלה בכך שלקהילה שלהם 

יש מגשר\מתכלל" 

 ציון(שון לא, רדל תפקיע)ב

 םיאבשמ לל תחרות עש נות ותחושהאה, עויר קנד יוצבי בלתנא סיסב לי עלאצייפרנדה סודבסה

 יופיה.תא יאיוצ לגמות עחזק סטי, ומעסיה, כפלגשות ארמקור לש כשממ הוא שכונה,ה יבין תושב

 יב שתחק בקררומ רותז ר תחושתשמלה, מת הקהימריה בכררוהי דהף הפראופן עקיב רצמיי וכך

 מול לא יופיהתא יאיוצ ל מוחלשותת תפיסה שילאצייפרנדת התמיכה הרשממ . בנוסףבוצותהק

 יאיוצ ל תפיסתשה עמק םירותשי יי נותננעימור תחושה זו ב. שידסמהמ ינעיוב םמעצ ינעיב דסמהמ

 .יתחב השכונרמ, ביךתהלם בם שווישותפייופיה כתא

 בהם תלהתוע תא לקולש ת הצורךלה אעלה מם אתחיל מם שאך קיומ ,תבכמור יהסוגשה מובןכ

 םיתנממ םיגנונמנ רצייל סותולנ ,דפרל כל שכונה בנסט שקטול קונמ לוא תיתללות הקהיהע תלעומ

 .תוך השכונותם ביזנומא

" 

" 
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 א שותפותת בנושיתלהובלה קהי
 להבקהי יופיהתא יאצוי תללכהו

 ם.יאבשם, מידע, כלי :תיתנוכשה

 יותיות מבנספר סוגלו מעם( הייתלם קהייזכרות מי/ות ומנהל/םילתכלשכונות )מם בירותי שייונות עם נותנאר

 רותנן נוגעות ישיילה איות א. סוגתלה המקומילוב בקהית שיאיופיה לקרתי אאיוצדום והתמיכה בי אופן הקיבגל

 םייזכרם מטיבמה היכחסו ליילוות אותן. הם התם ולדתן לקטרם מ, אולתיתשכונלה הם ולקהיחסיכות היערמל

 ם:ייזכריה מלמות איות התואר תכנציילה ולל קהישת של תפיסה מגובישי להובמר קושי מם יוצלובשר שיא

 ם:יליבם מגיאבשמ
 לשמם- ליבלם מוגיאבשם, או מם מועטייאבשל מאות שב מצייבם סשיילות קעמ חסויותייההת תיברמ

 נןים איתלה לעיבלות אג. הרותדבוצות אוכלוסייה מוגת או לקלות ספציפיפעים לידהמיוע םיבתקצי

 נןיא שווה, בנוסף הן להתוח קהיפית האפשרות לם וחוסמות איסטיים הולייתלם קהייענמ פשרותמא

 .מות מקומיותתוח יוזענה מקומי או פיבוש מיגתומכות ב

"אנחנו לא ברמה הכי גבוהה עובדים עם יוצאי אתיופיה אבל לצערי אנחנו זה  "

הכי הרבה בעיר" 

 ת(מלות הולם הפעי- הא תת החוקרלאתשובה לש)ב

" 
 בתקצי זהל ותנותנ אל ת אבלמסוילות מפעי לצה עילממ םס"יתנת המרם חבבה פעמי- הר

 בורל עשמל מו)כ םמאוד ספציפיי םיבתקצי םיר נותנבעיותר מב ם היוםיגונרם ואייתלשמם מידשר- מ

 ב.חר ענהמ תתשה לן מאוד קכלץ( וראנה בש 15 דל עם ותק שיופיה עתי אאיוצ

 מה ם לעשותיכולא יכן הם לם וליאל קולות קורא שלות היב הפעילהם, רשמ םיבם תקציתנ״סימין ל- א

 לה.עמלם מיבתמוכ ם הםשהם רוצי
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 דורה:לוב סיות שיניין מדא
 תל אים להובימוראם שמישותפת עם גור, מתיתכערבודה מל עם ששייחסו לקיים התירותי שינותנ

 בותסי. האל הנושת שרסודת ומי, תפיסה מובנאלציה׳ לרניתוך אבודה מל ׳עב שמצ רואי, וכן תאהנוש

 בנה או מודעות:חוסר היין, חלק מחוסר ענ- חלק מכך גם הן מגוונותל

״הצעירים כבר משולבים, )מנהל המתנ״ס( מאד התעצבן על כך שאנחנו מדברים 

על שילוב כי הוא קיים. כששאלנו אותו לגבי המועדון שיש רק צעירים ממוצא

״. צון לשלבצריך בלי רה שמענה איפאתיופי הוא אמר שהוא ״נותן  

צריך להסתכל על הפרט ולהגדיל ולחזק אותו, צריך לגרום לצעירים להרגיש

ח הקיפוהבכיינות של  גאווה במי שהם רק כך אהיה שילוב..צריך להפסיק עם 

.״ ם כוחהה ולתת להאוכלוסיים רטני עצריך לעבוד פו

״מעוניין להביא יותר מבני הקהילה למתנ"ס בדיוק כמו שהוא מעוניין שיגיעו 

יותר מכל קבוצה אחרת. אין תוכניות ייעודיות לקידום ועידוד השתתפות של 

קהילות מסוימות. כן ישנם אירועים בוני אמון כמו חגיגות חג הסיגד אך לא 

בוצע כל מיפוי של הצרכים של בני הקהילה והדרכים בהן ניתן יהיה להביאם 

לפעילות הקהילתית במתנ"ס. 

״באשר לעירייה.. מצביעה על חוסר עניין מוחלט של העירייה. לא מקדישים 

משאבים כדי לגייס את כל המעורבים הרלוונטיים )חינוך, תרבות וכו'( כדי

מקבלת העירייה  מותאמות. תוכניות וליצור הקהילה בני של הצרכים את למפות 

את הכספים ומגלגלת אותם הלאה בלי מחשבה עמוקה על השירות שאותם 

כספים יעניקו לתושבים״. 
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 ם:ידע וכלתמיכה- יצורך ב
 .טיותלווניות רל תכניווי ש, וללותתכנון פעיתחום ותמיכה בם בידע וכלתוח יפיחב בלה צורך רע

״היום המתנ״ס הוא בשפל המדרגה , יש לו הרבה לאן להתקדם ויש לי חזון  "

 מאוד להפוך אותו למקום של גאווה. )מנהל המתנ״ס לא היה מוכן לפרט מדוע(

. הוא רוצה שהמתנ״ס יהיה פעיל מה שהוא ם של איך לפתחרה במקוה עזצרו

״ ה לעשות בשביל שהיה פעילה מאיתנו מח לעזראשמלא היום ״

שאלה באשר לאחוזי הרשומים לחוגים השונים )כמה מתוכם הם בני הקהילה(: 

צור ם בשל קושי ליחוגיהצרכני  אין מיפוי שלמנהל המתנ״ס לא ידע לענות. ״

״ )לא מאוד פוליטיקלי קורקט לדבריו(. הציף את הצורך בשיטותהמיפוי שכז

שכזה. ליצור מיפוי  

לא מגיעים מספיק לאוכלוסייה האתיופית בשכונה מבחינת הצרכים 

והאידיאולוגיה של הקהילה. יש נסיון להגיע באופן המיטבי אך ישנה מודעות 

צד לגשת לבני המתנ"ס אין מספיק ידע כיהניסיון איננו מספק ולעובדי ש

 "של בני ובנות הקהילה. ...לא נעשה תהליך מסודר למיפוי הצרכים ההעד
 ת:יתכערבודה מדום ע, ובקילותיכוז הפעירצורך ב

 מו כןו. כם אותדדע, ותקד י, תהווה מוקתבעור, תהיה מאת הנושל אית שתובמקומי קציהפונלה צורך בע

 ם:המקומיי םיכרצמן לידע להתאם מקומי שיי גורדל ישונות עלויות האום הפעייתעולה צורך ב

שכונה עצמה יש ריבוי תוכניות כל אחד מנסה להיות הבעלים ולקחת בעלים " ב "

אחד על השני. אתה לא הבעלים של אנשים. אפילו בתפקידים בתוך הרשות 

ם לעשות אין סדר מנסי תחרות. המטרה היא לתת מענה ולעזור לשכונה.יש 

 של צאותרוב התוכניות לא רואים את התוהאתיופית ומה הילתוכניות לק

ההתקדמות. הרבה תוכניות שנכנסות לא אפקטיביות כמה כסף נשפך במקום 
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לחלק לתושבים עצמם. להפיק לקחים מהתושבים ומארגונים אחרים מה עבד 

ומה לא עבד. התוכניות שנכנסות לא יודעות מה היה לפני. 

 ציון(שון לאב, ר)תוש

״יפו מוצפת בגופים בלתי פורמליים וזו הצפה לא טובה. בגלל אינטרסים 

, כל אחד רוצה חדם לא עובדים ביהם והמון גופי יש של כסף ותקציבים,

שהחניכים יהיו אצלו. ועדיין יש מעט ילדים שהולכים אז כנראה שמשהו 

בהצפה הזו לא חיובי״. 

יופיה(תת אאנה יוציאד שת תפקילע)ב

הן לא מתוכללות על ידי אף ה וצאי אתיופיריבוי של של פעילויות ליו״קיים  

מכפל פעילויות ובזבוז . יש צורך בתכלול של הפעילויות בשביל להימנע אחד

.״ משאבים

")מתכללת( נכנסה לפני חצי שנה להיות לתפקיד ועדין לא מכירה כל כך את

.... מרגישה שיש ה זמן לזההדרך ואין לה על ה את זעושכל הנעשה בעיר.  

הרבה תקציבים אבל הם לא מגיעים לקהילה ולכן לא מצליחה לראות פעילות.. 

ה הרב יש חושבת שהרשות מנצלת כספים ייעודיים לקהילה לכלל האוכלוסיה.

חד דם ולכן אף אה אך אין כסף לכוח אדשה ולקליטת עליהחהדרך ציבים מתק

 "הרשות. ד גדולה על צר ביקורת מאלא משתמש בכסף וכך נו
 יכוזרתם בבודאורך עם לשייתקלו בקחקר נם, גם צוות המירותי שיד נותנמצ לוחסויות שעייבנוסף להת

 יתוניסוף נל אשתה עהק תטילוונחקר הרת המגרסמשכונה כת הרדג. המות שונותרם בטילוונם ריתוננ

 םמים אודות גוריתונסוף נאמו כן היה קושי ל, כחקרדה המת ושלוסייפיון אוכם ואקונומייע סוציו- ארק

 חד היה צורךז אכרם מר גורד- בהיעשכונהת המרד׳ בת וכחירזרה אמי חב, גוריותשכונה, תוכנם בילפעי

 ם.ישיגא היו נם פשוט ליתם עקיפות ולעייכרדסוף אותם באל
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 יה:לאוסטר
 הרווחה, ירותיות שיחרא, לילרה האוסטריגד ההשרממ 2013 תנשר בביות עבותב תרטי רבדום היקי

 יותניי מדאד בנוששרמת לא מייעצבועה לנוש, מועצה קיותבותב תרא רת לנושילהמועצה האוסטר

 נויילה, ובכלזענות וה, גשתתפותל הגש עדלה בנוי קהיייוון האוכלוסיה, ב, גתילל זהות אוסטרם שתחומיב

 .42 יהמונת והריתרדות חביכלות לעלות בקהי

 , ומפרסםיות שונותתנלות אי קהיבגם לטילוונם ריטרמדע אודות פרם ומים סטטיסטיייתונד אוסף נשרהמ

 יות:בותב תרדום רם לקיקיעניות מתכנד בתמק, מאותם. בנוסף

Community Grants Hub  נהן, גםיטרות שונות בדום מם לקיציירם אטיקפרוייקי תמיכה בענ- מ 43 1

 להישר מובלות איות ופעינימדתמוך בדו לנה ונועכנות כל שדתעלה מטרות א. מיותבותב תרתחום ר

 להשמהמ

Fostering Integration Grant Scheme  תיתרדות חביכ, לשתתפותתמוך בהם לידהמיוע םקיענ- מ 2

 יגונראעות תמיכה במצאת בא. זקותייות חדשות או וותבותב תרלות רבקהי םיבל תושציה שגרטניוא

 ,תיחרונה תמכה התכנהא נהש. בתמה המקומירלויות בל פעיל שפועאה לדום והוצמקומיות בקי לותקהי

 אות:בלויות הפעי, בתרין היב

 בלות ריוון בקהי, וגתיבותא זהות תרם בנושייבותב תרם רילאיטגים דים וסיפורסטיתוח פודקא• פי

 ם.ישיים אייעות הצגת סיפורמצאיות בבותתר

 רהחבשתתפות בישורי תעסוקה והם- לשיפור כטיים פרקישורי חיי• שיפור כ

 ם לנועריטורת מני• תכנ

 גות לנועריות מנהי• תכנ

 , הפרסתיתלדות קהייכדום ליהן לקיגל הישמקומיות ע רשויותתן לי- פרס הנרשויות מקומיותל פרס 3

 ישותתוח ג, פיתיתלשתתפות קהידוד הם, עישותפים מיכ, זהות וערדום תחושת שייכותין קיגתן בינ

 .44 ד׳לה וכבוד בקהידום סובלנות וכ, קיתימונלה הרזוק קהילות וחיין קהישר בהק זוקחייות לנחדש

 יה:ניטרב
 ציהגרטניטי אבל הימון ע( אHome officeם )יד הפנשריה. מנרטבה בציגרטניאחת לת אלולת כגרסין מא

 .תיתלקהי דותיכטי לבל הימון על מקומי אשמלות ומ, קהייורי דניינד לעישרוהמ ם,יגרמה בוריטה עוקל

 מצימא ׳.דם וכימבוגר נוךנוך וחיתחומו - חיחד במות שונות כל אויוז ם תכנויותילים מוביחרם אידשרמ

 י שפהישורנוך וכאות חייר, רווחה, ביורבודה, דת עאמציסיוע בדו בלה התמקציה תחיגרטניאיה לניטרב

 להםל שאצינת פוטש אממם ליגרמהאפשר לא ללת איתרבות חבלשתתה הא היטרה להמ שראכ

 רה.חבם בם שוויירחבכ
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42  https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/multicultural-affairs/overview 
43  https://www.communitygrants.gov.au/about 
44  https://www.regional.gov.au/local/awards/index.aspx 
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 ״.תיתלדות קהייכ״ל ליות שנילה מדשמהמ תחהפי 2001 תנשנה ביהמד פוןצחשו במהומות שהתר חראל

 לגש עד, בקותייות ותתנלות אם לקהיישורקם שיאא נושלם איגרח מהרנו בהכייות זו אניל מדד שהמוק

 םיים חיובחסיזוק ית וחיייבנת בדתמקת״ מיתלדות קהייכתפיסת ״ל .יבותלוב תרם ושייטיירם ביכער

 . תפיסתערךצוי ומויוון הוא רי גדום תפיסה כמקום, וקישותפת למוץ תחושת שייכות מי, אלותהקהי תוךב

 ,ת, דספורטתחומי הם בירותשי, בתת והמקומיצירמה האריות בנימד תוךעה בהוטמ תיתלהקהי דותיכהל

 .45 אותיר, רווחה ובבותם ותרימודייות ל, תכננוך, חייורד

 יותזכרמ ל סמכויותם שירל הציעה ער ונידאופן תשתנה בת ומכנדתעמ ציהגרטנייות אנימוש מדמי

 תמדמק יום. כת הפרטמרמנויות בדזישה להגקוד בל מול מילה אקוד בקהי, ומימקומיות ת סמכויותעומל

 :46 םידמה מוקלות ככול תי(, התכנIntegrated Communitiesי )תללוב קהייות לשיזוריות איה תוכנניטרב

 תילגנשפה האזוק ה• חי

 תגות מקומיזוק מנהי• חי

 םמים קיייבם ותושם חדשייגרבור מה• תמיכה ע

 םירעינוך וצ• חי

 מקוםלות וב• תמיכה בקהי

 רויותכויות וחי• ז

 למון ע, איותת התכנלווה אמ גוןרציה. האגרטנידות איכדום ללקי 47 ״BELONGצי ״רגון ארבנוסף הוקם א

 ולהפחתת ציה,גרטנית ארבגדום והם לקייינם חדשטיקפרויתומך ב ,שרותם והכידע כלת ירבעצור והיי

 לה.ת הקהימרדה בהפר

48 COMMUNITY COHESION PATHFINDER 
 יה.ניטרבמות בם קודינשמה בת שהתקיייתלדות הקהייכישת הלת גצגת אמיי שרת אנייענמ תיתכנ

 דותיכלוב לפתח שיטות חדשות לשים ליין נוספילי ענעיות מקומיות ובד רשות לעודית התכנטרמ

 ,תיתלדות קהייכתוח לפים ליבלעה שברה שידגת הי. התכנשוטפתת היתגרשלות התוך הפעית ביתלקהי

 שרות:ם, מקרי בוחן והכידע, כלדע ומייב לווה בלשר כל שאכ

 בותחויגות ומ. מנהי1

 תיתלדות קהייכם ליכתוח חזון וער. פי2

 יותיהול תכנ. תכנון ונ3

 לותבות קהיעור. מ4

 נוי תפיסותתגור ושיי. א5

 יותתכנמות לטחת קייב. ה6
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45  https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/primers/policy-primer-integration/ 
46  https://tedcantle.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Integrated_Communities_Strategy_Govt_Action_Plan.pdf 
47  https://www.belongnetwork.co.uk/ 
48  http://www.tedcantle.co.uk/publications/015%20Community%20cohesion%20seven%20steps%20%20Community%20 
Cohesion%20Unit%20.pdf 

http://www.tedcantle.co.uk/publications/015%20Community%20cohesion%20seven%20steps%20%20Community%20
https://www.belongnetwork.co.uk
https://tedcantle.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Integrated_Communities_Strategy_Govt_Action_Plan.pdf
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/primers/policy-primer-integration
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 צותלהמ

 לובשייך התהלת לייה חיונא חולת הייתשכונלה הזיות: הקהיכרנות מספר תובם מילעמ חקרהמ יאמצמ

 תבליוון וקל גרה עשווה, לשמי צורהיות שונות בתנבוצות אל קלוב שי לשילכל אופןיופיה, ובתי אאל יוצש

 יןם בחסיכות היערמ עותמצאלה, ב. הקהיתילארה הישרחבת ביתרדות החביכת הלרבג, ולהשונות

 בלהי קיכתהלת בת ותומכפשרמא , אורה ושונותדל הבולות שת גנמכונ בה,בוצות שין הקם וביבהתוש

 .תמה הפרטירת והן ביתבוצמה קרושותפות הן ב

 המקומות תיברמת בבכמור ,חקרפי שעולה מהמ, כתת מקומייתמה שכונריום ביופיה כתי אאת יוצחווי

 םיסרם מיריבעת ממקומי יהכרר, והייתל, חוסר גמישות קהיקרואגרסיותמי רה.דל שונות והתחושות שמ

 נהים אימקר בהבהר יופיה,תי אאת יוצללהם. קהישלה מסתגר בקהייופיה להתי אאת יוצם אשר דוחקיא

 שרת׳ איופיתא את ה׳ליצונלה החית מגן מהקהיעין חומא מהווה מלל זהות אסיס שמהווה רק מקור וב

 מציה.יטיגר חוסר ליבע, ומבלי להתקדשתנות כלה צורך להע, מתקורייהם בלר עיבעמ מההמפגש עי

 ישהר- דפולסר כנו מ, ישתיתשכונת היות׳ המקומילאתוך תפיסת ׳הישרלה מקה אחיחוויות דל ליבמקב

 ,תרין הי, ברמות נוצי הרין שתשכונה. הפער בם, לקחת חלק במו כולב, להיות כלשתיופיה להתי אאמיוצ

 יךתהלעותן בשמם ומחסיכות היעריות מזכרמרה בם. הכישרם והקחסיכות היערל מסמוי של האופי השב

 .תיצורה חיובל הפער בגשר ע, לנהל ולריפשרו להכאיום ים בהן כשוויון הקייחוסר הרה בלוב והכשיה

 דותעודיות שמחוויות חיובמגע, לדול לל גאצינם פוטחובם בים טומנייתשכונלה הם והקהיישרהק תחוויי

 לותין קהיחוק ביראה לית שמביתקה שכונמינירות דם מקומיות יוצחסיכות יערמ , אךרות ושייכותהיכ

 יופיהתי אאל יוצם שבלוב ושיפור מצלשי יוםבות כהתער יותת תכניברש אותו. מממפשר למא איכור ולולנ

 יוטיותיו ונכולותתוח יט- פית הפרמרדות בתמקיות מת התכניבר. מתיתלהקהי מהרדות בתמקמ נןיא

 .שונותבוצות הין הקלוב בי שיל פנשכונה עדה באות להפריף מבוחלקן א
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 םיתלוב זה לעי, שירוחקותהמ םחסיכות היערל מש, בלפועם בלוב אולבות שיחיימ םמניות אמהתכנ חלק

 תגרסמחוץ לבו מחימו גם להרלה, כם בקהיחסיכות יערת ממרגם אותו לתרנו קושי לש וישמתממ נויא

 יןברה הבות ההכחשיערך ובת ברגוברה הרות ההכמ, ליותת התכניבר, מ. בנוסףספציפיותיות ההתכנ

 עקיפיןיה בלכוון אסות למנ אלשכונה את ביבותין תררות בל היכר עגש ישינן שמות דית איבותתר

 םישרם וקחסים ידצון לקם בהם יש מודעות ורימקר. גם בעיבאופן טמה, בעצמ חשא תתרחה שהיבהנ

 דציי כבגדע לם, וייכל ישטח חסריות בת התכנם אילים המובהמקומיי םמיגורבות הם רעמילה, פבקהי

 יןדות ואם נוגיתולעי חרותדות אם אג׳נילישכונה מובם בם נוספייגונריות וא. תכנלפועת באתן לעשות זינ

 .תרסודצורה מא בת הנושל אישר מובד אז כובכרמ

 כל הנוגעת ביתשתתפס כם להיייכרם ציבין תושם ביבם מיטימקומיי םחסית וייתשכונלה ההקהי דוםקי

 תם אדץ לקלמומ ם,. בהתאאל הנושדום שרו חוסם קידשר היעי איסוד חיוניופיה, כתי אאלוב יוצלשי

 ם:יאבעקרונות הל הם עצות המבוססילהמ

 תיבותין תררות בהיכ
 יופיה, ותתמוךתי אאל יוצחוזקות שחס גם ליישר תתת איבותין תררות בל היכע גשם דץ לשילמומ

 יותת תכנגרסמבות וביות התערת תכנגרסמת בא. זתיתבוצת והקמה הפרטירת במידשיפור התב

 תפיסהיופיה, בתא יאת יוצלל קהימוי שידיוון הגעמוקה יותר גם תתמוך ב רות. היכיותתגריות שתלקהי

 תיבותאות תרריל נמה שרת הן ביבותין תררות בם. היכאוטיפייד סטרילה ותורהקהי לת שיטרוגנה

 ם.יבין תושר בשר ישימנויות לקדזת הגרסמ- בתמה הפרטירשכונה, והן בב

 רהל הכח ששי
 רה.ל הכח שם שידלות מודעות ולקעדומות יש להקרואגרסיות ודעות קמי ל מולא

 תידה פומבמץ אג'נאם לייכרת צחירזרה אי חבגונרם( ואייתלם קהייזכרם מלכלם )במקומיי םיגונר• א

 שכונה.ת הגרסמפרסם אותה בם( וליבתוף עם התוששייעשה בדה תבוש האג׳ניגי שאדא )כבנוש

 תופעותם מודעות לדם, לקיי שרותם ונותניבב תושת בקריבותתר רותשיל כשרות שם הכד• יש לק

 סות לטפל בהן.שונות ולניטוייהן הל ב- עקרואגרסיותל מישפעה שולה

 ד׳ם, וכירותי שי, נותנתיבות, תרתיטיאות פולרשכונה, נצוג באות ויירל נד ע• יש להקפי

 יותדדה
 שכונה.לות בתוך פעים בחסית יכערל מת שידדעות ההשמל המבלה שמה וקי הפניכם תהלד• לק

 ל קולותבלה שיטוי וקפשר באת לל מנמי עכון עצדנה ולעחיבת לכלל הים עמבוססי להא םייכתהל

 יארקור מיוצזת הרבעלה. הבוצה/קהיכל ק, לבותכל תרי לבטיקאופן פרואם ו׳לעשות מקום׳ בחדשי

 .מאומץ מהיך התא, ומהווה תהלתגרת הוא מאידדם החסית יכערת ומהמקומי לההקהי ליופיה אתא
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 ם:יאבם הטיבת ההי, אתרין הי, בליך כולהתהל

 חר״פי ה״אכלמיות ול עמדות עצנה שחית בפשרחות ושפה שמאימון, פתת ארצי- י

 םטילוונעת כל הקולות הרשמבות ה- חשי

 אותל מציבנות חדשות שקול הם, לשגור קודסמת מאצת לם, יכולמיינים דנוייבה ושיש- הק

.תורם ויילים המכנוייבל שית ולקקוריל בית להכ- יכול

 מותריות בבטיקם אדולק יופיהתי אאם יוציבל תושי ועמוק יותר שתוף מהותל שיגש עם דץ לשילמומ • 

 .לותל תכנון פעיש

 ת(חירזרה אי חבגונרל אם ושם מקומיייגונרל אמות )שיות קיים תכנחון בהתאבתכנן או ל• יש צורך ל

 זוןיל אתוח עפייות בדייות עתתכנגש בם ד, לשיתידדדום תפיסה שווה והת קילטוב ם בהןטימנלכן אדולע

 ישתעות מגיות הנובגמה- תכנדו. לתוףל שייופיה, ועתי אאל יוציות שבטיקל א, עולשותין חוזקות וחב

 ם.סיכהנ

 תיתלהתחדשות קהי
 לה, אות הקהימרא תמיכה בלת למת קיייללה כלות חדשות בקהיבוצל קלוב שא לשייביסיון לההנ

 אהתוצא לימב בותם ריתלוב. לעישית תהליך הרציל ישה מאוד עמק ת חדשהיללה כלקהי תרצייב

 םיאבשל ממאבק עא בטבתכות )שמערס מר עוממוכה, ויוצשתתפות נל חוסר שייכות וההפוכה ש

.זענותמו חוסר סובלנות וגשכונות חלשות( ותופעות כב

 יותתכנתמיכה בול יופיהתי אאיוצתמיכה בם לייות שמופנם ותכניאבשמ יןזון ביב שיש אם לץ לשילמומ • 

 .תיללה הכלחדשות בקהי

 .חדשות יותתל שכוניות כלתכניופיה בתי אאל יוצלוב שם שידסות לק• יש לנ

 ד׳י וכתב שכונרטיכון נד- עלשמ- לתיתלי התחדשות קהייכם תהלד• יש לק

 םיבטת הקגרסי- יישום מתליהול קהינ
 ת, אתילכלת והישיהא טחוןבתחושת הסיס לבת הספקות אהן הן המ יותתנייכות האשתהה גרותסמ

 , אךיבורחב הצירמהמ גהסיסתגרות ונרן חלה הדלה. בהיעחוץ לקהימ םישרת קרציימי ליהחוזק הפנ

 להדך הקהיימא .שונותלות ההקהי יןיכור בחוק ולנירדה, לל להפרילולה להובדה עהמי לתר עגשתן ידה

 םיבט. תפיסת הקתילארה הישרחבאות ביטחון והתמצ, תחושת בחבה יותראה שייכות רימב תיתשכונה

 לותהקהי יןם, ביבטהק יןזון בי. האתיללה הכליות והקהירקוללות הפרטיהקהי יןת בידדלות החה תימנ

 , שפותבותכן, תרמות תין עוליווט ביהול ונפשרויות נ, אמותין עולב רה ותנועהחיפשרויות בלה אעמ

 יל פנמיות ענידול מהעצפתחות אפשרויות להרעה. כך ניות או הכדב בלעחיימ נוים ואיושייכות שונ

 .תצירהא להת והקהילה המקומי, הקהית הפרטמרעות במנאו הי גהסימבוכה ונ

 זןא, יש לתילכל תפיאוגרילוב גייכות ושישתת הגרסמת כיתשכונלה ההקהי תחזק אצור או לית למנ ל• ע

 .יותרקולפרטייות/תנייכות האשתבוצות ההלות ובקל גם בקהייבמקתמוך בול

 ם.טילוונם ריבטל מפות קלות המקומיות של הקהילוב כלשי, בתיתלהקהי מהריך בל תהליץ להובלמומ



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

תרצי• י ילשותף כלת מכנה מרצי• י מהעצ• תחושת ה
עודמ
קש• ה

רצויות: לא תוצאות
• הסתגרות של קהילות

• היררכיה בין קהילות
• תחושות נחיתות

• תחושת חוסר ביטחון במרחבים
ציבורים בשכונה

• חוסר אמון בין תושבים
• מגע מועט בין תושבים
• יכולת מועטה לשת"פ

רצויות: לא תוצאות

• חוסר לגיטימציה לשונות

• תחושת דיכוי תרבותי
• היררכיה של קבוצות

• תחושות ניכור

• תחושת ביטחון ונוחות
• תחושת ניראות

• השתתפות ומעורבות
• חיבור לזהות המוצא

• שייכות כללית
• מעורבות כללית
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 םיבלות ותושקהי ללל כש להלוהכ התפתחות = לובשי

 :יותאות חיובתוצ :יותאות חיובתוצ :יותאות חיובתוצ יך לשמור)א םיאבה םידעהצ
 םיחברטיפוח מ/ יות(:אות חיובתוצ
 י מפגשד תחושתרה לשמירה/צי• י
 שותפתלות מפעיעה ב תיטימה פולראות ברינ

שךתמיך מתהל• תמיכה ב  יותבות• טיפוח חוזקות תר
 שותףב מרטיבוש ניל גש ים תומכיגנונת מנרצי• י

 םטיקיפלפתרון קונת/שורתק

 תיתשכונ זהות תיתבוצת/קיתלקהי זהות
 ת"ילא"ישר תישיא זהות תיתנאתישיא זהות

 ת"ילא"ישר רהחב תצירא יופיהתא יאיוצ תלקהי

 :םמידמוק זהרהאיסמנ :םמידמוק זהרהאימנסי
 י דורות• פער ל חלקתות שחי• תחושות נ

 לטשב הרטית הניכור לעומ• נ בוצותמהק
 • תחושותחוסר שייכות צור שת"פית מועטה ל• יכול

 ל שונותבלה ש• חוסר ק לותחוצה קהי
 םי מצומצתבוציטי קצוג פול• יי
 דפרב נרטיצור ניצון ל• ר

 שתתףת מועטה לה• יכול
 לותלויות חוצות קהיפעיב

 בוצותק לש רהדיכור והם, ניפער קיטוב,

 יות תמיכהתכנ
 שרת איתלמה הקהירם בתחים ומעסירות כי יוצתנסיס אל בליות עאצייפרנדיות והתמיכה ההתכנ

ת וקרובה:ת תומכיתלה שכונת קהיגרסבוש מיל גם עשימק

 תיתלל קהיכל תבשולשותפת ומלות מפעילה לת הקהימרתמיכה ב חוןבץ ללמומ • 

 .יתנסיס אל בא עם ולקונומיי- א ם סוציוייוניטרל פי קרלי עאצייפרנאופן דלויות בסוד פעיבדום ס• קי

 אול חששם מעישתתפות נובם להמהחסמי , חלקReaching out- ליך שתהלל ביבמקעה בקש• ה

 רות וחששותל תחושות זמות שד חומות קייים להורים יכולידמוקיוס משר וגי קיכ, תהליכלמקושי כל

 .שתתפותם הדולק

 תיתכערל מת כליבותרות תרשיכ
 ,תחירזרה האי החבגונר, אלותם וקהייב- תושתכערל המכלת ליבותרות תרשיכשרות לם הכדץ לקלמומ

 ם .ירותי שיונותנ

 תיתשתלה כקהי
 קהיחזלה ומית שמכסיסית בכערמלוב, כת לשיית יסודיתשתם כחסיכות יערלה ומהקהי דום תפיסתקי

 יבגדע חשוב לקף מישי המדמיי שובר מיבעת שיכולה להכערמוכן כ ,נוים שייעים שמנמיגורר האת שא

 ׳.דחת פעולות שונות וכל הצלאצינם, פוטיב, התוששכונותב המצ
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 דורהת וסילוב פומביות שיניפתח מדץ לל• מומ

 םיגונרל האתם ארבע, והיותתלות שכוניופיה בקהיתי אאלוב יוצדע לשים ומיידע, כלתוח יפי• יש צורך ב

שטח.ם בילים המובמיגורוה

 תפס, ילותת הפעיל איז ויובכרלוב, וים לשיייתלם קהיידע וכלל יעב שר יהיהחד אם אם גורדץ לקלמומ • 

 .תיתכערבודה מדום עקוי ם,יבעורם המישונם המיגורין האומה ביתה ותל הובלי עאחרא

 יותצות מבנלהמ
 ,גוונותשכונות מת ביתלהקהי שותפותתוח, ההתחדשות והכון תפיסת פידזוק ועחילה צורך בעמ חקרהמ

 .אם בנושיכלדע וההמי תמי אאניאופן דכנו בדשר יעא יתלנוי הקהייבתחום הם במייים פנמנועי תרציוכן י

 ם ותמיכה,ירותל שימון עשר יהיה אתחום אם בצי מקצועי קיירד אמוק בותלע/םץ להקילמומ םבהתא

 שבגכל לד זה יוף מוקם. בנוסייתלם הקהייזכרתוף המשידע בתוח י, ופייותם ותכנייכיווי תהל, לשרותהכ

תופיאופן שימוד בלתחום שיוכלו לשתף פעולה ולם בילמקצוע פעי שינל אדה עשייה ורשת שבו שיבס

 זה מזה. 

 דטה /או מוקל מיווי שת למשטח, ורת המין רשותפת בבודה מל עע מבוססות יותהמבנ צותלההמ

 . ישיווי מקצועילל ליבמקשטח במה םיעולם היכרצת ליברמה מיפשר התאלה זו תאיבמק בודה. עיזכרמ

 יווןכטה׳ ל׳מ פיכל , והןתכערהמ תוךדע אופקי בת מירבעל הן הן עמושר יהיה אי אזכרד ממוקצורך ב

 ם.ייתלם הקהייזכרהמ

 ם:טיבמה היב מככע מורבודה המוצעמבנה ה

 דומה.וכ best practices דע,ם ומייתונ, פרסום נאל הנושאות שריות ונ- פומביבוראות צירט נב• הי

 ,נויי שים, סוכנטילוונם רשרות גופים- הכטילוונם הרילם הפעיגופיתו לרבעמקצועי וה דעצור יט ייב• הי

 .דם וכילם פעייגונרא

 תיתכערל מעה כל• הנ

 ם -ייתלם קהייזכרמ בורחה עגוף מנד בבוד המוקל יעיבמקב

 םיבטם הם מפת הקייפשרדה אבו- כלי עשכונותשונות בין הזון בית ואיבותין תראות ברקוד בנמי •

 תלה המקומישותפת לקהית מיתדה שכונבוש אג׳ני• ג
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מוקד ארצי: הובלה והנעה מערכתית

פיתוח והעברת- 
ידע, כלים הכשרות, 

פורום סוכני שינוי

פומביות/נראות:
פרסום נתונים

פרסום התקדמות
Best practices 

ליווי תהליך
עבודה עם מרכזים 

קהילתיים

הובלה ארצית כלל מערכתית- 
התאמת שירותים, תווך ידע 

לכלל הגורמים במערכת תיאום 
מערכתי בין גורמי טיפול

מרכז קהילתי/רשות: הובלה וריכוז מקומי

אג'נדה הצהרתית 
לגבי הקהילה 

המקומית

תשומת לב לניראות 
בין תרבותית/ניהול 

 שונות

הובלה שכונתית -
 קהילתית: עבודה דרך 

הובלת קואליציות
בשכונה

גיבוש מפת קטבים 
מקומית בשיתוף 

הקהילה

תו תקן / קביעת רף פעילות / תקציבים ל"התחדשות"- 
בניית פעילות מלמטה למעלה
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