
םירפס תרוקיב ןייטשנבל הלאירא 266 

לארשיב תרגובמה הייסולכואה - הנקיזה לש הקיטילופה ףרוע)קירב קחצי 
.םידומע 219.2002 .דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ימואלה תופידעה רדסב 

תרגובמה הייסולכואה תחוורל יתועמשמ ביכרמ הווהמ הנקזה לש הקיטילופה םאה 

יטילופ לקשמ לעבו בושח קלחל וכפהיי םינקזהש תיתרבח בוט הז םאה ?הייח תוכיאלו 

־דח תויבויח תובושת ךכל ןתונ ,קירב קחצי תכירעב ,שדחה רפסה ?הייסולכואב 
:םייזכרמ םיאשונ השולש תנבהל הבושח המורת הווהמו רגתאמ רפסה .תויעמשמ 

,םינקזו הנקז לש רשקהב הרבחה לש תויופידעה רדס ,הנקזה ליגל תיתרבחה תוסחייתהה 

םניה םויכ לארשיב הייסולכואהמ 110/0־כ .הז תויופידע רדס יונישב הקיטילופה דיקפתו 

ןקז תרדגה .שפנ ףלא השימחו םירשע תואמ ששכל עיגמ םרפסמו ,הלעמו שמחו םישיש ינב 

תפקשמ הניא ־ ינרדומה םלועב תואלמגל השירפה ליג ־ שמחו םישיש לעמ וליגש םדאכ 

םויכ םייח ץראב) הלדגו תכלוה םייחה תלחות רשאכ הנקזה יאליג לש בחרה חווטה תא 

םיסחיה תכרעמ ובש ןדיעבו ,וז תימניד תואיצמ עקר לע .(רתויו האמ ינב שיא תואמ ששכ 

תמיוסמ הדימבו ,םייטנרהניא םיטקילפנוקו תומליד העבטמ הליכמ לשממל םיחרזאה ןיב 

תובושת לבקל ירוביצה םויה־רדסב םייקה ךרוצה תא םלוה רפסה ,םהילע תתתשומ ףא 

.ימואלה תויופידעה רדס תניחבמ םהילא תוסחייתהה יבגלו םינקזה דמעמ יבגל 

םיתוריש ,תוינידמב םיקסועה םיסרוקב הבוח־תאירקכ רפסה תא לולכל שי ,יתעדל 

הניגפמ תילארשיה הרבחה רשאכ ,אוה םג בושח ותאצוה יותיע .הנקז לש רשקהב הקיקחו 

תבוטל תילכלכ תוינידמל תיתרבח תוינידמ ןיב םימילשמה םיסחיה תא חונזל הייטנ 

תחטבהו החוור ,תואירב יביצקתב םיצוציק לש המגמ תרכינו ,אדירג םיילכלכ םילוקיש 
.הסנכה 

לש תוכלשההו תויועמשמה תא ,לארשיב הנושארל ,וגיצהב רפסה לש ודוחיי 

םינייפאמב תונוש םע םירגובמ לש הלדגו תכלוה הייסולכוא לע הנקזה לש הקיטילופה 

םיסחייתמ - היגולוטנורגה הדשב הנושארה הרושהמ םירקוח םלוכ ־ םיבתוכה .םיכרצבו 

תנקדזמה הייסולכואל תיטילופהו תיתרבחה תוסחייתהה לע םיעיפשמה םינוש םיטביהל 

הרבחהש תויזכרמה תומלידהו תויגוסה תא ףקשלו חתנל הז רפסב וחילצה םה .הנקזהו 

לש תומלידה תא םג ומכ ,"תיפרגומדה הכפהמה" ןדיעב ןמיע תדדומתמ תינרדומה 
.תרגובמה הייסולכואה 

קסוע רפסהש םייזכרמה םיאשונה לש תיללכ הריקס חתופה קרפב גיצמ קירב קחצי 

,ותועמשמבו "ליג" גשומב ןדו השישקה הייסולכואב לודיגה ינותנ תא גיצמ אוה .םהב 

תא חרכהב ףקשמ וניא ,השירפל רשקתמה ,שמחו םישיש יגולונורכה ליגה יכ ושיגדהב 

השירפה :ןה וז תואיצממ תועבונה תויגוסה .טרפה לש המורתה תלוכי תא וא דוקפתה בצמ 

םתופתתשה תועמשמ :הדובעהמ שורפל הבוח ובש ליג עובקל שי םא הלאשהו הדובעהמ 

לופיטל םיתורישה ךרעמ םוחתב תוינידמה :םינקז תמצעה ;הדובעה חוכב םישישק לש 

לע םינוע םיתורישה המכ דעו ;הטרפה יכילהתב תודקמתה ךות ,ךרעמה ןוגראו ךשוממ 
.תרגובמה הייסולכואה יכרוצ 

םינשב .ילבולגה רפכב תונקדזהה תייגוסב קסוע ,ןזח םייח תאמ ,ינשה קרפה 

.תיתרבח תוינידמו היצזילבולג יכילהת ןיבש תובכרומה תוקיזב ןוידה בחרתמ תונורחאה 

תופפורתה לש ןוויכב היצזילבולגה יכילהת לש תוכלשהה תא הז קרפב רייצמ ןזח 
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בחרמה (1) :םימוחת השולשב ךכל שיש תועפשהה תאו ,תינושארה תיתליהקה תכרעמה 

םינומהה־תרושקת לש תועפשההו םייתרבחה םירשקה תולובג ,ונייהד ,הנקזה לש יתרבחה 

,ילבולגה ןדיעב םייליגה םייגוצייה (2):עקרמה לא תרבוע הנקזה תסיפת רשאכ ,םהילע 

יומידב שגד תמיש ךות ,םירוענ תוברתו תונכרצ תשדקמה הרבחב םיאטבתמ םהש יפכ 

הז קימעמ חותינ .שפנו ףוג יסחי לש תשדוחמ הניחב תרבועה תיתנקז תוהז <3) :ףוגה 

,"ילבולגה רפכה" ןדיעב םייתוברת־מייתרבח םידממ תנבהב תובישחה תא םיארוקל גיצמ 
.רפסב תונודינש תויגוסל תיגשומ־תיטרואית תרגסמ הווהמו 

איה .תונקז תויסולכוא לש המצעהה תייגוסב ןד ,ןדס עבשילא תאמ ,ישילשה קרפה 

לש המצעהה ךילהת תא תראתמו המצעהה לש תיללכה תינויערה תיתשתה תא הגיצמ 

ךילהתל התוסחייתה .תיתליהק המצעהו תינטרפ המצעה ־ םירושימ ינשב םינקזה 
לע העיבצמ םייחב רתוי הבר הטילש לש בצמל םינוא רסוח לש בצממ רבעמ לאכ המצעהה 

תועד־יגוה תובקעב) םדאה ייחל םעט ןתונכ תועמשמ רחא שופיחה תא השיגדמה השיג 

ןדס .ןזח לש חותינל יעבט ךשמה הווהמ קרפה ךכבו ,<רבוב ןיטרמ וא לקנרפ רוטקיווכ 

,(social exclusion)"תיתרבח הרדה"ל הנקזה הייסולכואה לש םינואה רסוח תא תרשקמ 

הרדהה" .תיטילופה יאדוובו ,תיתרבחה בלה־תמושתמ הצובק לש הקחרה התועמשמש 

תאו תוינידמה יבצעמ תא תונורחאה םינשב תובר קיסעמש אשונ ,דניה "תיתרבחה 

המצעהה תובישח לע העיבצמ ןדס .היצזילבולגה תועפשה בקע רקיעב ,םינקזב םילפטמה 

.תיתרבחו תיטילופ העפשה תלעב תוגיהנמ תריצילו הרבחב םינקזה לש םחוכ קוזיחל 

.םינקזל החוורה יתורישב הטרפהה יכילהתב קסוע ,ןטק ףסוי תאמ ,יעיברה קרפה 

םע ןילמוגה־יסחיו תויתרבחה תויצקארטניאה תא תפקשמ תיתרבחה החוורה לש המלידה 

תוברועמ תא םצמצל הסנמה ,החוורה־תנידמ תא םויכ ןייפאמ הטרפהה ןויער .הביבסה 

ךות ,הטרפהה לש םינושה םיביכרמה תא גיצמ רבחמה .הרישי םיתוריש תקפסהב הלשממה 

:תיקלח הטרפה (2):האלמ תיתלשממ הטילש (1):םייזכרמה םילדומה תשולשל תוסחייתה 

לש תונורסחהו תונורתיה תא הבחרהב רקוס אוה .םיתורישה לש האלמ הטרפה <3) 

םינקזל םיידסומהו םייתליהקה םיתורישב הטרפהה יכילהת תא חתנמו ,הטרפהה יכילהת 

תחלצהל סחייתמ רבחמה קרפה םוכיסב .דועיס חוטיב קוחב שגד תמיש ךות ץראב 

.היגוסה לש תיתטישו תשדוחמ הניחב לש תובישחה תא ןייצמ ךא תיקלחה הטרפהה 

תרגובמה הייסולכואה תופתתשהב קסוע ,בונילק תור תינלכלכה תאמ ,ישימחה קרפה 

השירפה ליגב הדיריה יבגל םלועהמ םיאצממ הגיצמ תרבחמה .לארשיב הדובעה קושב 

יאנת רופישב תובישחה תשגדה ךות ,ךכל םיירקיעה םירבסהה תא הנומו הדובעהמ 

ךא ,השירפה ליגב הדירי לש המוד ךילהת םייק ץראב םג .השירפה תמדקהל תואבצקה 

קודבל העיצמ תרקוחה .תואבצקב םייוניש ןאכ ולח אל ,תירבה־תוצראו הפוריאל דוגינב 

תמרב היילע ןוגכ ,תורחא תוצראב ךילהתה לע םיעיפשמכ ואצמנש םימרוגה דיקפת תא 

תויגוסה תא הגיצמ תרבחמה .היסורמ היילעה תעפשה תא ןכו ,תואירבה תמרבו םייחה 

תואכזה ליג תאלעה דגנו דעב םיקומינ הלעמו ,ץראב השירפה ליג תוינידמב תויזכרמה 

םירבג לש תואכזה ליג תאוושה דגנו דעבו ,ילמינימ תואכז ליג תעיבק דגנו דעב ,היסנפל 
.םישנו 

ןתניהב ,הנקזה לש תואירבה קוש תא ןחוב ,קבט ילינו רדנלוג הוח תאמ ,ישישה קרפה 

תרהצומה תוינידמה ףא־לע .תואירבה תכרעמ לש םיירקיעה םינכרצה םניה םישישקהש 

שי ,לדגו ךלוה םרועישש ,תלבגומה הייסולכואהמ קלח יבגל ,הליהקב םדאה תראשה לש 
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ךות ,םיידסומה םיתורישב תויתייעבה תא תוחתנמ תורבחמה .םיידסומ תונורתפב ךרוצ 

הנתמהה ןמז ־ ידועיסה זופשאה תקוצמ יבגל הגידמה־רקבמ לש ויאצממל תוסחייתה 

,םינקתבו הרקבהו חוקיפה ילהונב םייוקילה ,אשונב תויושרה יובירו תויוליפכה ,ךוראה 

,םיקקזנהמ קלח יבגל דועיסה קוח לש תויתייעבה לע תועיבצמ ןה ןכ־ומכ .םילפטמה תמרו 

.יתכלממ תואירב חוטיב קוחמ םיעבונה החפשמ ינבו םישישק לש םיישקה לע דחוימבו 

תא ןכו ,תואירבה תועוצקמב םילפטמה לש הייארה־תויווז יבגל םינותנ גיצמ קרפה 

תולקלק :ןוגכ ,םינקזה יבגל תואירבה קושב תורומתה לש תויתייעבה תוכלשהה 

תויעוצקמ תולקלק ,הנקזה לש ילילשה יומידה תא תוקזחמש תויכרעו תויתימדת 

הייהת תולעמה תוירסומ־תויתרבח תולקלקו ,תואירבה יתורישב המרופרה בקע תוילופיטו 

םילוקיש השיגדמה ילרבילה ןימיה לש היפוסוליפה תקזחתמו החוורה ןדיע םייתסה אמש 
.םיילכלכ 

תבוטל הקיטילופב שומישה תובישחב קסוע ,לארשי ןב ןועדג תאמ ,יעיבשה קרפה 

עגונב ם"ואה תונורקע תגצהו םיקיתווה םיחרזאה קוח לש חותינ ךות ,הנקזה הייסולכואה 

עיצמו ,םיאלמגה רוביצ לע תושקמה תוידוחיי תוילארשי תויעב גיצמ רבחמה .םירגובמל 

תועצמאב יטילופ חוכ תריצי םג ומכ תומייק תויתגלפמ תורגסמב יטילופ חוכ תלעפה 
.םיאלמג תגלפמ 

םירוגמה יזכרמב םיימויקה םיסקודרפב קסוע ,ןלפק הביבא תאמ ,ןורחאה קרפה 

ןיבל ןקזה לש תישיאה הסיפתהו תימצעה הרדגהה ןיב רעפהמ האצותכ םירצונש ,םינקזל 

"םוקמ־אל"ב וא ־ ןגומה רוידב דדומתהל וילע ןמיעש תוינוגראה תוביסנהו תואיצמה 

תוביסה תא הגיצמ תרבחמה .וייחבו ומלועב הטילש ול ןיא ובש ־ תרקוחה תרדגהכ 

לופיטה תוכיא ןיב הקיזה תא שדחמ ךירעהל בושח יכ השיגדמו ,הז גוסמ רוידל הסינכל 

.הלא רויד תורגסמב םייחה תוכיא ןיבל 

ךרוצה לע עיבצמ רשאו הנקזב םיקסועה לכל ץלמומש בושח רפסב רבודמ ,םוכיסל 

לש םתחוור םודיקל יטילופ חוכב שומישבו הנקזה לש הקיטילופה תנבהב תופיחדהו 

רשקהב םוי,הירדס לע תודמועה תויזכרמה תויגוסל ףשחיהל ארוקל רשפאמ רפסה .םינקזה 

אוה ךכב .הנקזה הייסולכואה יבגל תויומידקה ירדס תעיבקו תיתרבחה תוינידמה לש 

םלועל סנכיהל ןיינועמה טנדוטסל ןהו עוצקמה־שיאל ןה תידוחייו הבושח המורת םרות 

וניא אוה ,אשונב ינושאר רפס והזש ןוויכמ ,הז םע .הנקזה לש הקיטילופה לש בכרומה 

,הסנכה תחטבה לש תויגוסב לפטמ וניא אוה ,לשמל .םימוחתה לכ תא ףיקמ וניאו הצממ 

שי וז הניחבמ .רתוי הבר הקמעהב ךרוצ שי םימוחתהמ קלחבו ,המודכו יאנפ תועש ,רויד 

.הנקזה לש הקיטילופה יאשונב קימעמ ןוידל חתפ רפסב תוארל 

ןייטשנבל הלאירא 
הפיח תטיסרבינוא 
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