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תרגסמב אל יאדווב ,תמאב הב ןיינעתהל םיברמ ונניאש הייסולכואב קסוע רפסה 

ונא ירהש ,ןיטולחל תכרפומ עמשיהל היושע הנעטה .םיינע םישנא ־ ףקיה־יבחר םירקחמ 

הלטבא ירועישב וא ,םריבסהל םיסנמו תוסנכה ירעפב םיקסועה םיבר םירקחמ םיריכמ 

תנווכתמ ינא ךא ;ויתחתמו וילעמ םייחה הלאלו ינועה־וקל תורושקה תונושה תויגוסבו 

.םהיתוסיפתבו םתוגהנתהב ,םהייחב ,םמצע םיינעה םישנאב ןיינע ־ הנוש גוסמ ןיינעל 

.רודל רודמ ותרבעהלו ינועל םימרוגה תא ןיבהל הסנמ אוהש ךכב רפסה לש ודוחיי 

בוליש תורצויו ,היתונבותב םגו הייח ךלהמב ,הייסולכואב תוניינעתמ רפסה תורבחמ 

םהיתושוחת דועיתו ,תויפלתל יונב יתומכ יריפמא רקחמ ,תיטרואית הסיפת לש קתרמ 

.ינועה תא םיווח רשאו הרבחה ילושב םייחה םישנא לש םהיתוסיפתו 

ןיינעה .(inner City) וגקיש לש םיימינפה םירוזאב ינועה תווהתה תא ןחוב רפסה 

העפותה :םייזכרמ םימרוג ינש ידי־לע ענומ תירבה־תוצראב ינועה רקחמב יחכונה 

תונש לש תירבה־תוצראב ילכלכה גושגשה עקר לע ןויוושה־יאב היילע לש תילסקודרפה 

תמועל םייתוברת תוחוכ לש תיסחיה תובישחה לע חוכיווה - ימדקאה רושימבו ,םיעשתה 

הסיפתה .םיינעה תא תודחיימה תויביטמרונ־אל תויוגהנתה תריציב םיינבמ תוחוכ 

וא הכימת תובצק תפדעהלו דובעל ןוצר רסוחל ךשמתמה ינועה תא תסחיימ תיתוברתה 

םידקמתמ םיינבמה םירבסהה ."תימיטיגל" הדובע לע "םיימיטיגל־אל" הסנכה תורוקמ 

.ינועה ירוזאב תומייקה תולבגומה תויונמדזהב 

תריז ,דניה וגקיש ,תישאר :םימרוג המכמ עבונ וגקישב תורבחמה לש דחוימה ןיינעה 

לש יזכרמ תוסחייתה דקומ תשמשמה ,(Wilson, 1987, 1991) ןוסליו לש ותדובע 
הדימב ינוע ירוזאב תזכורמה ,היינעה הייסולכואה לש םירוגמה יסופד ,תינש :תורבחמה 

תא עינה הז זוכיר .תירבה־תוצראב תורחא םירעב המוד הייסולכוא רשאמ רתוי הבר 

םינוש םה יכו ,תידוחיי תוברת םיחתפמ וגקיש יינעש ןועטל םוחתב םיקסועה םירקוחה 

־ תונוש תוינתא תוצובק ינב ,וגקישב ,ןכ־ומכ .םירחא םיינוריע םירוזאב םיינעמ 

תעפשה" חותינב תעייסמש הדבוע ,הדובע קוש ותואב םירחתמ - םיניטלו םינבל ,םירוחש 

.ינועב עוקשל וא הקוסעת שוכרל יוכיסה ־ "תויונמדזהה" לע (תורבחמה ןושלב)"עבצה 

,ינועה תעפותב םיינבמהו םייתוברתה םימרוגה לש תיסחיה תובישחה רבדב חוכיווה 

:םיינעה תייסולכוא תא תונייפאמה תועפות שולשב םיזכרתמ ,רפסב יריפמאה חותינה ןכו 

תובצקב בר שומיש ,דבלב תוהמיא תוללוכה תוירוה־דחה תוחפשמה רועישב הדח היילע 

הביס תווהמ ןניא ,תורבחמה תועיצמ ,הלא תועפות .תינורכ הלטבאו ,החוור יתוריש לש 

וניה ינועהש החנהב .רודל רודמ רבעומ אוה םתועצמאבש םינונגנמה דחא אלא ,ינועל 

תשיגב שומיש ךות ינועה תווהתה תא תורקוח תורבחמה ,תוערואמ תורבטצה לש האצות 

תוסנתהל שיש דיקפתה תא השיגדמ וז השיג .(Life Course Approach) םייחה ךלהמ 

יבשות ברקב רתוי םירחואמ םיבלשב תילכלכ תותיחנ תריציב תילכלכ תותיחנב תמדקומ 

תרגסמ םירצויה ,תוערואמה לש רדסבו יותיעב תדקמתמ וז השיג .תוינוריע ינוע־תונוכש 

.רודל רודמ רבוע ינועה הבש ךרדה תא ןיבהל ןתינ התועצמאבש 
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תותיחנ תחצנהב םייעזגו םיינתא םילדבה דועיתב אוה תורבחמה לש ןניינע רקיע 

םיאקיר־וטרופ ,םינבל ,םירוחש - תוינתא תוצובק עברא ןיב תוושמ ןה .תילכלכ 

,החפשמה הנבמ ןיבל תינתא הצובקל תוכייתשה ןיב םירשק תוקדובו - םיאקיסכמו 

חוכיווה עקר לע .הדובעה קושב םיינויווש־אל םיאנת תורצוויהו החוור יתורישב שומישה 

תוברת תרצונ המכ דע איה הלוכ הדובעה תא החנמה הלאשה ,םוחתב םירקוחה ןיב םייקה 

,החפשמ ייחל הסינכה יסופדב יוטיב ידיל האבה ,וגקישב ינועה ירוזא ירייד לש תידוחיי 

.הדובעה חוכב תופתתשהבו החוורה יתוריש לש םתכימתל תוקקדזהב 

ןויסינה אוה ,תורבחמה לש הפיה ןחוסינב ,הדובעב םייתועמשמה םישודיחה דחא 

םירוזאב םיררוגתמ םיינעה םישנאה לכ אל :םיינע תומוקמ ןיבל םיינע םישנא ןיב ןיחבהל 

תוושמ ןה וז הנחבה גישהל ידכ .םיינעכ םירדגומ ינוע ירוזאב םיררוגתמה לכ אלו ,םיינע 

לש יצרא םגדמל ־ םידליל םירוה םניהש וגקיש־םינפ יבשות - ןהלש יזכרמה םגדמה תא 

.םיינע םיינוריע םיבשות לש יצרא םגדמלו םיינוריע םיבשות 

םיליחתמ םייריפמאה םיחותינה לכ .דואמ ענכשמו דואמ יתטיש יריפמאה חותינה 

םיחותינב םיכשמנו ,םימגדמה תשולשב תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבה רואיתב 

חותינל ירואיתה קלחהמ רבעמה .םילדבהה תא ריבסהל םידעוימה םיינתשמ־בר 
ינתשמ־ברה חותינה .םילדבה םתואל םיירשפא םייפולח םירבסה דימת ללוכ ינתשמ־ברה 

תועצמאב ללכ־ך־חב ,הבר תוריהבב גצומ ,דואמ םכחותמ אוהש יפ־לע־ףא ,ומצע 

ןתוא םיבהוא םניא םג ילואו ,תומכחותמה תוטישב םייוצמ םניאש ימ םגו ,םייפרג םירואית 

.תונהיל םגש הנימאמ ינאו ,םיכחהל ,ןיבהל ,אורקל ולכוי ,ךכ־לכ 

יתחפשמה עקרה חותינב ליחתמ יריפמאה חותינה ,םייחה ךלהמ תשיגמ שקבתמכ 

הלכשהה יגשיה לע יתחפשמה עקרה לש תוכלשהב דקמתמ הז קרפ .םירקחנה לש ילכלכהו 

םירקחנה ייח לע הלא לש םהיתוכלשהבו ,החפשמ ייחל הסינכה לעו םירקחנה לש 

לש תלבוקמה ךרדה - החפשמ ייחל הסינכ לש םיסופד ינש תוראתמ תורבחמה .םירגובמה 

שומישהש תואצומ תורבחמה .םיאושינ אלל תודיל לש תלבוקמ־תוחפה ךרדהו םיאושינ 

םירוחש ברקב רתוי חיכש הדיל תועצמאב החפשמ ייחל הסינכ לש תלבוקמ־אלה ךרדב 

םייח .םירחא םייטנוולר םימרוג לע חוקיפ רחאל םג ,ינוע יאנתב ולדגש םירקחנ ברקבו 

־דח החפשמ תמקהל יוכיסה תא יתועמשמ ןפואב םרותב םילידגמ תירוה־דח החפשמב 
רפסה־תיבמ הרישנ לש םייוכיסה תא םילידגמ תורגבתהה ליגב םיאושינו תודיל .תירוה 

רתוי חיכש הז תוערואמ ףצר .ינוע ייחל םרותב םיליבומה ,הדובעה חוכב תופתתשה־יאו 

.םישנ ברקב 

,יאקירמאה רשקהב שיגר הז אשונ .החוור יתורישב שומישה אוה רקחמה לש יגש דקומ 

הקוסעת רסוח םידדועמ החוורה יתוריש יכ תונעוטה תורוקיבה עקר לע ,וב קר אל ךא 

תא החנמה הלאשה ,ןאכ םג .ינועה תא םיחיצנמ ךכמ האצותכו ,םיאושינל ץוחמ תודילו 

תוינתא תוצובק תנייפאמ החוורה יתוריש לש םתכימתל תוקקדזהה םא איה תורבחמה 

יתורישל היינפ לע תינתא תוכייתשה לש תיאמצע העפשה תואצומ תורבחמה .תומיוסמ 

תוצובקה ינב לש וז לע הלוע הלא םיתורישל םירוחשה תוקקדזה םש ,וגקישב קר החוור 

תולת לש תוברת תורצוויהל ןמיסכ שרפתהל יושע הז אצממ .חוקיפ רחאל םג ,תודחאה 

תא תוסחיימ אלא ,וז תונשרפ תולבקמ ןניא תורבחמה .החוורה יתוריש לש םתכימתב 

דחוימב םישק םיאנתב םייח םהש ךכל תמרוגה ,וגקישב םירוחשה דגנ הילפאל אצממה 

.החוור יתורישל תרבגומ תוקקדזה םירצויה 
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יתוברתה רבסההמ ןתוגייתסה רבדב קפס תוריאשמ ןניא תורבחמה ,ולוכ רפסה ךרואל 

,ןתנעטל .םירחא םירוזא יבשות ןיבל וגקיש־םינפ יבשות ןיב ואצמנש םילדבהל 

יבשות םירוחשה ברקב םירצויה םה םישקה םיאנתהו הילפאה ,תולבגומה תויונמדזהה 

תועדומה ,תורבחמהו ,דימת תענכשמ הניא וז הנעט .תיביטמרונ־ אל תוגהנתה וגקיש־ םינפ 

לש תיריפמא הקידבל שדקומה ,6 קרפל דע תיביטטנט הנעט לאכ הילא תוסחייתמ ,ךכל 

םיאצמנ וגקישב םירוחשה יכ םידמלמ םיאצממה .תימינפה וגקישב הקוסעתה תויורשפא 

.םירחא םיינוריע םירוזאב םירוחשל האוושהב הדובעה קושל רושקה לכב תוחנ דמעמב 

ןיב אל ךא ,תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבהה תא לטבמ ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפ 

הדובעה קושב בלתשהל וגקיש־םינפ יבשות לש םיוכיס .םירוגמה ירוזא ןיב אלו םינימה 

הניא הלכשהה תמר .םירחא םיינוריע םירוזא יבשות לש הזמ יתועמשמ ןפואב ךומנ 

דומיל תונש וגקישב םירוחש םירבגל ןכש ,תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבהה תא הריבסמ 

רוקממ תעבונ םירוחשה םירבגה תותיחנ .םיאקיר־וטרופלו םיאקיסכמל רשאמ רתוי תובר 

בצימה תעיבקב יזכרמ דיקפת שי הדובעה קושב ןויסינ תריבצל .הדובעב ןויסינה - רחא 

ךכמ תוקיסמ תורבחמה .הז ןויסינ תריבצב םישקתמ םירוחשה םירבגהו ,הדובעה קושב 

לע אלא ,הדובעל ןוצר רדעה לע םיעיבצמ םניא וגקיש יבשות לש הקוסעתה יסופדש 

תורבחמה .םיאקיר־וטרופו םירוחש יפלכ הילפא לעו תולבגומ תויתקוסעת תויונמדזה 

םינבל קיסעהל םיטונ םיקיסעמ רשאכ ,תיטסיטטס הילפא לש המויקל תויודע תוגיצמ 

.םיאקיר־ וטרופ רשאמ רתוי םג תמיוסמ הדימבו ,םירוחש רשאמ רתוי םיאקיסכמו 

תוברת החתפתה אל וגקישבש איה הילא תועיגמ תורבחמהש רתויב הבושחה הנקסמה 

לש האצות םניה םילגתמה םיידוחייה םיסופדהו ,הגירח תוגהנתהל תיסיסב הייטנו תידוחיי 

םייח לש תמדקומ תוסנתה .תולבגומ תויתקוסעת תויונמדזהו ינוע ־ םירחא םימרוג 

תא ,תורבחמה ןושלכ ,"תעבוצ"ה איה ,תיתצובק תוכייתשה רשאמ רתוי ,ינועב 
הירוטסיהה .םיאקיר־וטרופו םיאקיסכמ ,םינבל ,םירוחש לש תוילכלכה תויונמדזהה 

אל ,הילפא םע ףוריצב ,םיאקיר־וטרופה לש םג תמיוסמ הדימבו ,םירוחשה לש תיתחפשמה 

םיזכורמ םיראשנ םהו ,רוידהו הדובעה לש םינתשמה םיקוושב קבאמל םתוא וניכה 

תועפשה ,ךכ .רתויב תומצמוצמ תויתקוסעתה תויונמדזהה ןהבש דחוימב תוינע תונוכשב 

ינועב םייח לש תועפשה ,השעמל ,ןניה תימוקמ תוברת תוחתפתה לע תועיבצמכ תוארנש 

םימוד וגקישב תורוחש םישנ לש החפשמה תמקה יסופד ,המוד ןפואב .ךשמתמו קומע 

תוברת לש תוחתפתה םיאור ןיא ןאכ םג ,רמולכ .תורחא םירעב תורוחש םישנ לש הלאל 

תורבחמה .החוור יתורישל היינפ יבגל םג המוד הנקסמה .וגקיש לש ינועה ירוזאב תידוחיי 

םיינוריע םירוזאב םיינעל המודב עויסל תושקבב םינופ ינוע־תונוכש יבשותש ואצמ 

תוקקדזההו םיהובגה הלטבאה ירועיש תורמלש םידמלמ םיאצממה ,ןכ לע רתי .םירחא 

הכימת לע הביצי הקוסעת םיפידעמ םה ,החוורה יתורישל וגקיש־םינפ יבשות לש תבחרנה 

.תילכלכ 

םיטוטיצהמ קוזיח תלבקמ ,יטסיטטסה יריפמאה חותינה לע תססובמה ,הנקסמה 

לש הבר הנבה לע םידמלמ הלא םיטוטיצ .םמצע וגקיש־םינפ יבשות יפמ םיאבומה 
עיגהל ידכ םישרדנה םימרוגה לשו ,הב םינותנ םהש הילפאה לש ,הב םייח םהש תואיצמה 

תעיבקב הלכשהה לש תיזכרמה התובישח תא ונייצ םירקחנה לכ .תילכלכ החלצהל 

יתחפשמ עקר ,הילפא ןוגכ ,םיפסונ םימרוג ונייצ םירקחנה .םייחב תומדקתהל םייוכיסה 

.הלכשהל םיינשמ םגיה וללה םימרוגה לכ ,םהירבדל ךא ,םימיאתמ םישנא םע תויורכיהו 
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,וניתומוקמב .םוחתל ותמורת יבגל קפס ןיאש ,ןיינעמו בושח רפסב רבודמ ,םוכיסל 

־ הז הרקמב אל ךא ,הביתכה תוריהב םע ילילש םאתמב םיתיעל םיאצמנ םוכחתו קמוע 

.דואמ אירקו תפומל ןגרואמ אוה ,הבר תוריהבב בותכ רפסה ,ומוכחתו ותובישח דצב 

קפס ןיא .לארשיב המוד הדובע תוארל הווקתה יב התלעו הרזח רפסה תאירק ךלהמב 

לש תועפות רוקחל םוקמ יאדווב שי ךא ,תונוש תולאשבו הנוש רשקהב רבודמ לארשיבש 

בכרהל הז רשקהב שיש תועפשהל תוסחייתה ךות ,רודל רודמ רבעומה ךשמתמ ינוע 

תוקקדזהל ,ינוע ירוזאב םייחל ,(תוירוה־דח תוחפשמ אקווד ואל יכ םא) החפשמה 
.הלטבאלו ,החוור יתוריש לש םעויסל תכשמתמ 

תורוקמ 

 Wilson, William J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the

 Underclass, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

 Wilson, William J. (1991). "Studying Inner City Social Dislocations: The
 Challenge of Public Agenda Research". American Sociological Review,
 56, 1-14.

ןולייא הנח 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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