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שטח הפקר או "הרפובליקה האפריקנית הראשונה : אביב-דרום תל

 יחס התושבים לאפריקנים המתגוררים בשכונה? בציון"

 ביטון דן סואן ומלי שחורי

 תקציר

מערכת היחסים  – 2010המאמר עוסק בסוגיה העומדת על סדר היום הציבורי בישראל מאז 

היהודים של שכונת התחנה המרכזית בין תושביה , ית ומילוליתזהמלווה אלימות פי, הקשה

הסתננו ארצה דרך  רובםשמהגרים מבקשי מקלט  - אביב לבין תושביה האפריקנים-הישנה בתל

נחקרים  172חוקי. המחקר ששימש בסיס למאמר מבוסס על דגימת  הגבול המצרי באורח בלתי

חת בקרב תושבי עד כמה רוו( 1) בדק שתי שאלות: מחקרשנה. ה 75-ל 18יהודים שגילם נע בין 

השכונה היהודים תחושת איומם של המסתננים על פרנסתם ועל רווחתם האישית, ועד כמה 

באיזו מידה רואים עצמם ( 2)-ו מהווים המסתננים לדעתם סיכון לזהותה הלאומית של המדינה;

 תושבי השכונה חשופים למצבים, תחושות וסיכונים אחרים המהווים עליהם איום. 

, קלקלה, קרבנותחר תחושת האיום הסמלי בשכונה, אחר החשש מתחקה אמהמאמר 

 מביעים את דעתם המחברים בסיום המאמר, חשיפה לפשיעה ומצוקה פסיכולוגית. ססיכון נתפ

 לאלימות שבאה לידי ביטוי בשכונה.לרקע באשר 

 

 

 מסתננים, עובדים זרים, זהות לאומית, שנאת זרים, איוםמהגרים מבקשי מקלט,  :מילות מפתח

 קרבנות, סכלכלי, סיכון נתפ-סמלי, איום ממשי
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 פתח דבר

 ההסתננות מאפריקה לישראל

אביבית, -השדה בשכונה דרום תל הזָָרז או הַמזְנק שהניע את כותבי המאמר להיכנס למחקר

לכותרות העיתונות הכתובה והאלקטרונית של אותה השכונה שעניינה נדון להלן, הוא עלייתה 

 ה. הנושאים שעלו לכותרות היו אלימות קש2010החל משנת  אחריםהתקשורת הכמו גם לכלי 

מסתננים המתגוררים בה, שורת הפגנות אלימות שהתקיימו כלפי תושבי השכונה הפגינו ש

מנת שיוציא צו שיגביל -על ץבשכונה כנגד המסתננים ופנייה של גוף מטעם תושבי השכונה לבג"

מאמר שמֵעבר לעניין הציבורי הגדול האה לכותבי את התיישבות המסתננים בשכונה. נר

בפרשה, עצם המתיחות העזה וההתנגשויות בין שתי קבוצות האוכלוסייה בשכונה ראויות 

 של המונחלא יתקיים כאן דיון במקורות ובמשמעות יש להבהיר מלכתחילה ש למחקר.

ברכה,  אצל  ורא)הנחקרת  בו משתמשים המחברים לתיאור האפריקנים בשכונה "מסתננים"

את ההגדרה הלשונית התמציתית של מילון אבן שושן המחברים אימצו (. לעניין זה 333 :תשנ"ח

 (: "מסתנן: מי שעובר מארץ אחת לארץ שכנה בחשאי ובגנבה, מבריח גבולות".2004)אזר, 

מדובר במי שחצו ברגליהם את הגבול  זה במקרה הקונקרטי של המסתננים בהם עוסק מאמר

 סיני שהוא טריטוריה מצרית. חצי האילישראל מ

יש לראות על רקע בעיה רחבה יותר: חדירתם המתרחבת  הנוכחיעם זאת, את המחקר          

להיבלם , חדירה שהחלה 2012-2006 והולכת של מסתננים לישראל מארצות אפריקה בשנים

 (,2014שראל )פי רשות האוכלוסין וההגירה בי-, עלה. כך לדוגמ2013-ונעצרה ב 2012בשנת 

בני אדם. לאחר  2,743הסתננו מארצות אפריקה לישראל דרך הגבול המצרי רק  2006בשנת 

רובם  ,64,500-מספרם מוערך בכ 2014-נעצרה. בזו מכן החל הגידול בממדי ההסתננות עד ש

מהם  17,000-15,000הערכת הרשות מתגוררים בשכונה  פי-להמוחלט מאריתריאה ומסודן. ע

           (.4 :2014לוסין וההגירה, האוכ)רשות 

מנקודת מבטה של החברה הישראלית יש לראות בהסתננות לישראל מארצות אפריקה 

תהליך ה. היקף מצוא בה את פרנסתםחלק מתהליך רחב יותר של הגירת זרים לישראל כדי ל

 & Ternovtsovפי עשרה ) 21-ועד ראשית העשור השני של המאה ה 90-גדל מראשית שנות ה

Soen, 2011: 344-345דיווח 2003לבעיית העובדים הזרים במאי  ה(. בדיון שנערך בוועדת הכנ 

היתרים  21,000ראש מינהל העובדים הזרים במשרד העבודה  והרווחה, כי באותה שנה הונפקו 

בענף הסיעוד )הכנסת,  38,000-בענף החקלאות והיתרים  28,000לעובדים זרים בענף הבנייה, 

 ,יון זה הביא את הממשלה, בסופו של דבר, להכרזה על "מדיניות סגירת השמים"(. ד2003

 (. ראוי2012נועדה להביא לצמצום שיעורם הכולל של העובדים הזרים בישראל )קמפ וכפיר, ש

גדול בהרבה ממספרם של העובדים  ,לציין שמספרם של הזרים העובדים בישראל שלא כחוק

עובדים זרים כחוק. מספרם של מי  74,778 2012שראל בשנת כאן כחוק. כך, למשל, הועסקו בי

 (. הללו היוו כבר3 :2012רשות האוכלוסין וההגירה, ) 109,118שהועסקו שלא כחוק עמד אז על 

הארצות המפותחות נחשבת  ין(. בRaijman, 2010: 11מכוח העבודה בישראל ) 8% 2007בשנת 

 (.2007קות ביותר )קמפ ורייכמן, כיום תלותה של ישראל בעובדים זרים בין העמו

בעקבות כניסה מסיבית זאת של עובדים זרים, חלה הרעה מהירה ביחסו של הציבור  

; סמיונוב Pedazur & Yishai, 1999; Raijman, 2010הישראלי לקבוצות מהגרי העבודה בכלל )

 הגבוה שלבא לידי ביטוי בעיקר באמצעי התקשורת השונים. ריכוזם , דבר שולרנטל, תשס"ה(

 תכרותוהש  כל, מסורבי זכות שהייה בארץ ומשוללי אפשרות חוקית לעבודה  אפריקנים חסרי

הוליד מתיחות קשה בין התושבים הוותיקים של האזור לבין האפריקנים שנדחקו אליו. תחושת 
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"הפכנו למבקשי מקלט : האונים של התושבים המקומיים התבטאה באמירות חריפות, כגוןחוסר 

יוצא של גורמים אחדים  (. מתיחות זאת הייתה פועל2012מורג ואפרים, בשכונות שלנו" ) ופליטים

שחברו זה לזה, בהם תחושה קשה של המקומיים שהאפריקנים מאיימים על פרנסתם ועל 

הידרדרות קשה  בביטחון התושבים , (2013; כספית, 2014; פרץ, 2012)ברנר ופיילר, מגוריהם 

ומעורבות גבוהה של האפריקנים בפשיעה, הן  (,2014; גלזר, 2013ספית, ; כ2012)מורג ופיילר, 

תחושה , (2012נגד רכוש והן נגד גופו של אדם )הוועדה לבחינת בעיות העובדים הזרים, 

 תחושה שהאפריקניםו (2013שהאפריקנים מהווים איום על צביונה היהודי של המדינה )כספית, 

 (.2013כספית, השכונה )חזות ה בתורמים תרומה גדולה לזוהמה ולהזנח

המתיחות מצאה לה פורקן לא רק באמירות, אלא בצורות שונות אחרות. אחת מהן הייתה          

נים בבקשה שהמדינה תחויב שלא לשחרר מסתננים הנתו 2013בשנת  ץפנייה בעתירה לבג"

בעתירה תוארה  אביב.-דרום תלבכונות שכי הללו לא יגיעו ל במשמורת, אלא בתנאים שיבטיחו

כבוד, לתושבי השכונה הוותיקים לחיים,  יהם שלהפגיעה החמורה שפגעו המסתננים בזכויות

שופטת עדנה ארבל, שכתבה כי  "לא השוויון. בין היתר צוטטו בעתירה גם דבריה של לעיסוק ול

אביב ומהקשיים אותם הם חווים -ניתן להתעלם ממצוקתם וזעקתם של תושבי אזור דרום תל

 (.2013אביב, -)האתר הקהילתי של שכונות דרום תל ר מגוריהם"וזבות השינוי הדמוגרפי באבעק

ית לאפריקנים, בין באמצעות התקפות אלימות באלות ובגז, בין זצורה אחרת הייתה התאנות פי

; 2012; גלובס, 2012בקבוקי תבערה לדירותיהם של המסתננים )מורג ואפרים,  יידויבאמצעות 

(. צורה נוספת הייתה הפגנות סוערות שנועדו מצד אחד לבטא 2013; גרונר, 2012 ברנר ופיילר,

לגייס את דעת הקהל נועדו ומצד שני  ,מהאפריקניםהשכונות  את סלידתם העמוקה של תושבי

 (.2012; ברנר ופיילר, 2011; גורן, 2010לתמוך בעמדתם )זיתון, 

, שהמסתננים מהווים חלק מהם, םביחסו של הציבור הישראלי לעובדים הזרי החמרה זו 

כלל לשני סוגי איום המעוררים את האנטגוניזם: ראשית, תחושתם של  דרךבמיוחסת במחקרים 

הישראלים הנמצאים בתחתית הפירמידה החברתית, שנוכחותם של העובדים הזרים והמסתננים 

האישית  , העמיקה את בעיית העוני והאבטלה בארץ, והם מאיימים על פרנסתם ברמהבתוכם

 (.;Reichman, 2010 Pedahzur & Yishai, 1999; 2012; קמפ וכפיר, 2014, 2013אמיר, -)קריצמן

שנית, תחושתם של רבים בציבור הרחב, שהעובדים הזרים מהווים איום על הזהות הלאומית של 

; קמפ וכפיר, 2014, 2013אמיר, -קריצמןהם מסכנים את קיומה כמדינה יהודית ) ובכך ישראל

 ,(;Reichman, 2010 Pedahzur & Yishai, 1999; סמיונוב ולרנטל, תשס"ה; 1999רוזנהק,  ;2012

קבוצות אחרות לעומת  משמעותיתמספר העובדים הזרים בישראל קטן  שלכאורהזאת למרות ו

 הלאומי של המדינה גדול בהרבה.  היהודים שמשקלם בקביעת אופי של תושבים לא

טבע: רישומו של המפגש עם העובדים הזרים האפריקנים זהו אם כן צידו האחד של המ

 על הציבור הישראלי. במקביל הקדישה ספרות המחקר תשומת לב גם לצדו השני של המטבע

רישומו של המפגש בין שני הצדדים על העובדים הזרים האפריקנים  - )שלא יידון במאמר זה(

 של התאגדויות ומערכות תמיכההתארגנותם ההדרגתית לבניית מארג ו( 2008בישראל )צבר, 

 חברתית ויצירת עוגן שייכות ובית חלופי. 

ים זרים, בין חוקיים עובדבהקשר זה יש לציין שגם בארצות אחרות, ריכוזים גבוהים של          

ובין בלא מעמד חוקי, מעוררים לא אחת תחושת תחרות ואיום בקרב האוכלוסיות המקומיות. 

שנאה כלפי זרים ומיעוטים בכלל )קסנופוביה וגזענות(, שנמצאה זו מקורה הראשוני ב תחושה

 & Bohenke, Haganיציבה לאורך זמן רב בארצות המערב והתחזקה בדור האחרון עוד יותר )

Helfer, 1998; Canetti-Nisim & Pedahzur, 2003; Reynolds, 1987; Nyamnjoh, 2006; Ford, 
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 Realistic groupת הקונפליקט הממשי )יצעות תאורימוסברת בין השאר באמ (. איבה זאת.1992

conflict theory ,)שנוסחה על-( ידי שריףSherif, 1966על .)-חוץ  פי תאוריה זו, כאשר קבוצת

הפנים, יצמחו כנגדה  על משאבים מוגבלים כלשהם העומדים לרשות קבוצת כלשהי מהווה איום

(. אולם יש לכך גם הסברים אחרים, בהם Horowitz & Rabbie, 1989שליליים )רגשות ועמדות 

יוצא של התנגשות תרבויות בין התושבים המקומיים לזרים או  כאלה הרואים באיבה פועל

( הדברים Wimmer, 1997הזרים מאיימים על לאומיותם ) עובדיםתפיסת התושבים המקומיים שה

מצמיחה עוינות ואפילו  לאו דווקא בישראל, אלא ברחבי העולם כולו. תחושה זו אמורים, אם כן,

 ,Quillian, 1995; Stephan & Stephan)איבה לזרים בארצות שבהן הם נמצאים במספרים גדולים 

2000; Scheepers, Gijsberts & Coenders, 2002; McLaren, 2003; Raijman & Semyonov, 2004; 

Semyonov, Raijman, Yom-Tov & Schmidt, 2004; Semyonov, Raijman & Gorodzeisky, 2006; 

Kaya & Karakoc, 2012 .כך, אם כן, בארצות זרות וכך גם בישראל .) 

 המחקר

שאנן והתחנה המרכזית הישנה וסביבתה  נוהשכונת המחקר מבוסס על דגימת תושבים באזור 

)שכונת שפירא(. לפי הערכות משוקללות של משרד הפנים, המשרד לביטחון פנים, העירייה 

מסתננים ומבקשי  17,000-ל 15,000בין  2010ברובע בשנת עובדים זרים, התגוררו ומוקד הסיוע ל

יפו התגוררו ברובע בשנת -אביב-לפי הערכת עיריית ת-(. על2 :2012נתן, ) מקלט אפריקנים

ראתה אור בעיתונות כתבה  2013מסתננים ומבקשי מקלט אפריקנים. באוגוסט  25,000-כ 2012

פליטים אפריקנים, רובם  35,000-אביב התגוררו אז כ-ום תלשציטטה הערכה שבשכונות דר

  (.2013דיין, -בשכונות נוה שאנן ושפירא )בן

עד כמה רווחת בקרב תושבי ( 1: )שתי שאלות לבחוןהיא מטרת המחקר הנוכחי 

המסתננים על פרנסתם, רווחתם, ועד כמה מהווים המסתננים  ידי-עלהשכונה תחושת איום 

חלקה הראשון של לקשורה ( שאלה זו 2)-; וה הלאומית של המדינהלדעתם סיכון לזהות

באיזו מידה רואים עצמם תושבי השכונה חשופים למצבים, תחושות וסיכונים : השאלה הראשונה

המהווים עליהם איום. במסגרת זו אמור המחקר להתחקות אחר שורה שלמה של גורמים: 

(, סיכון disorder, קלקלה )קרבנותמכלכלי, חשש -תחושת איום סמלי, תחושת איום ממשי

את , חשיפה לפשיעה, מצוקה פסיכולוגית. כל אלה רעות חולות שיש בהן כדי להסביר סנתפ

הוותיקים על מנת לראות באיזו השכונה עוינות. עוד נבדקה הלכידות הקהילתית של תושבי ה

 מידה הושפעה מכך.

 שיטה

         כלכלי-דמוגרפי-תיאור המדגם: פרופיל אישי

ות ייצוגי י. המדגם אינו מתיימר להנחקרים יהודים 172נכללו  ,במדגם נוחות ששימש את המחקר

במלוא המובן הסטטיסטי, היות וקיים חשש של מתאם מסוים בין הנכונות להשתתף במחקר 

עם זאת, קיים בין המשיבים ייצוג של שכבות אוכלוסייה  של המשתתפים. יהםאופי עמדותלבין 

 ות אישיות שונות. גיוון זה מבטיח שונות סבירה בתוך המדגם כולו.בעלות תכונ

(. 13.27ש' )ס"ת:  33.07 -הממוצע  םשנה. גיל 75-ל 18נע בין  של המרואיינים טווח גילם

מד ו. ותק המגורים הממוצע בשכונה ע43% - ואילו שיעור הגברים 57% -שיעור הנשים במדגם 

ם מהנחקרים ה 89%-שנים. כ  63מד על והגבוה ביותר ע (, כשהוותק13.34ש' )ס"ת:  14.55על 

צברים בני דור שני, שגם אביהם ו/או אימם היו ילידי  םילידי ישראל. למעלה ממחציתם ה
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קצת , ואיאמריק/איממוצא אירופ םישראל ה מחצית הורי הנחקרים ילידיקצת יותר מישראל. 

 28%-רים הגדירו עצמם חילונים, ככמחצית הנחק .איאפריק/יתיממוצא אסיהם  םמחציתפחות מ

-ציינו שהשכלתם היא תיכונית חלקית או מלאה, וכ 49%-דתיים או חרדים. כ 22%-מסורתיים, וכ

לא למדו כלל או היו בעלי השכלה  5%-ציינו שהשכלתם אקדמית או שהם סטודנטים; כ 46%

 5%-כנמוך וכהגדירוהו  26%-הגדירו את מצבם הכלכלי כבינוני, כ 70%-יסודית בלבד. כ

ציינו שהיא  10%-הממוצע במשק, כן ציינו שהכנסתם נמוכה מ 63%-הגדירוהו כגבוה. עם זאת, כ

מהנחקרים השיבו  70%-הממוצע במשק. כן ציינו שהיא גבוהה מ 27%-דומה לממוצע במשק וכ

השיבו שאינם  17%-השיבו שהם מועסקים חלקית, וכ 12%-, כבאופן מלא מועסקיםשהם 

בדירות שבבעלות  35%-בשכירות, כ יםתגוררמהשיבו שהם מהנחקרים  43%-ל. כמועסקים כל

היו  46%-מהנחקרים היו נשואים או חיו בזוגיות, כ 48%-בדירות שבבעלותם. כ 22%-הוריהם, וכ

 אלמנים.היו גרושים, פרודים או  6%-רווקים וכ

-לי של עיריית תכלכלי של השכונה המשורטט בשנתון הסטטיסט-הפרופיל החברתי         

כלכלי השלישי )בסולם -( מצביע על כך שהיא נמנית עם האשכול החברתי172 :2013יפו )-אביב

הוא הנמוך(. שיעור המשתכרים מעבודתם כפליים מעל השכר הממוצע עומד  1, כאשר 10-1של 

 .8.5%בלבד. מנגד, שיעור העובדים בה במשלח יד אקדמי או מינהלי עומד רק על  2.6%בה על 

 מבט סוציולוגית. שכונת שוליים מובהקת מנקודת אפואזוהי 

 פי-לבמידת הדתיות אפשר להעמיד מול הנתונים השכונתיים את הנתונים הארציים ע         

 20ני מהיהודים ב 43% ,2011(. מתוך הנתונים מסוף דצמבר 2012הסקר החברתי של הלמ"ס )

הגדירו  15%כך דתיים, -כל-ם לאים כמסורתיהגדירו עצמ 23%ם, ומעלה הגדירו עצמם כחילוני

שבהשוואה  אפואהגדירו עצמם כדתיים. מכאן עולה,  10%-עצמם כמסורתיים דתיים ו

 .6%-לאוכלוסייה הארצית משקל החילוניים בשכונה גבוה בכ

 כלי המחקר

כאמור לעיל ביקשו החוקרים לבדוק באיזו מידה חשים תושבי השכונה, שהמסתננים המתגוררים 

תחושות, חששות והערכות הרווחות  ומהווים איום על פרנסתם ורווחתם. במסגרת זו נבדק בה

 בשכונות שוליים, כדלהלן:

 תחושת האיום הסמלי *

 תחושה זו נבדקה באמצעות שתי שאלות:

-באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם האמירה, שבעתיד יהיה מספר העובדים הזרים בישראל כל .1

 על הרוב היהודי במדינה? כך גדול עד שהם יהוו איום

 ה מסכים עם הדעה שישראל צריכה להיות מדינה יהודית?/באיזו מידה את .2

פירושו  7-פירושו "לא מסכים בכלל" ו 1) 7עד  1-נון השאלות נעשה באמצעות סולם שנע מיצי

 .("מסכים מאוד"

 כלכלי-* תחושת האיום הממשי

 שאלות: שלוש תחושה זו נבדקה באמצעות

על ו מידה, לדעתך, משפיעים העובדים הזרים לרעה על גובה הכנסתך או ציין/י באיז .1

 משכורתך?

 על הזדמנויות התעסוקה שלך? העובדים הזריםציין/י באיזו מידה, לדעתך, משפיעים  .2

ציין/י באיזו מידה, לדעתך, משפיעים העובדים הזרים על הזכויות הסוציאליות ועל הרווחה  .3

 החברתית שלך?
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ו בנפרד לגבי שלושה מישורים: המישור האישי, המישור השכונתי והמישור שלוש השאלות נבדק

 ,Stephanחקרם של סטפן וחבריו ) מאלות אלו נשענו על שאלות שנכללו בש ארצי. הכלל

Ybarra, Martnez, Schwarzwald & Tur-Kaspa, 1998 1-מ(. התשובות נמדדו באמצעות סולם שנע 

 .("משפיע מאוד מאוד" פירושו 7-ו "אינו משפיע כלל" פירושו 1) 7עד 

  קרבנות* החשש מ

          .שאלות שהקיפו היבטים שונים של פגיעות ואלימות 13נמדד באמצעות  קרבנותהחשש מ

 ;Franklin, Franklin & Fearn, 2008שלושה מחקרים )השאלות נשענו על שאלות שהוצגו ב

Jackson, 2005; Gray, Jackson & Farrall, 2008 .) 5-ל 1התשובות נמדדו באמצעות סולם שנע בין 

 .(משמעו "מאוד מאוד" 5-"כלל וכלל לא" ו משמעו 1)

 (disorder* קלקלה )

שאלות שונות  11ת בעיני הנחקרים נמדדה באמצעות סהקלקלה השכונתית כפי שהיא נתפ

 ;Franklin et al., 2008) :מחקריםשני על שאלות שהוצגו ב תשהוצגו לנחקרים. השאלות נשענו

Gray, Jackson & Farrall, 2011.) במשמעותו  סדר-המונח קלקלה כולל הרבה יותר מאי

חברתית, כמו ונדליזם, לכלוך וזבל, גרפיטי, שוטטות  יהלואנומהבסיסית. הוא מקיף גם הזנחה 

 צא באלה.שיכורים ומסוממים וכיושל ברחובות, בעיות תנועה ברחובות, שוטטות  בעלי חיים

פירושו  4-פירושו "לא מהווה בעייה בכלל" ו 1) 4עד  1-מנמדדו באמצעות סולם שנע התשובות 

 .("מהווה בעייה רצינית"

 ס* סיכון נתפ

 שאלות שהוצגו לנחקרים: שלוש נמדד באמצעות סהסיכון הנתפ

בשכונתך, עד כמה את/ה מרגיש/ה בטוח/ה כשאת/ה  מסתנניםלנוכח נוכחותם של  .1

 בסביבת מגוריך? מסתובב/ת לבדך בשעות היום

לנוכח נוכחותם של מסתננים בשכונתך, עד כמה את/ה מרגיש/ה בטוח/ה כשאת/ה  .2

 מסתובב/ת לבדך בלילה בסביבת מגוריך?

לנוכח נוכחותם של מסתננים בשכונתך, עד כמה את/ה מרגיש/ה בטוח/ה כשאת/ה או  .3

 מישהו מבני משפחתך נמצאים לבד בלילה?

 ,Wilcox Rountree)של וילקוקס ראונטרי  בין השאר במחקרהשאלות נשענות על שאלות שהוצגו 

משמעו  4-בטוח" ו משמעו "מאוד 1) 4עד  1-מהתשובות נמדדו באמצעות סולם שנע  (.1998

 .("מאוד לא בטוח"

 

 

 * חשיפה לפשיעה 

 תשע בהמשך לנושאים האחרים שנבדקו באמצעות השאלון ונדונו לעיל, הוצגו לנחקרים

מעשה רבן לקהאם נפלו לבדוק הייתה לעמוד על תחושות הנחקרים, אלא לא שאלות, שמטרתן 

 מה היה אופיו.  –פשע כלשהו בשכונה, ואם כן 

 לא (ב)כן;   (א)(? תושב זר )מסתנן ידי-ללמעשה פשע כלשהו בשכונה ע קרבןהאם היית  .1

 ו אחר ...משה (ד)  ;פגיעה מינית (ג)  ;פגיעה ברכוש (ב)  ;פגיעה גופנית (א)האם הייתה זו:  .2

 לא מכיר/ה (ב)  ?את/ה מכיר את מי שפגע בך (א)אם נפגעת, האם  .3

 לא (ב)כן;   (א)האם מישהו מבני משפחתך היה קרבן למעשה פשע כזה בשכונה?  .4
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משהו  (ד) ;פגיעה מינית (ג) ;פגיעה ברכוש (ב) ;פגיעה גופנית (א)האם הייתה זו: אם כן,  .5

 אחר...

 /הלא מכיר (ב)הפוגע?  מכיר/ה את  (א) את/האם כן, האם  .6

 לא (ב)כן;   (א)למעשה פשע בשכונה?   קרבןהאם מישהו מחבריך היה  .7

משהו  (ד) ;פגיעה מינית (ג) ;פגיעה ברכוש (ב) ;פגיעה גופנית (א)האם הייתה זו: אם כן,  .8

 ...אחר

  /המכירלא  (ב)האם את/ה מכיר/ה את הפוגע?   (א)אם כן,  .9

 * לכידות קהילתית

 ית בשכונה נבדקה באמצעות ניתוח תשובות שניתנו לארבע שאלות:הלכידות הקהילת

 ?של השכונה היהודיםה באיזו מידה את/ה בוטח/ת בתושבי .1

 לעזור אחד לשני? השכונה היהודים של הבאיזו מידה נכונים תושבי .2

 באיזו תדירות את/ה מדבר/ת עם שכניך היהודים? .3

/ת היא בית אמיתי או רק מקום באיזו מידה את/ה מרגיש/ה, שהשכונה בה את/ה מתגורר .4

 לגור בו?

 מאחר (.Franklin et al., 2008)ל פרנקלין ואחרים ש מחקרמשאלות אלה נשענות על שאלות 

 3-ל 1שהתשובות נבדקו באמצעות מדדים שונים )מדד דיכוטומי בשתי שאלות; סולם הנע בין 

 סטנדרטיזציה.בשאלה אחת(, הן עברו תהליך של  5-ל 1בשאלה אחת; סולם הנע בין 

 * מצוקה פסיכולוגית

מצוקתם הפסיכולוגית של הנחקרים נבדקה תוך עשיית שימוש במדד מקובל לצורך זה, מדד 

"המשפטים הבאים שואלים על  לנחקרים הוצגה השאלה הבאה: (.Kessler et al., 2002סלר )ק

את המספר  בבקשה בעיגול סמן/יהימים האחרונים. בכל פריט מוצג  30-הרגשתך הכללית ב

 5) 5-ל 1-המספרים נעו מ. המתאר בצורה הטובה ביותר כמה זמן נמשכה ההרגשה הזאת"

חלק קטן "משמעו  2משמעו "מחצית הזמן";  3משמעו "רוב הזמן";  4משמעו "כל הזמן"; 

 .(משמעו "בכלל לא" 1; "מהזמן

 המחקר הליך

דרכם בם שונים שנקרו מטרה. הסוקרים פנו לתושבי וןהמחקר נשען על מדגם מזדמן מכּו

בשכונתם ובנושא עובדים  המסתנניםבשכונה ושאלו אם הם מוכנים להשיב על שאלות בנושא 

חולקו שאלונים. שיעור ההיענות  לבקשה אותויתושבי שכונה יהודים שנ 172-זרים במדינה. ל

 20%-. רק פחות מ80%שאלון היה מעל ומילאו את ההסופי של התושבים שהוזמנו להשתתף 

השאלון. כל השלימו את מילוי אלה שהסוקרים פנו אליהם סירבו להשתתף בסקר או לא מ

המתינו במקום עד  הסוקריםהנבדקים חתמו על טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר. 

ועדת האתיקה של המחלקה ולמלא את השאלון. מחקר זה קיבל אישור מסיימו אשר הנחקרים 

 אוניברסיטת אריאל.ב לקרימינולוגיה

 ממצאים

 * תחושת האיום הסמלי

 6הנחקרים מסכימים במידה רבה או רבה מאוד )מן  75%-הממצאים מלמדים שקצת למעלה מ

מסכימים איתה במידה  15.7% ;סולם( עם ההצהרה שישראל צריכה להיות מדינה יהודיתב 7 –

 בסולם(. 2-1בלבד אינם מסכימים איתה ) 8.1%-ו ;בסולם( 5-3בינונית )
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מהמשיבים במידה רבה או רבה מאוד עם ההצהרה  34%-ַמשלים לכך הסכימו כב         

שבעתיד יהיה מספר העובדים הזרים במדינה כה גדול עד שהם יהוו איום על הרוב היהודי 

 לא הסכימו איתה. ראוי, אם 36%-הביעו הסכמה בינונית עם ההצהרה הזאת ו 30%-בישראל. כ

בעובדים הזרים איום פוטנציאלי מהווים מיעוט, זהו מיעוט כן לציין, שאף כי אלה שאינם רואים 

הרואים בעובדים הזרים איום גדול או בינוני אינו אלה של שמספרם ן ימשמעותי. עוד ראוי לצי

 .יםהנחקרממדגם (. יחדיו הם מהווים שני שליש בהמשך 2שונה במידה רבה )ראו לוח 

קשר כזה או אחר עם  היהמהמדגם(  42%-)כ מהנחקרים 72-הנתונים מלמדים גם כי ל           

 29.9%-( היה זה קשר עסקי, אבל ב70.1%מסתננים או עם עובדים זרים. ברוב המקרים )

מאלה  35.7%מהמקרים היו אלה קשרים של יחסי שכנות או חברות. קשרים אלה הותירו על 

בסולם( ועל מיעוט  5-3רושם בינוני ) 58.6%(, על 7-1בסולם של  7-6שהתנסו בכך רושם חיובי )

 מהנחקרים לא היה כלל קשר עם עובדים זרים. 58%-( רושם שלילי. לכ5.7%קטן )

 .קשר עם מסתננים היה, מהמדגם( 8.7%מהנחקרים ) 15, רק למיעוט מצומצם למדי         

( השאירו קשרים אלה רושם בינוני נחקרים 9בדרך כלל היו אלה קשרי שכנות. ברוב המקרים )

 7-6בסולם(, ורק בשני מקרים רושם חיובי ) 2-1מקרים הותירו רושם שלילי ) 4-סולם(. בב 5-3)

עין גרידא. ניתן  בסולם(. אצל הרוב המכריע של הנחקרים התמצה המגע עם המסתננים בקשר

אינה נובעת מקשרים אישיים  למסתנניםשהמתיחות בין תושבי השכונה הוותיקים  אפואלומר 

 איתם.  

 כלכלי -ום הממשי* תחושת האי

מישור הארצי. בחינת התשובות במישור השכונתי ובתחושת האיום הזאת נמדדה במישור האישי, 

 כמחצית הנחקרים, שלדעתם אין העובדים הזרים ושיבהבמישור האישי  .מלמדת דבר מעניין

 לרעה על הכנסתם, על הזדמנויות התעסוקה שלהם עטה,מואו משפיעים אך במידה , משפיעים

על זכויותיהם הסוציאליות ורווחתם האישית. ברם, התמונה שונה לגמרי במישור השכונתי או 

ומעלה בדעה שהעובדים הזרים משפיעים לרעה  70%והארצי. בשני מישורים אלה מחזיקים 

האוכלוסייה היהודית, על הזדמנויות התעסוקה שלה ועל ה של לפחות במידה בינונית על הכנסת

בצורה  אפואורווחתה האישית. תמונת המצב המדומה לגבי האחר, גרועה זכויותיה הסוציאליות 

 (.1משמעותית מתמונת המצב לגבי העצמי )ראו לוח 
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 (7-1כלכלי )סולם -התפלגות הנחקרים לגבי האיום הממשי  :1לוח 

 לא משפיע  

N (%) 

 במידה בינונית

N (%) 

 משפיע

N (%) 

 סה"כ

N (%) 

  אישי 

M=3.21, SD=2.06 

 (100.0) 169 (17.2) 29 (30.7) 52 (52.1) 88 משכורתךאו  גובה הכנסתך .1

 (100.0) 170 (20.0) 34 (28.2) 48 (51.8) 88 הזדמנויות התעסוקה שלך .2

הזכויות הסוציאליות והרווחה  .3

 החברתית שלך
76 (44.5) 50 (29.2) 45 (26.3) 171 (100.0) 

 שכונתי 

M= 4.15, SD=2.01 

של משכורת הגובה ההכנסה או  .4

 תושבי השכונה היהודים
49 (28.7) 66 (38.6) 56 (32.7) 171 (100.0) 

 ההזדמנויות התעסוקה של תושבי .5

 של השכונה היהודים
43 (25.2) 70 (40.9) 58 (33.9) 171 (100.0) 

 הזכויות הסוציאליות והרווחה .6

ה היהודים של החברתית של תושבי

 שכונה ה

49 (28.7) 60 (35.1) 62 (36.2) 171 (100.0) 

 ארצי 

M=4.16, SD=1.93 

תושבי של גובה ההכנסה או משכורת  .7

 ישראל היהודים
47 (27.5) 73 (42.7) 51 (29.8) 171 (100.0) 

הזדמנויות התעסוקה של תושבי  .8

 ישראל היהודים
33 (19.3) 81 (47.4) 57 (33.3) 171 (100.0) 

כויות הסוציאליות והרווחה הז .9

 החברתית של תושבי ישראל היהודים
45 (26.5) 71 (41.7) 54 (31.8) 170 (100.0) 

 סה"כ 

M=3.81, SD= 1.85 

 

 קרבנות* החשש מ

מצבים  13-באמצעות תשובות שניתנו ל נמדד מסתנניםשמעורבים בה  קרבנותהחשש מ

 3.10הוא  קרבנותממוצע החשש מי כעולה  מן התוצאותיים שהוצבו בפני הנחקרים. אפשר

המצבים שהוצבו בפני  13מעט מעל לחשש בינוני. שישה מתוך , אומר ההוו ,)1.20 :)ס"ת

: קרבנותהנחקרים מהווים על סמך הממצאים את מה שניתן להגדיר כחששות עיקריים מפני 

 זק לבית.ית ברחוב, כייסות ברחוב וגרימת נזשוד ברחוב, פריצה לבית, איומים ואלימות פי

 כבינוני לכאורה מטעה קרבנותמהעובדה שמבחינה סטטיסטית ניתן להגדיר את החשש          

השיעור הגבוה של תושבים המביעים חשש מפגיעה פלילית כזו הוא משמעותי מאוד. הרבה יותר 

מהנחקרים הביעו חשש כבד או כבד מאוד מכך שיפלו קרבן לשוד ברחוב או  60%-כ: או אחרת

מהנחקרים הביעו חשש גדול או גדול מאוד מכך  55%-לביתם כאשר הוא ריק מאדם. כ לפריצה

ית ברחוב, או להטרדה ואיומים שיופנו כלפיהם ברחוב. לצורך השוואה זשיפלו קרבן לאלימות פי

בלכתם מהאוכלוסייה מרגישים ביטחון  72%-ארצי של הלמ"ס העלה ש ראוי לציין שסקר כלל

כבד או  מהנחקרים בשכונה הביעו חשש 50%-(. כ2014, , שמיל וקורן, דטללבדם בלילה )בסוק

פלו קרבן לכייסות ברחוב או לגרימת נזק לביתם. תחושת הביטחון בשכונה יכבד מאוד מכך שי

 בהרבה מזו שבמישור הארצי. אפואקטנה 

בקרב קבוצה  קרבנותשבעה מצבים אחרים היוו אף הם מקור לחששות עיקריים מפני          

-למעלה מ ם שלבלבמתוכם, אחד מצב בגדולה, אם כי היא הקיפה פחות ממחצית הנחקרים. 

פלו קרבן לפריצה לביתם כאשר אחד מבני המשפחה ייהם קינן חשש כבד או כבד מאוד ש 40%
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יפלו הם יחשש כבד או כבד מאוד שקינן  35%-37%, בלבם של בשישה מצבים אחרים .שוהה בו

, שיכו אותם, ידקרו אותם או יירו בהם, שישדדו אותם בתוך ביתם, פה מינית ברחוביקרבן לתק

 שיותקפו בתוך רכבם בעת נהיגה.

 - המצומצם ביותר היו פחד מרצח היההמצבים הטנטטיביים, שחשש הקרבנּות שלצידם          

 23%-כ - פה מינית בתוך ביתםיופחד מפני תק, הביעו חשש גדול או גדול מאוד מפניו 32%-כ

 קרבנותבהקשר זה יש לציין כי החששות הכבדים מפני  ו חשש כבד או כבד מאוד מפניו.הביע

מעשה קרבן ל נפלומהמשיבים לשאלון הצהירו ש 26%-להם על מה לסמוך, שכן כ היהבשכונה 

 12.6%מהם נפגעו פגיעה גופנית,  22.6%מהם סבלו מפגיעה ברכושם,  61.3%פשע בשכונה. 

 מהם נפגעו פגיעה גופנית ומינית כאחת. 3.2%-מהם נפגעו פגיעה מינית ו

 * קלקלה

. הנבדקים נשאלו תופעותלגבי מגוון נבדקה  תחושת הקלקלה המקננת בקרב תושבי השכונה

ת: ")ס 2.52בעיה בשכונתם. ממוצע התשובות של הנבדקים היה  יםמהוומטרדים שונים אם 

שוטטות וקשר זה הן אשפה . הבעיות המרכזיות המטרידות את התושבים היהודים בה)0.82

מהמשיבים הגדירו את האשפה כבעיה רצינית. כשליש מהמשיבים  44%-ושכרות ברחובות. כ

ראו באנשים המסתובבים שיכורים או שותים לשכרה ברחובות בעיה רצינית. הוא הדין בבני נוער 

 25%ן . ביהנוער המסתובבים ברחובות באפס מעש בבני, וכן המסתובבים ברחובות ומרעישים

בעלי חיים מהנחקרים החזיקו בדעה שנוכחות עבריינים, ונדליזם, כמו גם שוטטות של  28%-ל

מהנשאלים הגדירו בניינים נטושים  21%-בעיות תנועה ברחובות השכונה מהווים בעיה רצינית. כו

, ראתה בכתובות גרפיטי ובמכוניות נטושות בעיה 15%-כבעיה רצינית; קבוצה קטנה יותר, כ

ת ית בשכונה. קבוצת השכיחות בקרב הנחקרים נמצאה דרך כלל בין המשיבים שהאופנּורצינ

משיבים ומעלה.  80המדוברת מטרידה אותם במידה קטנה או בינונית. על מחנה זה נמנו לרוב 

חריגה בולטת מדפוס זה הייתה באופנויות של בניינים נטושים ומכוניות נטושות. בשני המקרים 

החזיק בדעה  ,10%-פחות מ, ת שאין זו בעיה כלל. מנגד, רק מיעוט קטןקבעה קבוצת השכיחו

 סבור היה שוונדליזם אינו בעיה. 14% - שהאשפה אינה מהווה בעיה בשכונה, ורק מיעוט

 ס* סיכון נתפ

)בסולם  3.05 היה, הממוצע המשוקלל של כלל התשובות סבבחינה של המדד שבדק סיכון נתפ

בינונית. לא מפליא  אתחושת הסיכון של התושבים הי, אומר ה(, הוו1.25 , ס"ת:5עד  1מ 

הצהירו שהם מרגישים שהסתובבות בלילה  56%-כ. בלילה אשתחושת הסיכון הגבוהה ביותר הי

יש לתת  ,בקרבת מקום מגוריהם כרוכה בסיכון גבוה. ושוב, יותר מאשר על הממוצע הסטטיסטי

על תחושת סיכון כזו או אחרת. רק כך  את הדעת על שיעורם הגבוה של הנחקרים שדיווחו

ציינו שהם מרגישים תחושת סיכון גבוהה גם כשהם  40%-אפשר לראות את הדברים לאשורם. כ

ם בדירתם בלילה. המעניין הוא שכרבע מהנחקרים דיווחו שאף בשעות היום מקננת בגפם ינמצא

ים דיווחו שהם מהנחקר 70%-ברחובות. למעלה מ נמצאיםבהם תחושת סיכון גבוהה כשהם 

 16%-כו ראו בכך סיכון גבוה 56%-כ) מרגישים סיכון להסתובב בגפם בלילה בסביבת מגוריהם

דיווחו שהם מרגישים סיכון אפילו להישאר ספונים בביתם בגפם  60%-ראו בכך סיכון בינוני(, וכ

הם  ראו בכך סיכון בינוני(. הדיווחים האלה 20%-כבוה וראו בכך סיכון ג 40%-בלילה )כ

 עצמם.לאינדיקטור משמעותי מאוד כש
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  * חשיפה לפשיעה

 תשע כאמור, בהמשך לנושאים האחרים שנבדקו באמצעות השאלון ונדונו לעיל, הוצגו לנחקרים

שאלות שמטרתן הייתה לעמוד לא על תחושות הנחקרים אלא על השאלה האם נפלו למעשה 

תונים מלמדים כי למעלה מרבע אופיו. הנ היהמה  –קרבן לפשע כלשהו בשכונה, ואם כן 

נחשפו לפגיעה כלשהי. למעלה משני שלישים  (נוה שאנן) מהנחקרים בשכונת התחנה המרכזית

דיווחו שהפגיעה במקרה שלהם הייתה פגיעה ברכוש.  ,מכלל המדווחים על חשיפה לפגיעה

שהו מבני לא הכירו את הפוגע. קרוב לשליש מהנחקרים דיווחו שמי, 90%-קרוב ל, רובם המכריע

מהנחקרים  45%-מדובר בפגיעה ברכוש. כ 80%-קרוב לאצל משפחתם נחשף לפגיעה כלשהי. 

 היהדיווחו שבקרב חבריהם היו שחוו פגיעה כלשהי. במקרה זה שיעור הפגיעות ברכוש בלבד 

מהמשיבים ציינו שהנפגעים  94%-בלבד. כ 54%-כ, נמוך בהרבה מזה שבשני המקרים הקודמים

לא הכירו את הפוגעים. המציאות של פגיעה ברכוש או פגיעה גופנית הייתה אפוא נוכחת מאוד 

 בשכונה.

 * לכידות קהילתית

 לנוכח כל המצוקות שנדונו לעיל מעניין להתחקות אחר הלכידות הקהילתית הקיימת בשכונה.

מהנחקרים מגדירים את השכונה  57%-כ ,וקות הרבותניתוח הממצאים מעלה שחרף המצ

לקחת בחשבון  ישכ"בית", ופירוש הדבר שיש בקרבם אמפתיה עמוקה למקום. עם זאת, 

 מהנחקרים. ועל 47%-שמשקלם של אלה הרואים בה מקום מגורים ותו לא, הוא גבוה ומקיף כ

לעיל. שאלה נוספת כך אין להתפלא לנוכח הקלקלה והבעיות השכונתיות האחרות שנדונו 

שניסתה לחדד את תחושת המקום באמצעות תרגומה לשרטוט האינטראקציה האנושית עם 

ציינו  47%-הזולת, צמצמה במקצת את שיעורם של מי שמתנהגים הלכה למעשה כמו "בבית". כ

 57%-. ובכל זאת, כ"לעצמו"ציינו שכל אחד חי  53%-ים זה לזה בשכונה; כמסייעשאנשים 

 3-1 יווחו על אינטראקציה מילולית עם השכנים על בסיס יומיומי או על בסיס שלמהנחקרים ד

פעמים בשבוע. משקלם של המסתגרים באמת, המשוחחים עם שכניהם פחות מפעם בחודש, 

באיזו מידה ניתן " בלבד. מעבר לכך, באמצעות התצהיר שנועד לחדד את השאלה 20%עמד על 

אמנם מחזיקים בדעה שניתן לסמוך על עזרת  53%-הוברר ש ",באמת לסמוך על השכנים

כן לומר שהלכידות  . ניתן אם25%-השכנים במידה רבה. שיעור המסתייגים מכך עומד על כ

 הקהילתית בשכונה היא בינונית. 

מהנחקרים דיווחו שהם עצמם  26%-ככי ן י, צוי"חשיפה לפשיעה"יתרה מזאת, בסעיף          

דיווחו שמישהו מבני משפחתם נפל קרבן לפשיעה  31%-כו קרבן לפשיעה בשכונה, נפל

דיווחו שמישהו מחבריהם נפל קרבן לפשיעה בשכונה. ניתן להניח בזהירות  45%-בשכונה, וכ

יוצא של שיעורי הפשיעה האלה, אותם  שהלכידות הקהילתית הבינונית היא, כנראה, פועל

                               יום.מי היוהכירו התושבים לא מהסטטיסטיקה היבשה אלא מהתנסותם בחי

  * מצוקה פסיכולוגית

מצבים שונים )ראו  10-המצוקה הפסיכולוגית של תושבי השכונה נמדדה באמצעות תגובתם ל

 ,5-1נן בשאלון בסולם שנע בטווח יי(, שנועדו לציין את הרגשתם ושאותם היו אמורים לצ2לוח 

(. Tanaka & Huba, 1984; Veit & Ware, 1983שו "בכלל לא" )פירו 1-ופירושו "כל הזמן",  5כאשר 

ברמת הַמקרו הכלל שכונתית  נון גבוה יותר, המצב גרוע יותר.יככל שהצי לים אחרות,יבמ

(. עם זאת, ברור מאליו שהשונות 3.71גבוה )-מצביעים הנתונים על מדד מצוקה פסיכולוגית בינוני

במקרה  3.49המדד הכללי היא גדולה למדי ונעה בין בין מדדי המצבים השונים המרכיבים את 
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כך מדוכא, ששום -במקרה של "הרגשת כל 4.32של "הרגשת עייפות בלי סיבה ממשית", לבין 

 דבר לא יכול היה לשמח אותך".

מרכיביהם השונים   פי-למדדי המצוקה הפסיכולוגית בשכונה ע :2וח ל

(N=172) 

 SD M מקסימום מינימום פרמס סוג מצוקה

 3.49 1.12 5.00 1.00 118 הרגשת עייף בלי סיבה ממשית

 3.58 1.11 5.00 1.00 117 הרגשת עצבני

הרגשת עצבני כל כך ששום דבר 

 אותך לא יכול היה להרגיע
118 1.00 5.00 1.05 4.18 

 4.00 1.11 5.00 1.00 118 הרגשת חוסר תיקווה

 3.72 1.11 5.00 1.00 115 הרגשת חסר מנוחה וחסר שקט

הרגשת חסר מנוחה כל כך שלא 

 אחד יכולת לשבת במקום
118 1.00 5.00 1.12 4.01 

 4.04 1.01 5.00 1.00 118 הרגשת מדוכא

הרגשת כל כך מדוכא ששום דבר 

 לא יכול היה לשמח אותך
118 1.00 5.00 1.01 4.32 

 3.62 1.16 5.00 1.00 118 הרגשת שכל דבר מחייב מאמץ

 4.28 1.01 5.00 1.00 118 הרגשת חסר ערך

 3.71 1.00 6.00 1.00 112 מצוקה כללי

עורי הסובלים ממרכיבי המצוקה הפסיכולוגית לאורך זמן. כאשר בודקים יהרבה יותר מעניינים ש

היא גורם המצוקה  'סיבה ללא עייפות'את תמונת המצב מנקודת מבט זו, מסתבר שַהרגשת 

. הגורם הזמןמחצית בלים מעייפות כזאת לפחות מהנחקרים דיווחו שהם סוב 45%השכיח ביותר: 

שהדבר מציק להם לפחות  מהנחקרים דיווחו 44%-העצבנות. כ השני בחומרתו הוא הרגשת

 חוסר'דיווחו שהם סובלים מתחושת  39%-. שני גורמים נוספים בלטו בחומרתם. כןזמהמחצית ב

 .'כל דבר מחייב מאמץ'ה שלפחות במחצית הזמן. הוא הדין לגבי ההרגש 'שקט חוסר'ו 'מנוחה

מצוקה פסיכולוגית הטרידו את הנחקרים לאורך זמן מאפיינים של ארבעה מתוך עשרת הכלומר, 

, 'ערך חוסרמצומצמת: 'ם נמצאו בעלי השפעה מאפיינישלושה  מחצית מהזמן.בלפחות  –

, או מהנחקרים דיווחו שאינם סובלים כלל מתחושת חוסר ערך 80%. 'תקווה חוסר'ו 'דיכאון'

ציינו שמעולם לא הרגישו  70%-חלק קטן מהזמן. קצת למעלה מבשהם סובלים ממנה רק 

 תקווה. חלק קטן מהזמן. הוא הדין לגבי ההרגשה של חוסרבמדוכאים, או הרגישו כך רק 

 קשרים בין משתני המחקר

 הקשר בין משתני המחקר נמצאו מתאמים מובהקים בין מצוקה פסיכולוגית לבין כלל תבבחינ

משתני המחקר למעט חשיפה לפשיעה. מן המתאמים ניתן ללמוד כי ככל שמידת האיום )סמלי 

רב יותר, ככל שרמת הקלקלה נתפסת  קרבנותכלכלי( רבה יותר, ככל שהחשש מ-וממשי

מידת הסיכון נתפסת כגבוהה יותר, וככל שהלכידות הקהילתית נמוכה שכגבוהה יותר, ככל 

עוד ניתן לראות כי קיים מתאם חיובי בין  מה שאינו מפליא., ותריותר, כך רמת המצוקה גבוהה י

כלכלי(: ככל שהאחד נתפס גבוה יותר, כך גם האחר. -שני סוגי האיום השונים )סמלי וממשי

, קלקלה ותפיסת קרבנותבין סוגי האיום השונים לבין החשש מגם מתאמים חיוביים קיימים 

ים. מתאמים שליליים נמצאו בין מידת האיום הסיכון. ככל שהאחד גבוה יותר כך גם האחר

 הכלכלי, לבין לכידות קהילתית. הוו-הסמלי עקב מספר העובדים הזרים, ומידת האיום הממשי

          אומר, ככל שהראשונים גבוהים יותר, כך נתפסת רמת הלכידות הקהילתית כנמוכה יותר.

, קלקלה ותפיסת הסיכון. ככל נותקרבמתאמים חיוביים וגבוהים בעוצמתם נמצאו בין החשש מ
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שהאחד גבוה יותר כך גם האחרים. מתאמים שליליים נמצאו ביניהם לבין לכידות קהילתית. 

, תפיסת הקלקלה קרבנותככל שרמת הלכידות הקהילתית נתפסת גבוהה יותר, כך החשש מ

ונים לבסוף, מתאמים חיוביים נמצאו בין סוגי החשיפה הש ותפיסת הסיכון נמוכים יותר.

לפשיעה. ככל שהאחד גבוה יותר, כך גם האחרים. חשיפה לפשיעה כמעט ולא נמצאה קשורה 

 (.3)ראו לוח  האחרים למשתני המחקר

 המתאמים הסטטיסטיים בין משתני המחקר השונים :3לוח 

חשיפה  

של 

חבר/ה 

 לפשיעה

חשיפה 

של בן 

משפחה 

 לפשיעה

חשיפה 

אישית 

 לפשיעה

לכידות 

 קהילתית

סיכון 

 נתפס

חשש  קלקלה

 קרבנותמ

איום 

 -ממשי

 כלכלי

איום 

 -סמלי

מדינת 

ישראל 

 יהודית

איום 

 -סמלי

עקב 

מספר 

העובדים 

 הזרים

 *18. *16. **25. ***29. ***36. ***30. ***26.- 07. 05. 08. מצוקה 

 -איום סמלי

עקב מספר 

העובדים 

 הזרים

.02 .06 -.09 -.31*** .36*** .31*** .40*** .44*** .22**  

 -איום סמלי

מדינת ישראל 

 יהודית

-.15 -.07 .05 -.01 .21** .20** .35*** .34***   

 -איום ממשי

 כלכלי
-.01 .19* .06 -.17* .43*** .47*** .54***    

חשש 

 קרבנותמ
.13 .17* .10 -.20** .62*** .49***     

      ***53. **24.- 10. 03. *18. קלקלה 

       *15.- 04. 03. 09. סיכון נתפס

לכידות 

 קהילתית
-.01 .09 -.02        

חשיפה אישית 

 לפשיעה
.31*** .28***         

חשיפה של בן 

משפחה 

 לפשיעה

.29***          

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 סיכום ודיון

חוסר ביטחון בקרב תושבי השכונה ה של במרכז המאמר עומדת שאלת מחקר אודות תחוש

נוכח השינויים בסביבתם הקרובה ולאחר שורת פגיעות שפגעו תושביה במסתננים הוותיקים ל

שהשתקעו בה. מצב מיוחד זה העלה שורת שאלות ונושאים, אחריהם ביקשו הרבים האפריקנים 

 החוקרים להתחקות.

תמונת המצב שהתקבלה מבחינת רווחתם של תושבי השכונה לגבי תחושת האיום          

ה על דיפרנציאציה במישורים השונים של האיום. תחושת האיום והתפיסה כלכלי מעיד-הממשי

לפיה העובדים הזרים משפיעים לרעה על גובה ההכנסה או התעסוקה חזקים יותר דווקא 

כשמדובר בשכונה או במדינה ופחות כשמדובר בפרט עצמו. ממצא זה עולה בקנה אחד עם 

-עבודה על תחושת הסיכון הממשי ממצאי מחקרים המצביעים על ההשפעה שיש למהגרי

 & Quillian, 1995; Zimmermann, 1995; Zuniga) אחרותארצי גם בארצות  כלכלי במישור הכלל

Hernandez-Leon, 2005; Pettigrew, 1998.) 
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שהתקבלה לגבי האיום על קיומה של המדינה היהודית מצביעה על אמונה חזקה  התמונה         

מדינה יהודית לצד הסכמה עם ההצהרה, שמספר העובדים הזרים  לפיה ישראל צריכה להיות

רוב היהודי. נושא האיום על הזהות הלאומית אינו איום על השיהווה עד יהיה בעתיד כה גדול, 

מפתיע והוא בא לידי ביטוי בלא מעט מאמרים בספרות הסוציולוגית שעניינם פועלים זרים 

 (.Meyers, 2000; Schnapper, 1994; Sides & Citrin, 2007; Kaya & Karakoc, 2012בארצות שונות )

פול י, מתקבלת תמונה קודרת בהרבה. החשש לקרבנותאשר לחשש תושבי השכונה מ         

היה גבוה ובא לידי ביטוי במגוון של מצבי סיכון שהוצגו בפני הנבדקים. בנקודה זו אותרה,  קרבן

אינה יוצאת דופן. על כך  השכונהת אחרות שנבדקו, כן, בעייה שכונתית רצינית. כמו בנקודו אם

 ;Gibson, Zhao, Lovrich & Gaffney, 2002) בארצות אחרותמלמדים מחקרים רבים שנעשו 

Covington & Taylor, 1991; Baba & Austin, 1989; Hartnagel, 1979.) 

הקלקלה  לא פחות בעייתית התמונה שהתקבלה מתשובות הנחקרים לגבי סוגיית         

באות לידי ביטוי  אביב-תלדרום בבשכונה. הבעיות המרכזיות המטרידות את התושבים היהודים 

יים )לכלוך, זבל, בנינים נטושים( וביחס לגורמים עברייניים )שוטטות ושיכרות זביחס לתנאים הפי

-דים עלברחובות, עבריינות, ונדליזם(. ראויה לציון העובדה שהאופנויות המוזכרות כמטרדים כב

  (.Knowles, 2002) צות הבריתאביב נחשבות כאלה גם באר-ידי הנחקרים בדרום תל

עם  סהשילוב של מה שהסוציולוגיה, הקרימינולוגיה והפסיכולוגיה מכנות סיכון נתפ         

גילה  1989בשכונה. כבר בשנת השוררת חשיפה לפשיעה הוא אינדיקטור מובהק למצוקה 

והחשיפה לפשיעה הם בעייה  סונות מצוקה בישראל, כי הסיכון הנתפסק בשיקום שכועהמחקר 

 ס. הצירוף הזה של סיכון נתפMenahem & Spiro, 1989)ראשונה במעלה בעיני תושבי השכונה )

לא פחות  צות הבריתוחשיפה לפשיעה כרעה חולה בעיני התושבים בשכונות מצוקה שכיח באר

(Mijanovich & Weitzman, 2003יתרה מ .)כך, הצירוף הזה אינו רק בעיה ראשונה במעלה בעיני 

ית והנפשית של התושבים ועל זמי שנשאל על הנושא, הוא גם משפיע בפועל על בריאותם הפי

חל שינוי מובהק כי נמצא צות הברית תחושת הרווחה שלהם. במחקר שפורסם לאחרונה באר

בהן מצוקה קשה לשכונות ש בהן שוררתי והנפשי של מי שעברו משכונות זלטובה במצבם הפי

 (.Ludwig et al., 2012קשה ) ה פחותמצוקה

נמצאו גם במקרה זה  ה שנחקרהבשכונ ,כמו במקרה של משתנים אחרים שנבדקו         

חלק לא מבוטל של  המתלווה אצלאינדיקטורים לבעייתיות גבוהה. לצד תחושת הסיכון 

מראים הממצאים כי , לבד בביתם בלילהות מצאיבלילה או אפילו לה שהייה בגפםהתושבים ל

והן של נחקרים גם החשיפה האובייקטיבית לפשיעה בשכונה היא יחסית גבוהה, הן של ה

 אחרותאופיינית מאוד לתושבי שכונות מצוקה בארצות  סקרוביהם. כאמור, תחושת הסיכון הנתפ

(May, Radar & Goodrum, 2010; Williams Reid & Konrad, 2004)ם הפחד מפשיעהכך ג, ו 

(McPherson, 1978; Liska, Lawrence & Sanchirico, 1982.) 

על אף הבעייתיות שעלתה משלל הנושאים שנבדקו בשכונה ותוארו לעיל, מעל למחצית          

הגדירו את שכונתם כ"בית" וציינו שניתן לסמוך על עזרת השכנים משתתפים במחקר מה

ללו אינם מילתא זוטרתא, והם משקפים את הפוטנציאל הנתונים החיוביים ה .כשזקוקים לה

 עשוי להתפתח אם ישתנו הנסיבות.שהחיובי  של השכונה, 

ים בה שרויתחושת המצוקה ה של רמהעם זאת, נראה כי אין בכך כדי למתן את          

תושבים. שכן ככלל, הם מדווחים על מצוקה במידה לא מועטה )אף שנמצאה שונות גדולה ה

ין המרכיבים השונים של המדד הכללי(, מצוקה שבאה לידי ביטוי גם בקשרים )מתאמים( למדי ב

הספרות הענפה מן הרבים שנמצאו בינה ובין משתני המחקר השונים. בדומה למסקנות 
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 בקרבבעייתיות שכונתית מצד אחד לבין מצוקה פסיכולוגית -המדברת על הקשר בין רב

 (,Mirowsky & Ross, 2003; Hill & Angel, 2005; Aneshensel & Sucoff, 1996התושבים מצד שני )

גם ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על הקשר שבין רווחה נפשית ותחושה של ביטחון ומגורים 

 בסביבה בטוחה. 

המחקר אישש כי הן במה שנוגע לאיום הסמלי והן במה שנוגע לסיכון  ,לסיכום הדיון         

משכונות דומות בארצות  םובתגובותיהתושביה  שונה בתחושותנה איהשכונה שנבדקה  ,הממשי

מה שמחדד את המציאות השכונתית ואת הממצאים שעלו ממנה הוא ניתן לשער כי אחרות. 

 ישראל היא ובנוסף לכך, ,המציאות המיוחדת של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

ך רגישות גבוהה ביותר לייחודיותו, ומגלה משום כ קרבנות של עם הרואה עצמו כקהילתתו מדינ

 . יש בעולם לא מעט מדינות נוספות המגדירות עצמן מדינותוכמו גם חשש גבוה מאוד לפגיעה ב

המהווה חלק בלתי נפרד מזהותה הלאומית  לאום. ייחודיותה של ישראל היא בתודעת השואה

  (.Chaumont, 1997; Berenbaum, 1992; Resnik, 2003; 1981אלון, הרוב שלה ) של קבוצת

הזאת צצה ועלתה השאלה הגדולה שהעלתה בספרה רות אמיר  קרבנותה מתוך תודעת

בלתי מפוייסת להרחיק ראות מעבר לסבלה  קרבנות (: האם מסוגלת ישראל כקהילת2012)

ם ומשתמשים בה קרבנותשלה ולהבחין גם בסבלו של הזולת? או שמא מקדשים הישראלים את 

 ,Pazת שהם עושים לאחרים? מעבר לכך, במאמר מעניין שפרסם יונתן פז )כדי להתעלם מעוולו

 ( הוא עמד על המתח העז הקיים בחברה הישראלית בין הלאומיות האתנית מצד אחד לבין2011

שלבי. -השואה מצד שני. בסוגיה זו הוא רואה תהליך דו ניסיוןשהיא תולדה של ההומניטריות 

דהות הציבור הישראלי עם הסודנים והאפריקנים האחרים לדידו, השלב הראשון התאפיין בהז

כפי שהעם  .יוצא של שותפות גורל עם. ההזדהות הזאת הייתה לכאורה פועל שנפגעו מרצח

האפריקנים. אבל מספרם הגדול שאר גם הסודנים ו קרבןנפלו כך עם,  לרצח קרבןהיהודי נפל 

גברה , וזהו השלב השני לדידו ,של המסתננים שהגיעו ארצה הביא לכך, שבסופו של דבר

האתנוצנטריות הישראלית על ההומניטריות. הסודנים והאפריקנים האחרים היו לזרא לציבור 

העם. הנקודות האלה  זאת לאחר שנשחק משקל הזכות של המכנה המשותף של רצח ,הישראלי

. הן מאירות באור מיוחד את יחסם של תושבי השכונה היהודים למסתננים ולעובדים הזרים

 ייחודיות למציאות הישראלית.

בדרום התושבים היהודים של שכונה  יהם שלתיאר מזוויות שונות את עמדותזה מאמר          

כלפי המסתננים והעובדים הזרים המתגוררים בקרבם. לאור התיאור הזה ותמונת אביב -תל

ררים במקומות המצב העולה ממנו מתעוררות כאן שתי שאלות: ראשית, האם הישראלים המתגו

? אביב-לדומות לאלה של תושבי דרום תהאחרים בישראל יחוו בנסיבות כאלה תחושות מצוקה 

כלכלי שונה מזה של תושבי השכונה שנבדקה יפגינו -שנית, האם ישראלים בעלי רקע חברתי
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