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 נייר עמדה בנושא

 או להוסטל לנערים חסרי ביתבשכנותם התנגדות תושבים למגורי אנשים עם מוגבלות 

 ("not in my back yard")  "נימבי"תופעת העל 

 דילמההו רקעה

 
 נסתהכברת ח. ראש עיר להקמת הוסטל לנערים חסרי בית בעירו הידיעה בדבר סירוב מהפרסהתאחרונה בעת ה

נגד ראש העיר  המחאפרסמה  ,משנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי ביתהועדת  ראש בתיוש  ,מירב בן ארי

 . למען הקמת ההוסטלבכל כוחה תיאבק שוהצהירה 

 

, חשובשל המוסד שקיומו הציבור מסכים  כלשכ ,סמוך לביתם מטרידהתנגדות תושבים להקמת מוסד ציבורי 

אין ש הבטענמנומקת תושבים הת התנגדו, בדרך כלל (.ack YardNot In My B ראשי תיבות של) "ניְמּבי"בשם מכונה 

 . פול דווקא עליהםיהנטל הציבורי ישצדק מן הזה 

שכונות בדווקא קשים למקם מוסדות מסוג זה במם קומרנסי הפ, בהרבה מן המקריםכי  טועניםמי שיש , שני דצמ

והתוצאה היא  , דברל גדלהתנ תמוגבלב יכולתם העקבעיקר  ,מבחינה חברתית או כלכלית החלש תןאוכלוסייש

 . שכונותהבין  איכות החייםוחברתיים ההעמקת הפערים 

 .  בסוגיה זו תהמבט היהודינקודת להציג את , טרת נייר עמדה זהמ

 

 יהודיהמבט ה

על מורשתו של אברהם אבינו  תמבוסס תהמבט היהודינקודת  :ממשי ועילה בנזק שאינ אי קיומה של .1

מכל מי דו סלש ,בניגוד לאנשי סדום ,(א-א,בראשית יח) ידוע כאיש חסד ומכניס אורחים שהיה, עליו השלום

עקבות ב .(יא-א,בראשית יט) םלה הזיקשלא  פי לאף ע, ועשו לו רע ,סיבה מוצדקת בלא מהםשונה וא הש

, קנדסימן  ,טחושן משפ ,שולחן ערוך ;ב"בבא בתרא יב ע) "כופין על מידת סדום"הכלל ת היהודיהלכה ב נקבע, זאת

 :היא כלל זההמשמעות המעשית של . ים את האדם שלא לנהוג כמנהג אנשי סדוםאלצמ ,כלומר .(גסעיף 

 כגון רעש, רם לו נזק ממשיוגשהלה אינו כל זמן  ,לגור בשכנותוממנו שונה מנוע ממי שיכול לאינו  אדםה

 מבחינת ההלכה נזקגדר בכס אינה ערך הנבה גם יריד, לעניין זה .פגיעה בפרטיות וכדומה או לכלוך או

 .(אסעיף , קעאסימן  ,חושן משפט ,שולחן ערוך ;סימן ג ,כלל ה, ש"ת הרא"שו)

ת נקודמ. מהם שונהמי שולסלוד מלהם מים הדואנשים בשכנות ללהעדיף לגור  םטיונרבים  :יטפגם אסת .2

חכם  ללמוד מסופר עבת. וחק ממנלהתרצריך פגם מוסרי שהאדם בגדר נטייה זו היא  ,יהודיתהמבט ה

מראהו אינו מוצא חן אם הלה השיב לו שו ,שמראהו לא היה נאהכשאמר לו , הזולתשפגע ברגשותיו של 

אל תסתכל : "בפרקי אבותל "ואמרו חכמינו ז. (ב"תענית כ ע) מכוער שעשאועל  בורא עולםלתלונן שי ,ובעיני

דווקא פנימי שוכן היופי ה הרבהפעמים אף קבעו ש תלמודוב .(כ,אבות ד, משנה) "בקנקן אלא במה שיש בו

 .(א"תענית ז ע) אינה זוהרתשחיצוניותו מי ב

 תלבחון את שאל סורא, לעיל לאור האמור :רכי בעלי מוגבלותולצבהתאם ות חלופועדה מקצועית לבחינת  .3

אלא על סמך  על פי רצון תושבי השכונותאו לנערים חסרי בית מוסדות לאנשים בעלי מוגבלות  למיקומם ש
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העשויים שכונה העיר או כלומר ה, הםשוכנים במי שמו ותטובת המוסדל בהתאםשיקולים מקצועיים 

נעשית צדקה הכי גביית  קובעת יהדותהההלכה . ת צורכיהם של בעלי המוגבלותמרבי אלספק באופן ה

אבן הבוחן , זהן בענייגם  ,הדומבאופן  .(אסעיף , רמחסימן  ,יורה דעה ,שולחן ערוך) לתתהנותן בהתאם ליכולת 

 .על הצד הטוב ביותר ותמקום לשרת את המוסדהיכולת להיות  כהצרי למיקום המוסדות

 

אם נמצא שמבחינה מקצועית יש מספר מקומות  :מקצועית צעו על ידי ועדהיוש חלופותבין ההכרעה  .4

על פי הדרך , ליתאמיש לקבוע את המקום בצורה רנדו, לשיכון בעלי מוגבלותה שווה במידמתאימים ה

 1.ענייני לכאן או לכאןבאופן בהם ע יהכראפשר לאי שת במקרים ידויההלכה הבהנקוטה 

 

 

 

 

לספק את  וייםשהע מותבמקואו הנערים חסרי הבית יש לשכן את בעלי המוגבלות  ,"צהר"ת רבני עדל

לי אבאופן רנדומ את המקום יש לבחור. ה של ועדה מקצועיתתעל פי בחינ על הצד הטוב ביותרצרכיהם 

 . למטרה זו מתאימיםשיימצאו בין המקומות מ

בלא הוכחת לדור בשכנותם או נערים חסרי הבית לקבל בעלי מוגבלות מסוים מקום דיירי של  םסירוב

 ."מנהג סדום" גדרבהוא  נזק ממשי

 

 

 
                                                           

בעניין  -א "כתובות צד ע ;שילך לעזאזלקביעת השעיר עניין ב -ב "ויומא ב עח ,ויקרא טז ;לשבטים חלוקת הארץעניין ב -ה ,במדבר כו 1

 .וםיאותו שנכתבו בסותרים שטרות הכרעה בין שני 


