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 ךודרומ לגיס ׳בג דובכל
 תינימ הדרטה לש םיאשונב לופיטל תיארחא הנוממ
 ההובג הלכשהל הצעומה
  
 הימדקאב תוינימ תודרטהב לופיטהו העינמה אשונב ג״למל תוצלמה םוכיס :ןודנה
 
 םולש ךודרומ ׳בג
  

-ה ישימח םויב המייקתהש ונתשיגפב תעבה רשא הלועפ ףותישל תונוכנה לע ךל תודוהל תושקבמ ונחנא
 השיגפה ךלהמב ולעש תוירקיעה תודוקנה תא גיצמה ,הז ךמסמ ךל שיגהל תודבכתמו ,2018 רבמצד 27
  .וניתוצלמה תא םכסמו

 םיסופמקב תוינימה תועיגפהו תודרטהה תעפות דגנ םייתנשמ רתוי רבכ לעופה הדובע תווצב תורבח ונחנא
 םי/תוילארשי 450-כ םירבח ובש( ״ןויוושל הימדקא״ ןוגראה תרגסמב תולעופ ונחנא .לארשיב םיימדקא
 תוצובקו םיחרזמ ,םיברע ,םישנ רובע ןויוושו יתרבח קדצ םדקל ותרטמש ,)םלועבו ץראב הימדקאהמ
  .הלוכ הרבחה לע עיפשי הימדקאה ינפ יונישש הסיפת ךותמ ,ההובג הלכשהל תודסומב תורחא תושלחומ

 יוניש לש םיחנומב תושעיהל בייח הימדקאב תוינימ תועיגפב לופיטהו העינמה אשונב בחר ןויד ,ונתנעטל
 ליבומה לבוכ ןגוע והזו טפשמהו קוחה ןושלב רקיעב םינגועמ םינוידה ,םויכ .תיתליהקו תינוגרא תוברת
 .התווח רבכש תינימה העיגפל ףסונ לווע רצוי ךכבו ,תעגפנה לש הדודיבל םרות תחא אלו יתבשחמ ןואפיקל
 ,תעגפנה דודיבל תמרות )תילאיצוס הדובעו היגולוכיספ ומכ( םיילופיט תודשמ םילכ לש הלחה םג ,ןכ ומכ
 ןאכמו ,עגופה לש םג םימעפלו תעגפנה לש תישפנ היגולותפכ העיגפה תא חסנמ ולא םילכב שומישה ןכש
 םהב לפטל ךכיפל שיש – תעגפנהו עגופה – הב םיברועמה ינש לש תוישיאה תויעבל העיגפה תא םגרתמ
 ןשע ךסמ רצייל םילולע םהו תויפיפ ברח םיווהמ ילופיטה חישהו יטפשמה ןוגר'זה ,תאז רואל .ואפריש דע
 םידומיל תביבס רוצייו תוילאיצנטופו תוילאוטקא תוינימ תועיגפב םויאה תא תימדקאה הליהקהמ ריתסיש
  .החוטב יתלב הדובעו

 תודסומב הפירחמ רשא ,תיתרבחה תואיצמב השק תינבמ היעב תופקשמ תוינימ תועיגפ ,ונתסיפת יפ לע
 ,םיירדגמ – חוכ יסחי לש םינוש םיגוס םהב שיש ,םייכרריה םינוגרא םעבט םצעמ םהש ההובג הלכשהל
 םיעגופ ןיבש ןיינע קר ןניא תוינימ תועיגפ יכ דמלמ תועגפנ יוולב רבטצמה וננויסינ .םירחאו םייעוצקמ
 .הליהקה תורבחו ירבח לכ ברקב תכשמתמו תבחרנ המוארט תורצוי ןה ןכש ,המלש הליהק לש אלא תועגפנל
 .החוטב הביבס תריצי ןעמל הלועפב עירכמ קלח תווהל תבייח – תדמולהו תדבועה – תימדקאה הליהקה ,ןכל
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 תועיגפל סחיב ההובג הלכשהל תודסומב שחרתמה לע עדימ ףוסיא תללוכ ״ןויוושל הימדקא״ תווצ תוליעפ
 ןוגרא ,אשונב םירקחמ םּוִּזי ,הדמע תוריינ שוביג ,)םירוטקרו תוביצנ( תודסומל הינפ ,תונולת יוויל ,תוינימ
 תויגטרטסא עיצהל )ב(-ו תועגפנ יוול לש םישדח םילדומ חתפל )א( הרטמב הדימל תוצובק תיינבו םיסנכ
  .תוינימ תועיגפו תודרטהמ חוטב ימדקא בחרמ תורציימה

 הנולת שיגהל ורחבש ולא – הימדקאב תועגפנמ עיגמ ןיידעו עיגה תווצה לש ברה עדיהש שיגדהל בושח
 לש תוירשפאה תוכלשהה םע דדומתהל ץלאנ אלו תינימ העיגפ עגפנ אלש ימל .ןנולתהל אלש ורחבש ולאו
 םייטפשמה םינונגנמל הנופ איהשכ תעגפנה הווח המ רורב דימת אל ,הדרטה וא תינימ העיגפ לע חוויד
 ונל רשפא וללה םיישקה םע ונלש ימוימויה שגפמה .העפותב לופיטל יעצמאכ הימדקאב םויה וחתפתהש
 ותוא ביחרהל ףאו )1 ףיעס( םייקה ךרעמה תא רפשל םתרטמש ,םיבושח םידעצ רפסמל תונויער שבגל
 .ההובג הלכשהל תודסומב החוטב הביבס תגשהל םייחרכהו םיינויח ולא םידעצ .)2 ףיעס(

  

 םייקה ךרעמה תומאתהל תוצלמה .1

 םגש אוה הימדקאב תוינימ תועיגפב לופיטה אשונב םיטלובה םירבדה דחא :תויבמופו תופיקש .1.1
 תא תעגפנהמ תענומ וז הקתשה תכרעמו ,תויאשח הטעמ תחת םילהנתמו םיקתשומ לופיטה םגו הנולתה
 תמלוהה לופיטה ךרד קר הנניא תופיקש .הנולתב לופיטה ךלהמב הקוקז איה הל הליהקה לש הכימתה
 טוקנל םיצילממ ונא .הברה התובישח ןאכמו םירקמ לש םתונשיה תעינמל יעצמא םג אלא תוינימ תועיגפב
 :תויבמופו תופיקש םדקל תנמ לע םיעצמא רפסמב

 םניא םיימדקאה תודסומה ,םידדוב תודסומ איצוהל :סופמקה לכל ליימב ןידה יקספ םוסרפ .1.1.1
 תא בייחל תוצילממ ונחנא .דסומל ןֹוּלִּנה ןיב ומתחנש םימכסהה וא יתעמשמה ןידה תיב יקספ  תא םימסרפמ
 לכל ליימבו )ךכל ידועיי דומעב( דסומה רתאב ןועיטה ימכסהו ןידה תיב יקספ תא םסרפל תודסומה לכ
 ובש ,הצעומה רתאב ךכל ידועיי דומע תמקה םוזית ג״למהש יאדכ דוע .יטנוולרה סופמקה ידמולו ידבוע
 .ההובגה הלכשהה תודסומב ונתינש ןידה יקספ לכ וזכורי

 אל ,םיילילפה ןידה יקספמ הנושבש עיתפמ דאמ :יתעמשמ ןידב םיעשרומה תומש םוסרפ .1.1.2
 יעצמא והז )א( :תשלושמ תובישח עשרומה םש תפישחל .יתעמשמה ןידה תיבב םיעשרומה תומש םימסרופמ
 םיעשרומ לש רבעמ ענומ םוסרפה )ג(-ו ,יביטקפא העתרה יעצמא והז )ב( ,עגופה ינפמ הליהקה לע הנגה
 םוסרפמ ג״למה לש תיטפשמ תוגייתסה תמייק יכ עמתשה השיגפה ךלהמב .םויה שחרתמש יפכ תודסומ ןיב
 יכ עבוקה ,הנורחאל אציש ד״ספ ןאכ תופרצמ ונחנא .םייתעמשמה ןידה יתבב ועשרוהש םיעגופה תומש
 יכ ״יואר יכרעו יתוגהנתה ףר רצייל ןתינ ןהמ רשא תורורב תומרונ רוציל ידכ שי לוועמ לש ומש םוסרפ״ב
 23 ,9834-05-16 יצרא עע( ״תועגפנהמ קלח תוקוקז הל הרכהל הנעמ תתל ידכ שי םשה םוסרפ םצעב״
 .)2018 רבמצד

 עיגהל ישוקב םילקתנ תווצהו תועגפנה םעפ אל :דסומה לש תיבה רתאב םינונקתו םילהנל תושיגנ .1.1.3
 לכ תא בייחל תועיצמ ונחנא .תוינימ תודרטהו תועיגפב לופיטל םירושקה תודסומה לש םינונקתו םילהנל
 .דסומה לש תיבה דומעב וללה םיטרפה לא הינפה גיצהל תודסומה

 הדעוול שיגהל םיביוחמ םיבצקותמה תודסומה ,עודיכ :תסנכל ההובגה הלכשהה תודסומ תוחוד .1.1.4
 שיש בל םישל יאדכ .תונוממה תוביצנה לא תוינפה תא םימכסמה םייתנש תוחוד השיאה דמעמ םודיקל
 םהילא ויה אלש םיריהצמ ךא ,םישיגמש הלאכ שיו תוחודה תא ללכ םישיגמ אלש םיבר םיימדקא תודסומ
 ןהב תודסומל ריהבהלו תוחודה תשגה תא ףוכאל תיביטקפא ךרד אצמי ג״למהש תועיצמ וונחנא .ללכ תוינפ
 .ריבס ונניא רבדהש תוינפ ןיא
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 לש הדיקפתב ןודל שי :ההובגה הלכשהה תודסומב לופיטהו העינמה לע תונוממה תוביצנה .1.2
 :הדיקפת תא עצבל הנממ עונמל םילולעש םילושכמבו תימדקאה תכרעמה ךותב הביצנה

 תישממ הרשכה ולביק אלש תוביצנב תווצה לקתנ תחא אל :דיקפתה יולימל הביצנה תרשכה .1.2.1
 הלא םג .תדחוימ תושיגר ךירצמה ,ידסומו יכילהת יווילב ןויסינ תורסח ןהו ,תוינימ תועיגפל עגונב הקימעמו
 שי .ןהילע םינוממה ןמו תימדקאה הליהקהמ הכימת רסוחב תולקתנ ,הנמאנ ןתדובע תושעל תולדתשמש
 ךרעמ תא תונשל )ב(-ו תוביצנה תריחבל םינוירטירק ביצהל )א( :םיפוחד םידעצ ינש תושעל ונתעדל
  .תולבקמ ןהש הרשכהה

 תוינפל תבותכ הווהמ קר אל הביצנהש איה ג״למה תדמע יכ ונל ררבתה השיגפב :הביצנה תונמאנ .1.2.2
 תידסומה תואיצמה ונרעצל ךא ,וז הסיפת לע םיכרבמ ונא .תעגפנה לש הדיצל דומעל הילעש אלא תונולתלו
 ,תודסומב םילפטמה םימרוגה לש תינשמ העיגפ לע תועגפנמ םיחוויד לבקמ תווצה .וזכ תויהלמ הקוחר
 ונא .דסומה לש םיסרטניאכ תושרפמ ןהש המל תונוממהו תוביצנה לש תונמאנהמ תובר םימעפ תעבונה
 .םאתהב הרשכהה יונישל לעפתו אשונב רורב הדמע ריינ םסרפת ג״למש תוצילממ

 יתעמשמה ןידה תיבב םיטפושו תוביצנ ,תועגפנ םע ךרע תווצהש תוחישב :הנולת רוריב ךילהת .1.2.3
 רורב לוקוטורפ ןיאש הארנ .הנולת רוריב ךילהת יבגל הנבה רסוח םגו תואדוו רסוח לש היעב הפשחנ
 ףוסאל הביצנה לע דציכ ?ףוסאל שי תויאר וליא :ומכ תולאשל סחייתמה ,הנולתה רוריב ךילהתב קסועה
 תאש ,קומע דומיל שרודה אשונ והזש תורובס ונא .׳וכו ?התושרל םידמועה הריקחה יעצמא םה המ ?ןתוא
 .הרשכה תנדס תועצמאב תוביצנה ברקב רדוסמ ןפואב ץיפהל שי ויתונקסמ

 ,תוינימ תועיגפ לש םירקמ יפלכ תיביספ השיגב םיטקונ ההובגה הלכשהה תודסומ :תויביטקאורפ .1.3
 העפותה ידממ ,לעופב .ןיעל תיארנ איהשכ םג ,היעבב לופיטמ םיענמנ םה תונולת םהילא תועיגמ אל דוע לכו
 לועפל תודסומה לעו ,ימשר ןפואב םיחוודמה ולאמ הברהב םילודג םיסופמקב תוינימ תועיגפו תודרטה לש
 םיבצמ רותיאו יוהיזבו ,יטנוולר עדימ ףוסיאב םיבאשמ תעקשה י״ע ,םתוא לרטנל ידכ יביטקאורפ ןפואב
 תכרעמ תמקה לע תוצילממ ונא ,תיביטקאורפ הסיפת םודיקמ קלחכ .תועיגפו תודרטה שי םהבש תומוקמו
 רשפאש יפכ ,הילגנאב Leicester תטיסרבינואב תלעפומה תכרעמל המודב ,ןייל ןוא תימינונא תונולת
 .https://reportandsupport.le.ac.uk תירושיקב תוארל

 תודרטה אשונ לע םירקחממ ןכו תסנכה תוחוד ךותמ :תויסולכוא ןיב םילדבהל בל תמושת ןתמ .1.4
 תויסולכואל םילאיצנרפיד לופיטו העינמ יכרד תריציב ךרוצ שי יכ הלוע טרפב הימדקאבו ללכב תוינימ
  .דועו םיב״טהל ,םיברע ,םידרח לשמל ומכ ,הימדקאב תודבועהו תודמולה תונושה

 .הללכמ ןידכ וניא הלודג הטיסרבינוא ןיד :תואטיסרבינואל תוללכמה ןיב םילדבהל תוסחייתה .1.5
 ןפוא לע תדחוימ הבישח םישרוד יתרבחה הנבמהו יתרבחה םקרמה ,בוצקתה ינפוא ,יפרגואיגה םוקימה
 אשונה תא ררביש ג"למה לש יוגיה תווצ תמקה לע תוצילממ ונא .הב לופיטה לעו הנולתה לש רוריבה
 תמזוי הלא םימיבש ,יח לת תללכממ רגה רמת ר״ד םע רשק רוציל ןתינ .תוללכמהמ תוגיצנ םע ףותישב
 .תוירוביצ תוללכמב תועגפנ יוולב קסועה דחוימ הדימל םורופ הוולמו

 לופיטו העינמ יאשונל דעוימה ,דסומ לכ לש יתנשה ביצקתב ףיעס רידסהל תועיצמ ונא :בוצקת .1.6
 ונל רמאנ השיגפב .םייתנש תוחודב ותאצוה ןפואו ביצקתה תא טרפל היהי תודסומה לע .תוינימ תודרטהב
  .ךכ לע תוכרבמ ונאו ג״למה ידי לע תיתכרעמ המרב רדסומ תויהל דיתע אשונה יכ

 לש םושייה )א( ירחא בקעמ ךורעל דסומ לכמ שורדת ג"למה יכ תועיצמ ונחנא  :בקעמו דועית .1.7
 וכישמה םאה ,לשמל( תועגפנ לש ןלרוג )ב(-ו תודסומה ךותב םייתעמשמה ןידה יתבו תוביצנה תוצלמה
 .תיקלח תומשוימ ןהש וא ,תומשוימ דימת אל ןידה תיב תוטלחהש יווילה יכילהתמ תועדוי ונחנא .)הימדקאב
  .םיעגופל סחיב תוטלחהה לש יוצימ ידיל עיגהלו תועגפנל גואדל תודסומה תא בייחת הקידבה
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 םייקה ךרעמב  םישדח םייוניש תסנכהל תוצלמה .2

 :ןלהל טרופמש יפכ ,לופטה יבלש לכב תופתוש תויהל תובייח תועגפנה :תועגפנ ףותיש .2.1

 הרקמ לכב לופיטה רחא בקעמ אללו ,תועגפנה לש ןלוק גוצי אלל :העינמה יכילהתב תועגפנ ףותיש .2.1.1
 לש תולהנתהבו תכרעמב םילשכה תא תוליעיב רתאל ןתינ אל ,ומויס םעו לופיטה ךלהמב – העיגפ לש
 ןתינ דציכו ןהלש םיכרצה תא ןהמ דומללו תועגפנל תוינפ םוזיל שיש תורובס ונא ,ןכל .םילפטמה םימרוגה
  .תידסומה תכרעמב ןומא רצייל ידכ בלש לכב לופיטה תא רפשל

 לא תועגפנ לש דאמ השק תודדומתהל דע ןיידעו היה תווצה :הנולתב לופיטה ןמזב תעגפנה יוויל .2.1.2
 דחא .הימדקאהמ ןתרישנל ףאו ןדודיבל תחא אל םרוגש המ ,םילפטמה םימרוגהו תימדקאה הליהקה לומ
 םיכילההו הנולתה/תודעה ןתמ ךלהמב אל יואר יוויל תועגפנל ןיאש אוה הז בצמל םיליבומה םילשכה
 לעש םיפוחדהו םיבושחה םידעצה דחא אוה תעגפנה יוויל יכ תורובס ונחנא .םמויס רחאל אלו םייטפשמה
 .םדקל ג״למה

 תומאתהל תושקב רפסמל הנענ תווצה ,םדוקה ףיעסל ךשמהב :הנולתב לופיטה רחאל תעגפנה יוויל .2.1.3
 םדקל תועיצמ ונא .)׳וכו תוחכונמ רוטפ ,תודובע לש דעומ תכראה ,הדובעל ןחבמ תרמה :המגודל( םידומילב
 ימדקאה בחרמב לועפל ךישמהל תועגפנל ורשפאיש םירורב םילהנ לש הלחהו תעגפנל תוימדקא תויוכז לס
 דעס לולכל יואר הז לס תרגסמב .ןהב העיגפה תא ףושחל ךרוצה אלל תאז ,תווח ןהש םיישקה תרגסמב םג
  .תועגפנל ילופיט דעסו יטפשמ

 םהש םיעדויש םיתימעו םירבח שי םיעגופל .קיר ללחב תשחרתמ אל תינימ העיגפ :העיגפל םידע .2.2
 קלח םה תועיגפל סחיב םתקיתשו םידעה תומלעתה .ומלעתה וא וקיחדה לבא וארו ועמש רבכש ,םיינעגופ
 ירבח ודמלי ןהב תורשכהו תואנדס ךורעל תוצילממ ונא .ןתונשיה תאו תועיגפה תא םירשפאמש חוכה ינבממ
 .םהילע חוודל ךיאו הדרטה לש םירקמב ברעתהל דציכ תימדקאה הליהקה

 תוינימ תועיגפ לע רבד ודמל אל םייתעמשמה ןידה יתבב םינהכמהמ םיבר :םייתעמשמה ןידה יתב .2.3
 ןה הב תימדקאה הביבסה לע םג אלא תעגפנה לע קר אל ,הלא תועיגפל שיש תוקומעה תוכלשהה לעו
 יתעמשמה ןידה יתבב םיניידל הרשכה ךרעמ םיקהל תועיצמ ונחנא .)׳דכו תוטלוקפ ,םיגוח( ושחרתה
 .הלא תוריבעב תוכורכה תויובכרומל יפיצפס ןפואב סחייתמה

 לע עיפשת הנולת תשגהש אוה תועגפנ לש תוששחה דחא :תונילפיצסידל תודסומ ןיב רשקה .2.4
 יוכיסה ,עודיכ .הנולת שיגהל ןהמ תוברמ ענומ הז ששחו ,הימדקאב דובעלו דומלל ךישמהל ןהייוכיס
 תמרב םג אלא תידסומה המרב קר אל עבקנ הימדקאב דובעל ןבומכו םיהובג םיראתל דומלל ךישמהל
 תודסומב ןומא ועיבי םישנ םהב םימיל עיגנ םא םג ,ןכל .ל"וחבו ץראב םינושה עדיה ימוחת לש תוליהקה
 שיגהלמ וענמי ןהש ההובג תוריבס תמייק ןיידע ,תוינימ תועיגפב םהלש לופיטה ןפואבו ההובגה הלכשהה
 דדועל ג״למה לעש תורובס ונא .ימדקאה ךרעמב ןהלש תומדקתהה תלוכיב עוגפל ששחה ללגב הנולת
    .םיעגופו תועגפנ יפלכ ,הלא םיאשונב תיתא תולהנתהל םיללכ חסנל תויעוצקמ תודוגא

 שיש םייונישהמ קלח קר גיצמ הז ךמסמ .םיכבוסמו םיבכרומ םה תוינימ תודרטהב לופיטהו העינמה ,םויסל
 רופישל תוליעפ ךשמהל סיסב הווהי אוהשו ,ליעומ ותוא ואצמתש תווקמ ונא .םויה רדס לע תולעהלו םדקל
 ,אשונב הקימעמ הבישח ךשמהל בוש שגפיהל חמשנ .הימדקאב תוינימה תועיגפה תעפות םע תודדומתהה
 .ונרבצש עדיהמ םורתלו אשונב קוסעיש םורופ לכל ףרטצהל םגו

  

 ,הכרבב

 הימדקאב תוינימ תועיגפו תודרטה תווצ

 

 rivi.gillis@gmail.com סיליג יביר ר״דל תונפל אנ םיפסונ םיטרפל


