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םיריעצ םיננוחמ חופיטל זכרמה :הדשהמ חוויד 
השעמל הכלה ,טייגניו ןוכמב 

ןטרגמיו דעלג 

,טרופס תועוצקמ רפסמב םיריעצ תונורשכ חופיטל זכרמה ראותמ הז רמאמב 

ואיבהש םימרוגה תא הנומ רמאמה .היימינפב להנתמו טייגניו ןוכמב םקוהש 

10-כ ללוכה יביטרופסה םויה רדס תא ,עוציבה יכרד תא ,לעפמה תמקהל 

.םיכינחה םיכוז ול יאופרה לופיטה תאו ,םייעובש םינומיא 

ךרוצה תדימב םילבקמה ,םיכינחה לש םהידומילל ןווכמ הז לעפמב דחוימ שגד 

לש איה תללוכה הסיפתהש רחאמ שגדומ יתרבח-יכוניחה אשונה .ישיא עויס 

.דיתעל יחרזא ךוניח 

תא תוקידצמ ,הכ דע וגשוהש תימואלניבה המרב ,תויביטרופסה תואצותה 

לש יתפוקת חותינ שורד יכ םא ,ותלעפהב תוכורכה תויולעה תאו לעפמה תמקה 

טרופסה לש תללוכה תרגסמב ותויאדכ תאו ויגשיה תא קודבל ידכ ףנע לכ 

.ילארשיה 

ןויערה 

הנשב .תישימחה הנשה וז טייגניו ןוכמב לעופ טרופסב םיננוחמ חופיטל זכרמה 
:דבלב טרופס יפנע ינשמ תויאטרופסו םיאטרופס וב וללכנ (א"נשת) הנושארה 

תולמעתהו הייחשה ופסונ היינשה םידומילה תנשב .ןחלוש סינטו (תונב) תולמעתה 

,זכרמה ללוכ םויכ .ודו'גה ףנע תישימחה םידומילה תנשבו סינטה ףנע תישילשב ,םינבה 

טרופס ינומיאל םיכוזה ,18-11 ינב םיריעצו תוריעצ 80 ,םיאלמ היימינפ יאנתב לעופה 

ןוכמש םיאנתה לכ לוצינ ךות ,רבעב םתומכ ונעדי אלש ,םייבטימ תוכיאבו תומכב 

טרופס ינקתמ ,םיחונו םימיאתמ םירוגמ :ןוגכ ,םתושרל דימעהל לגוסמ ימואל טרופס 

יגולוכיספו יכוניח עויס ,יפרתויסיפו יאופר לופיטו חוקיפ ,תרקובמ הלכלכ ,םילועמ 
.ב'ריכו 

הזה בכרומה טקיורפה תא תוגהל "רבדל םיעגושמה" תא ועינהש םילוקישה ויה המ 

יתואיצמל םולח ךופהלו 

.טרופסלו ינפוג ךוניחל טייגעו ןוכמ :םינייטצמ םיריעצ םיאטרופס :יגשיה טרופס :םינראת 
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טייגכיו ןוכמב םיננוחמ חופיטל זכרמה :הדשהמ חוויד 

רחא גוס לכמ ותובישחב לפונ וניא יביטרופס-ינפוג ןורשיכש ,התייה ונלש דוסיה תחנה 

לש התכימתב ,הז ןורשיכ סג יואר ךכיפלו ,(ב"ויכו ילאוטקלטניא ,יתונמוא)ןורשיכ לש 

.ריעצ ליגב רבב יבטימ חופיטל ,התואנ תיתרבח-תיכוניח תכרעמ 

ואצמיי אלש הביס לכ ןיא ,תיטסיטטסה תורבתסהה יפ-לעש ,העבק תפסונ החנה 

ימוחתב ירהש ,טרופסב םיננוחמ םידלי ,םלועב רחא םוקמ לכב ומכ ,לארשי תנידמב 

.םלועב םהיתימעמ המואמב םילפונ םניאש וניריעצ וחיכוה רבכ םירחא קוסיע 

השק תודדומתה תשרדנ םהבש םימוחתב ותונייטצה תורמלש ,איה תרעצמ הדבוע 

תונייטצהל רושקה לכב ונממ תויפיצה תא םישגמ וניא ילארשיה רעונה ,תנווגמו 

.ההובג תימואל־ויב המרב טרופסב 

םניא וניריעצ ןיבמ טרופסל רתויב םירשכומה אמש ,תוהתל םוקמ היה ךכ ךותמ 

םניא וילא םיעיגמה הלא ,ןיפוליחל וא ;יניצר ןפואב יביטרופס קוסיע ללכל םיעיגמ 

ןורשיכה חופיט לש השקהו הכוראה ךרדב םטוונל רומאש ,ןוכנ יעוצקמ לופיטל םיכוז 

אלש ןכתיי ,רמולכ .הפוצמה המרה תגשהל ,רבד לש ופוסב ,הליבומה וז ,םהב ןומטה 

.םירגובמה ידי לע תטוונמה טרופסה תכרעמב אלא ,םשאה וניריעצב 

:םחופיטלו טרופסב םיננוחמ רותיאל תוטיש רפסמ סויכ תוגוהנ םלועב 

תויכוניחה תורגסמב עצבתמ ךילהתה ,המגודל ,הדנקבו תירבה-תוצראב ★ 
אוהש קר אל - יתורחתה טרופסה הלא תוצראב .רפסה יתבב ירק ,תומייקה 

תנכה ךילהתב יזכרמ ךבדנ םג אלא ,תיכוניחה תכרעמה ןמ דרפנ יתלב קלח הווהמ 

.תרגובה הרבחה תא ןייפאמה יתורחתה םייחה חרואל ריעצה 

םינודעומה תרגסמב םירשכומ םיאטרופס חפטלו רתאל לבוקמ הפוריאב * 
רודב תמלוה העקשה קרש ,רבכמ הז וניבה הלא םינוגרא .טרופסה תודוגאו 

.תויכשמהל הבורע הווהמ ריעצה 

תרגסמב טרופסב םיננוחמ םידליל תודחוימ תוימינפ םג תולעפומ תונוש תונידמב 

,הדנק ,הינמור ,תוצעומה-תירב)תימואל תרגסמב ,(תירבה-תוצרא)תיטרפ־תירחסמ 

תרגסמב ,(דנלוה ,הינמרג ,דרפס ,הידווש) תודחאתה לש תרגסמב ,(הילרטסוא ,הבוק 

איה םיננוחמל תוסחייתהה וללה תומוקמה לכב .(דועו הינמרג ,הירגנוה)ןודעומ לש 

.םאתהב - םהב רוסמה לופיטהו ,ימואל באשמ לאכ 
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ןטרגנייו דעלג 

ינודעוממ ריעצ ליגב רבכ תוימינפל (םינפומ וא) םיעיגמ םיננוחמה ,םירקמה תיברמב 

רבתסמ .תויורחתב תונייטצה ךמס לעו םיינדפק םינחבמ ךמס לע םינושה טרופסה 

םיינפוג םירושיכ לש םייביטקייבוא םינחבמ - הלא םיביכרמ ינש ןיב בולישהש 

.תוננוחמ לש תיסחי בוט יוזיח רשפאמ - יתורחת רשוכו םייסיסב 

ןמ ירעזמ קלח לע וליפא הנוע וניא ןנוחמה ריעצב טרופסה ינודעומ לש לופיטה ,לארשיב 

לש תנוכתמב טרופס ינודעומ ,תמאה ןעמל .תויגשיהה חותיפ לש תוינרדומה תושירדה 

ךוניחה תכרעמש לופיטה םג .וניתומוקמב ללכ םייוצמ םניא תיפוריאה טרופסה תוברת 

היה יעבט ךא ,ןכל .ספאל ףאוש טרופסב ןנוחמה ריעצל קינעהל תלגוסמ תילמרופה 

ץמוקל רשפאל ידכ קר ולו ,םיננוחמ חופיטל יהשלכ תיזוכיר הטיש ץראב תונבל ףאשנש 

,םהב םולגה לאיצנטופה תא םולהיש לופיטב תוכזל ,םירחבנ טרופס יפנע רפסמב ,םהמ 

.התואנ תימואל־ויב המרל םליבוהל הרטמב 

הניחבמ תוחנ ילארשיה רעונהש ,קיסהל תישממ הביס לכ ןיא ,תינש שגדוי :םוכיסל 

תחא וזכ הבשחמ רוקעל ידכ ךא .םלועב רחא םוקמ לכב רעונה ןמ תיביטרופס-תינפוג 

דחוימב םירשכומה םיריעצהש ,גואדל התייה ונתבוח .השעמ תושעל שי ,דימתלו 

םיעקשומ םירחא תוניוצמ ימוחתבש דועב ,םתלוכי שומימ-יאב "ושנעיי" אל טרופסל 

.םירבגומ םיימואל םיבאשמו םיצמאמ 

תייגוסב ךוניחה דרשמ תרמצב םינויד םינש ששכ ינפל ולחה ,םירבח רפסמ לש םתמזיב 

םיינפוגה םירושיכה ילעב תא הערל תולפהל ןיאש ,התייה העצהה .טרופסב םיננוחמה 

הברמל .םירחא תוניוצמ ימוחתב ןורשיכה-יכורב םהיתימעל האוושהב ,םייביטרופס 

.חתפנ טרופסב םיננוחמה חופיטל זכרמהו ,תבשק ןזואל וכז םינועיטה ,החמשה 

ןומימה 

םיריעצ םיאטרופסכ םילפטמה םירחא םילעפמ רפסמ םג ומכ ,םויה הכוז זכרמה 

לש תפסותבו ,זכרמה תלועפב ךמות יפמילואה דעווה םג .יתכלממ בוצקתל ,םינייטצמ 

.םיננוחמ חופיטל זכרמה לש ותלעפה תרשפאתמ תועונצ תומורתו םירוהה ימולשת 

,שדוחב ח"ש 3,500-3,000-כ איה הז גוסמ תיביסנטניאו תיתרקוי היימינפב דלי לכ תולע 

םקוה הנורחאל .הנבמבו חותיפב תועקשה אלל ,תאז .הנשל דליל ח"ש 35,000-כ רמולכ 
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טיינניו ןוכמב םיננוחמ חופיטל זכרמה :הדשהמ חוויד 

תמוקו דומיל תותיכו ןודעומ ,םידרשמ תמוק ללוכה ,(יא בלש)ןוכמב היימינפה תיב 

.תוננכותמ תומוק שולש ןיבמ תחא םירוגמ 

לע םינוע וירושיכש /ןנוחמ דלי החדיי אל םלועלש ,היה עבקנש דוסיה יללכמ דחא 

דומעל םישקתמ וירוהש ינפמ קר ,זכרמה םע תונמיהל ידכ ועבקנש םינוירטירקה 

הלאל קר הינסכא ,היהי אלו ,ונניא הז לעפמ .תישדוחה םתסנכה יפ לע עבקנש סולשתג 

,עויס ןתינ םישקתמה לכל ;הז ןורקיע רמשנ הכ דע)תלוכיו םיעצמא ילעב םה םהירוהש 

.(יחרכה םומינימ םימלשמ ןיידע םירוהה יכ םא 

,ראשהו ,זכרמה תולועפ לש תללוכה תולעה ןמ 150/0-כ עצוממב םיסכמ םירוהה ימולשת 

יפמילואה דעווה ,(ךוניחה דרשמ) טרופסה תושר :םיפסונ תורוקממ עיגמ ,רומאכ 

שאר גשוי .ןיינעה ילעבו םיקישמה םיפוגה לכ תא תגציימ זכרמה תלהנה .תומורתו 

םויכ הלש ר"ויהש ,הלעפה תדעו םג התנומ .טרופסה תושר להנמ אוה הלהנהה 

.טייגניו ןוכמ ל"כנמ אוה 

תיתרבח־תיפוניח תוליעפ 

לודג חתנ .יביטרופסה טביהב קר אל םיעקשומ םיביצקתהו םיצמאמהש ,שיגדהל יאדכ 

םוי לכב הז לעפמל ץימא רשק םירושקה ,םייתרבח-סייכוניחה םיטביהל הנפומ םהמ 

ץועיי ,םידומילב עויס ,ךרוצה יפל ,לבקמ ןנוחמה ריעצה .הנשה לכ ךרואלו עובשה ימימ 

תלהנמ תיבה םאו ,תוברת ןודעומ דמוע זכרמה תושרל .יגולוכיספ ץועיי ףאו יגוגדפ 

םילויט ומכ ,יכוניחהו יתרבחה םוחתב תונוש תולועפ ןגראמ זכרמה ,ןכ-ומכ .ותוא 

.ב"ויכו תואצרה ,םייתרבח םיעוריא ,ץראה יבחרב םיכרדומ 

תימואל-ןיב המרל יביטרופס םודיק הנושארבו שארב איה זכרמה תרטמ ,םנמא 

ךכ לכ םיבושחה ,םיפסונ םיטביהו טקלטניאה חותיפ םג תינמז-וב ךא ,ההובג 
.לארשי תנידמב חרזא לש תינומרה תוישיא תוחתפתהל 

רפסה תיב ןיבל זכרמה ןיב ןילמוג יסחי 

הכומסה ךוניחה תכרעמ םע רשק םיננוחמ חופיטל זכרמה רצי ,ותליחתמ רבכ 

םידחוימה םיצחלה תא ךירעהלו ריכהל הרהמ דע דמל רפסה תיב .טייפש ץוביקבש 
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ןטרגכייו דעלג 

,ומצע תא םיאתהלו םיריעצה םיננוחמה לש יתורחת-יביטרופסה םמלועל םירושקה 

תוידומילה תושירדב בשחתהל דמל ,ודיצמ ,זכרמה .םידחוימה םהיכרוצל ,רשאה לככ 

תרשפאמ איהש ךכ תרדוסמ תועשה תכרעמ ,המגודל .רפסה תיב לש תויתרבחהו 

ןיב להנתמ ימוימוי רשק .דומיל רמוח לש ירעזמ דספהב רקוב ינומיא םיאטרופסל 

לכב םנכדעל ידכ םידליה ירוהו רפסה תיב ירומ ןיבל זכרמה לש תיכוניחה תכרעמה 

.םהידלי לש תיתרבחהו תיכוניחה ,תידומילה ,תיביטרופסה תוחתפתהל רושקה 

עובשב םימי השולשב .עצוממב עובשב תועש 30־25-כ טרופס ינומיאב םיקוסע םידליה 

םינומיאה םילהנתמ עובשה ראשב .רפסה תיבל העסהה םרט רקוב ינומיא םימייקתמ 

.םלועב םימוד תודסומב השענל המודב ,שרדנה לככ ,ברעהו םירהצה-רחא תועשב 

םינמאמה לש ההובגה תיעוצקמה םתמר ,קפס אלל ,איה הוואגל דאמ הבוט הביס 

ינש - האלמ הרשמב סתיא םילעופה)םינמאמה סג ךכ ,םיננוחמה םידליה ומכ .זכרמב 

םתטילק תא רשפיא לעפמה .הבר הדיפקב וז הדובעל ורחבנ ,(טרופס ףנע לכל םינמאמ 

ושעש המ תא ןאכ חתפל ידכ םישדחה םילועה ברקמ םילועמ עוצקמ ילעב רפסמ לש 

.םאצומ תוצראב 

םדיצמ םינוש תודשח ררועל ילבמ לעופ וניא הזה גוסה ןמ לעפמש ,יאדווב ,ןיבי ארוקה 

טלחוה הלא תודשח גיפהל ידכ .ב"ויכו םינמאמ לש ,םינושה טרופסה ימרוג לש 

תמופילאבו תויורחתב םאה תודוגא תא גצייל וכישמי םידליה לכש ,הליחתכלמ 

.טייגניו ןוכמ תא וא זכרמה תא אלו ,תונושה 

ןיבל םיננוחמב לפטמה זכרמה ןיב םירצונ רתויב םיצימאה םירשקה עבטה ךרדמ 

וז הדובע ;םהידלי םע הדובעל רתויב ןימאה רטמורבה תא םיווהמ םירוהה .םירוהה 

היה םידליה ירוהמ ןמזה םע לבקתהש רזוחה ןוזיהה ,ןכאו .םתועצמאב םוי םוי תנחבנ 

.טלחהב יבויח 

תיברמב .םייטנוולרה טרופסה ידוגיא ןיבל זכרמה ןיב רשק רצונ תיעוצקמה הניחבה ןמ 

םירחבנ םתעד לעו ,םיננוחמה םיאטרופסה לש הריחבה ךילהת םתיא עצבתמ םירקמה 

ימואלה רושימב יתורחתה טביהה לכ ,השעמלו ,םיאטרופסה תא ומדקיש םינמאמה 

זכרמה תא סופתל םידוגיאה תא ואיבה םיגשיהה .םהיתומישמ תא ףפוח ימואלניבהו 
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טייגניו ןוכמב םיננוחמ חופיטל זכרמה .הדשהמ חוויד 

המרב תיביטרופס הדותע חופיטל רתויב יביסנטניאהו ליעיה יעצמאכ םיננוחמל 

.תימואלניב 

ךרטצי טרופסב םיננוחמ חופיטל זכרמה םג ךכ ,לעפמ לכ ומכ .החלצהל הדימ תומא 

ןיאו ,טרופסב םיסינ ןיא ,עודיכ .תויאדכ לשו תוליעי לש הדימ תומאב דיתעב ןחביהל 

בינהל ,םויה אובב ,היושעה ,תיתטישו השק הדובע קר תמייק .תוינושחנ ךרד תוציפק 

רבעה יגשיהל האוושהב דיתעב קדבית לעפמה תויאדכ .החלצה לש ריבס רועישב תוריפ 

םג לארשיב גישהל ןתינש תוקופתל האוושהבו תימואלניבה הריזב לארשי תנידמ לש 

.הזכ רקיו זכורמ ץמאמ אלל 

יתיימינפ זכרמ לש ,םינש רפסמ ךותב ,ותוחתפתה תא םחור יניעב םיזוח םיימיטפואה 

.םייפמילואה טרופסה יפנע תיברמ תא לולכיש ,םיריעצ תונורשיכ חופיטל לודג 

(תועוצקמו)תועש תכרעמ יפ לע םיננוחמה ודמלי ובו ,דחוימ ינויע רפס תיב םקוי ודיצל 

.םינומיאה תכרעמ םע תמאותמה 

דמועה יזכרמה ןוירטירקה והז) הכ דע וגשוהש תויביטרופסה תואצותהש ,המוד 

.וב ועקשוהש םיברה םיבאשמהו םיצמאמה תאו לעפמה םויק תא תוקידצמ ,(ןחבמל 

:זכרמה יאטרופס ידי לע וגשוה הכ דע ונעדי אלש םייביטרופס םיגשיה 

הייחשב ןכרוא ןתיאו תולמעתהב ףחש לכימ רעונל הפוריא יפולא ינש * 

ןורש ביני ןחלוש סינטב סיטדקל הפוריא ףולאףגס * 

סרבלק ןועמשו ןמרמיצ הקיו ףנע ותואב דרא תוילדמ יתש * 

יתצובק סינטבו םידיחי סינטב םירדהנ םיגשיה * 

.םירגובל רעונ תמרב ריבכמל םילארשי םיאיש * 
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