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בצמה :דחוימה ךוניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 
יוצדה בצמה תמועל יוצמה 

ינשוש ילור ,ולצוה והיעשי 

ךוניחה דרשמ לש הדעו תוצלמה םוסרפ רחאל םינש 10־כ ,1989 תנשב 

םינגבו רפס יתבב רקס ךרענ ,דחוימה ךוניחב תינפוגה תוליעפה אשונב 

'«)0/0 תאמ ולבקתה רקסה ינולאשל תובושת .ץראב דחוימה ךוניחה לש 

תומכב קסע ןולאשה .(n=76) ןולאשה חלשנ םהילאש תודסומהמ 

יחנמ לש תיעוצקמה הרשכהב ,הינייפאמבו תלפוטמה היסולכואה 

םוקמב םיעצומה תינפוגה תוליעפה יגוסב ןכו ,םוקמב תינפוגה תוליעפה 

םינקתמב דליל תינפוגה תוליעפה לש תויעובשה תועשה רפסמב 
לע יוצרל האוושהב תאזו ביצקתה תורוקמבו תוליעפה תושרל םידמועה 

.םילפטמה תסיפת יפ 

יוצרה בצמה ןיבל יוצמה בצמה ןיב רכינ רעפ לע םיעיבצמ םיאצממה 

ילעב םידליל תודסומב דחוימב ,דליל תינפוגה תוליעפה תועש םוחתב 

םינקתמב רכינ רסח םייק יכ אצמנ ןכ ומכ .(83"/0) תינפוג תוקל 
(תידוחיי הרשכה ילעב דבלב 25<י/0) תיעוצקמה הרשכהב ,םימיאתמ 

.(ךוניחה דרשמ ידי לע תנמוממ תוליעפהמ 57<>/0 קר)ביצקתבו 

.בצמה יונישל תוצלמה תונודינ רמאמב 

תולבגומ תויסולכואל ינפוגה ךוניחה תמורת 

תייסולכאמ n-9% רתוי יכ אצמנ ,(1987 ,'חאו לדנב)ץראב הנורחאל ךרענש ,רקס יפ לע 

.םינוש תולבגומ יבצממ םילבוס עבש ליג דע םייתנש ליגמ םידליה 

.לארשי ;רקס !םידלי ינג !רפס יתב !תויולבגומ !דחוימ ינפוג ךוניח :םינדאת 
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ינשוש ילור ,רלצוה והיעשי 

:הלא םה ,הז רקס יפ לע ,רתויב םיצופנהו םיחיכשה תולבגומה יבצמ 

.החפשמב תורומח תויעב לשב ,תיתביבס ןתביסש ,תויולבגומ ★ 

.תרושקתה תלוכיבו ישפנה םוחתב תויולבגומ ★ 

.םישוחהו םיבצעה תכרעמב תועיגפ ★ 

.המישנה יכרדב תולחמ ★ 

.ילכש רוגיפ ★ 

וז היסולכואל דסוממ הנעמ קפסל דעונ ,*(1988) ח"משתה דחוימה ךוניחה קוח 

.םימלוה ךוניח יתוריש תועצמאב 

םירקוח ידי לע הרקסנ תויולבגוממ םילבוסה םידלי תויסולכואל ינפוגה ךוניחה תמורת 

לשו קחשמה לש תידוחייה םתמורת תשגדומ םיאצממה ןיב .םלועה יבחרב םיבר 

 (Kiphard, 1993; Oliver, 1972) תויתוגהנתהו תוישפנ תוערפה םהל שיש םידליל טרופסה

תוילאוטקלטניא תוערפה םהל שיש םידליל (Ismail, 1982; ורשו ןרש ;1979 ,זר ןהכ, 1969). 

המישנה יכרדב תוערפה םהל שיש םידליל (Oseid ä Edwards, 1983), םהל שיש םידלילו 

העונתה תכרעמב תוערפה(Bar-Or, 1990; Spira, 1967; Price, 1980 ; רלצוה, 1990,1988) 

תועצמאב תויולבגוממ םילבוסה םידליל תויכוניחה תורגסמה ונגוע תירבה תוצראב 

.(Serriii, 1993 :ךותב PL94-142; PL99-457)"תויוכנמ םילבוסה םדא ינבל ךוניחה קוח" 

לש תובישחהו המורתה שרופמב תוניוצמ ,ב"הראב הזה קוחה לש שדחה חוסינב 

תורושקה תולועפל םירכינ םיבאשמ לש האצקה רשפא קוחה .(םש)ינפוגה ךוניהה 

םדא חוכ וללכ םיבאשמה .תויולבגוממ תולבוסה תויסולכואה רובע ינפוגה ךוניחל 

.תוידוחיי הלועפ תוינכתו ,דויצ ,ןמוימ 

ךוניחה בצמ תקידבל תיעוצקמ הדעו ץראב ךוניחה דרשמ הנימ 70-ה תונש יהלשב 

היתונקסמ תא המכיס ןיקסר ללה 'פורפ לש ותושארב הדעווה .דחוימה ךוניחב ינפוגה 

ךוניחב ינפוגה ךוניחה לש לעה תרטמ תא הרידגה הדעווה .(1979 ,רבנע)ןתוא המסרפו 

.10-6 ע"ע 21.7.1988 ח"משתה באב 'ז ,1256 םיקוחה רפס ךותב .1988-ח"משתה ,דחוימ ךוניח קוח י 
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...:דחוימה דיכיחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

וניוצש תוחתפתהה ימוחת לגב ולש לאיצנטופה ברמ תא לצנל דימלתל עייסל :דחוימה 

:תונוש דעי תויסולכואל תוידוחייה תוצלמהה תא הדעווה הרידגה ,ךכל ףסונב .ליעל 

תילכש הניחבמ רגפמה דליל ★ 

ונוחטיב תא ,תימצעה ותכרעה תא רפשל הרטמב ינפוגה רשוכה חופיש ־ 

.ולש יוטיבה תויורשפא תאו ימצעה 

.ביבחת תולועפכ תויסיפ תויונמוימו (היצביטומ)הענה חופיט - 

.םיילכלכו םייתרבח ,םיילכש םידוקפתל תועייסמה ,תוינפוג תויונמוימ דומיל ־ 

תישפנ הניחבמ ערפומה דליל ★ 

םייושעה ,תונפקותו חתמ ןקרופל םיינפוג םייוטיב לש תויורשפא חותיפ - 
.תיסחי הובג ינויע רשוכ זוכיר םג רשפאל 

.הרבחה יקוחל תויצ דומלל ךירצ דליה םהבש םייתרבח םיבצמ תגצה - 

ונוחטיבו תימצעה ותכרעה רופישל איבהל הרטמב ינפוגה רשוכה חופיט - 

.ימצעה 

.םיליגר םידלי םע ילמרונ עגמ ןכתיי ןתועצמאבש ,תוגהנתה יכרד חותיפ - 

תינפוג לבגומה דליל ★ 

.תינפוגה הלבגמה תא ףירחהל לולעה תוליעפ יא לש בצמ תעינמ - 

.ירוטומה יוקילה לע יוציפל םיברד תאיצמ ־ 

קחשמה תועצמאב תויתרבחלו םיגשיהל ךרוצה לש קופיסהו חותיפה - 

.טרופסהו יתצובקה 

םירחא םילבגומ םע יתרבח שגפמ ןכתיי ןתועצמאבש תוגהנתה יכרד חותיפ - 

.הליגר היסולכוא םע וא /ו 

:םימוחת המכב תויביטרפוא תוצלמה הדעווה הניכה תורטמה תעיבקל ףסונב 

הנתינו ,דימלתל ינפוגה ךוניחב תויעובש תועש שולש לש ןקת עבקנ .הארוה ןקת ★ 

ומכ ,םימיוסמ תולבגומ יגוסל תינפוגה תוליעפה ףקיה תא ביחרהל תורשפא 

תועש הז ןקתל ףיסוהל ץלמוה ןכ .םויל העש ידכ דע קומע רוגיפ וא סיקותיש 

.ךרוצל םאתהב לוחמו הקימתיר 

הלעי אל הרקמ לכבו םצמוצמ היהי התיכב םידימלתה רפסמ .םידימלתה רפסמ ★ 

.הרשע לע 

ךרדבו ,דחוימה ךוניחל תידוחיי הרשכה לבקל ינפוגה ךוניחל הרומה לע .הרשכה ★ 
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ינשוש ילח ,רלצוה והיעשי 

.ןעייסכ וא ףסונ הרומב רזעיי אוה ,ללכ 

דויצל ףסונב היצנידרואוקה חותיפל םירישכמ ףיסוהל ץלמוה .דויצו םינקתמ ★ 

.םתברקב וא רפסה יתב ךותב תידומיל הייחש תכרב םיקהל ןכו ,יסיסבה ינקתה 

רקסה תורטמ 

:ןנה ,הדעווה תונקסמ לש םוסרפה רחאל םינש 10 עצבתהש ,הזה רקסה תורטמ 

לש םידליה ינגבו רפסה יתבב תוצלמהה םויה דע ושמומ הדימ הזיאב קודבל ★ 

.ץראה יבחרב דחוימה ךוניחה 

בצמל עגונה לכב ינפוגה ךוניחה םוחתב םיקסועה לגסה ירבח תדמע תא ךירעהל ★ 

.הלאה תומוקמב יוצרה 

רקסב רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

זכרמב םימושר ויה רשא ,(ח=200) ץראב דחוימה ךוניחל תודסומה לכ וללכנ רקסב 

.לארשיב טניו'גה לש (גומלא)םילבגומל םיתוריש חותיפל הדוגאה לש עדימה 

רקסה ןולאש 

,תולאש עשת ללכ אוהו ,תודסומה ילהנמ לא הנפוהש ,ןולאש תועצמאב ךרענ רקסה 

.('א חפסנ)תוחותפ עבשו תורוגס ןהמ םייתש 

:םיקלח ינש ןולאשב 

תודוא יללכ עדימ קדבנ (9־ו 7 ,6 רפסמ תולאשב ןכו ,4-1 הלאש) דחא קלחב * 

:הלאה םינותנל וסחייתה תולאשה .ןולאשה הנפוה וילאש דסומה 

םייוקילה גוסו ,םליג ;(תוילופיט תותיכב ,םינגב) רפסה תיבב םידליה רפסמ - 

.םתוא םינייפאמה 
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...:דחוימה ךוכיחה לש תודסומב ינפוגה ךימחה 

תינפוגה תוליעפה תא ךירדמה לש תיעוצקמה הרשכהה - 

,תנקתמ תולמעתה ,הקיסומתיר) םוקמב תלבוקמה תינפוגה תוליעפה גוס ־ 

(רודכ יקחשמ ,ינפוג רשוכ ,הייחש ,העונת יקחשמ ,ןחלוש סינט 

,היפרתויסיפ ,ינפוג ךוניח)תיתעונת תוליעפל תוצקומה תויעובשה תועשה רפסמ - 

(קוסיעב יופיר 

תינפוגה תוליעפל ביצקתה תורוקמ - 

.םוקמב םיאצמנה תיצהו םינקתמה - 

תישיאה ותעד תא עובקל ביגמה שקבתה ,(8,5 תולאש) ינשה קלחב 
:הלא םיאשונב (תיביטקייבוסה) 

תינפוגה תוליעפל יוצרה תועשה רפסמ - 

תינכתב םילולכ םניא םה ךא ,היסולכואה רובע םייוצרה תינפוגה תוליעפה יפנע - 

.תוליעפה 

דקשה ןולאש לש יששיטטשה חותינה 

יזוחאו תויוחיכש ,םיעצוממ .תירואית הקיטסיטטס תועצמאב השענ םיאצממה חותינ 

.רקסב וקדבנש תויגוסהמ תחא לכל סחייתהב ,יפרג ןפואוב ללמב וגצוי םיבישמ 

טיאצממזו 

ואלומ םינולאש 4 .םיאלמ םינולאש 76 תודסומה ילהנמ תאמ ולבקתה לכה ךסב 

ךרענש המוד רקסב (400/0) תונעיהה רועישל בורק ,(380/0)וז תונעיה רועיש .םקלחב 

תנידמב ,הינמרגב ךרענש רקסב םיאצממה .(Rieder, Zoz 4 Leinert, 1984) הינמרגב 

.הז רקס יאצממ םע האוושהל סיסב שמשי ,גרבנטרוו-ןדאב 

םימקתשמה תייסולכוא 

חווט .םידימלת 3292 תללוכ ,רקסה ןולאשל ונעש ,תודסומה 76-ב תלפוטמה היסולכואה 

דחוימה ךוניחה יכ ,ןיוצי .18 ןיבל 5 ןיב אוה הרקסנש היסולכואה תיברמ לש םיליגה 

.21 ליג דע 3 ליגמ רעונ ינבבו םידליב ,(1988)קוחה יפ לע ,לפטמ 
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םייוקילה גוס 

:וללה םידליה תא םינייפאמה םייוקילה םה הלאו 

םזיטוא ,הדימל תוקל ,ינוניבו לק רוגיפ :שגוהו הבישחה םוחהב םייוקיל * 

הייאר תוקל ,העימש תוקל :םייתשוחת-סיירוסנס םייוקיל * 

.העונתה תכרעמב תורחא תועיגפ ,תועיטק ,ןיחומ קותיש :םיינפוג םייוקיל * 

םימבו רפסה יתבב טרופסה ינקתמ 

תודסומ ינש .דואמ דע םילד םינגבו רפסה יתב תיברמב טרופסה ינקתמש ,הליג רקסה 

רפסה תיבו ,ןג תמרב "ן"ליא" לש טרופסה זכרממ םיתוריש לבקמש ,קביפס ןג)דבלב 

רדחו הכירב תוברל :טרופס ינקתמב בטיה םידיוצמ ואצמנ ,(םייח תעבגב ירוזאה 

.דבלב טרופס שרגמ ,ללכ ךרדב ,יוצמ רפסה יתב ראשב .הכלהכ דיוצמ היפרתויסיפ 

.1 חולב טרופמ תואצותה םוכיס .טרופס םלוא םג אצמנ רפס יתב רפסמב 

:1חול 

רקסה ןולאשל ובישהש םינגבו רפסה יתבב טרופסה ינקתמ טוריפ 

 Vo (תודסומ 76)םיגישמה ןקתמה גוס 

 33 תולמעתה וא היפרתויסיפ רדח 

 4 הכירב 

 35 טרופס שרגמ 

 6.5 טרופס םלוא 

יעדמלו טרופסל ןוכמה ידיב ךרענש רקסב םיאצממל ולבקתהש םיאצממה תאוושה 

םיטלוב םילדבה הלגמ (Rieder, Zoz ä Leinen, 1984)גרבלדייה תטיסרבינואב טרופסה 

'ר)הינמרגב רפסה יתב תבוטל ,טרופסלו תינפוג תוליעפל םישמשמה םינקתמה רפסמב 

.(1 רויא 
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...:דחוימה ךרניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

־־?־■ 
תולמעתה רדח הכירב טרופס שרגמ טרופס םלוא 

םינקתמ 

1989 ,לארשי ■■ 1984 ,הינמרג 

:1 וויא 

הינמרגב יוצמל האוושהב לארשיב םייוצמה טרופסה ינקתמ 

טרופסלו ג"נתל םינקמו הארוה מועש תאצקה 

,יהשלכ תינפוג תוליעפ תמייק ונעש םינגהו רפסה יתב לכב יכ ,הלוע ןולאשה ךותמ 

תומכ ,תאז םע .ידוהיה רזגמב דחא רפס תיבבו יברעה רזגמב דחא רפס תיבב טעמל 

ידי לע (תוחפל תועש שולש)ץלמומהמ רכינ ןפואב הנטק וז תוליעפל תוצקומה תועשה 

.(1979 ,רבנע)דחוימה ךוניחב ינפוגה ךוניחה תדעו 

םוכס :ךכ בשוח תועשה עצוממ .תיתעונת תוליעפל תוצקומה תועשה רפסמ 

:ךכ בשוח רפס תיב לכב עצוממה .רפסה יתב רפסמב קלוח רפס תיב לכמ םיעצוממה 

תויתצובקה תויוליעפב .תוינטרפה תויוליעפב םידליה רפסמב קלוח תועשה לכ ךס 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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ינשוש ילור ,רלצוה והיעשי 

.תילופיט התיכב (n=6)םידליה לש עצוממה רפסמב הז רפסמ לפכוה 

:םיאצממה םה הלאו 

.דליל ש"ש 1.8 לש יללכ עצוממ :ינפוגה ךוניחה * 

:תומרל הקולחב 

דליל ש"ש 1.62 :רפס-יתבב - 

.דליל ש"ש 1.96 :םינגב - 

םייוקיל יגוסל הקולחב 

דליל ש"ש 3.36 :שגרהו הבישחה םוחתב םייוקיל - 

דליל ש"ש 1.20 :םיירוטומ םייוקיל ־ 

.דליל ש"ש 1.92 :םיירוסנס םייוקיל - 

57-מ 46-ב)וז תוליעפ םיעיצמה תודסומב דליל ש"ש 0.41 לש עצוממ :היפרתויסיפ * 

.(היפרתויסיפ ןיא 15-מ םינג 13-ב ,היפרתויסיפ ללכ ןיא רפס יתב 

:תומרל הקולחב 

וליל ש"ש 0.43 :רפס־יתבב - 

.דליל ש"ש 0.30 :םינגב ' 

:םייוקיל יגוסל הקולחב 

דליל ש"ש 1.10 :שגרהו הבישחה םוחתב םייוקיל - 

.(היפרתויסיפ ןיא תודסומ 35-מ 33-ב) 

דליל ש"ש 0.13 :םיירוטומ םייוקיל - 

.(היפרתויסיפ ןיא 26-מ תודסומ 21-ב) 

.דליל ש"ש 0.41 :םיירוסנס םייוקיל - 

.(היפרתויסיפ ןיא 11־מ תודסומ 2-ב) 

.ינטרפ אוה היפרתויסיפב לופיטה :הרעה 

.וז תוליעפ םיעיצמה תודסומב דליל ש"ש 0.45 לש עצוממ :קוסיעב יופיר * 

:תומדל הקולחב 

דליל ש"ש 0.36 :רפס יתבב - 

דליל ש"ש 0.66 :םינגב - 

.(קוסיעב יופיר ןיא 15-מ םינג 7-ב) 

1995 - ה"גשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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:דחוימה דיניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

:םייוקיל יגוסל הקולחב 

דליל ש"ש 0.34 :שגרהו הבישחה םוחתב םייוקיל ־ 

דליל ש"ש 0.15 :םיירוטומ םייוקיל - 

.דליל ש"ש 0.36 :םיירוסנס םייוקיל - 

.ינטרפ וניה קוסיעב יופירב לופיטה :הרעה 

רפסה יתבב ונתינש תופסונ תויוליעפ 

:וקדבנש רפס יתב 57 ךותמ 

.דליל ש"ש 0.96 אוה םהלש עצוממה רשאכ ,העונתב היפרתב וקסע 6-ב ־ 

.דליל ש"ש 0.56 אוה םהלש עצוממה רשאכ ,ינפוגה ךוניחל ףסונב לוחמב וקסע 3-ב - 

.ובישהש רפסה יתב 57-מ דבלב דחא רפס תיבב האצמנ הליעפ הקספה - 

.רובידב היפרתב וקסע (ובישהש רפסה יתב 57-מ)דחא רפס תיבב קר - 

:םייוקילה יגוס יפל הקולחב 
:תודסומ 11-מ תינפוג תוכנ 

הייחשב קסע דחא דסומ - 

העונתב העבהב קסע דחא דסומ - 

הליעפ הקספהב קסע דחא דסומ - 

.רובידב היפרתב קסע דחא דסומ - 

:תודסומ 35-מ שגרהו הבישחה םוחתב םייוקיל ★ 

העונתב היפרתב וקסע תודסומ 7 - 

םע ידוקירב וקסע תודסומ 2 - 

:תודסומ 26-מ םיירוסנס םייוקיל ★ 

הקיסומתירב וקסע תודסומ 8 - 

.לוחמ תקהל התייה דחא רפס תיבב ־ - 

.2 רויאב יפארג ןפואב גצומ תובושתה םוכיס 

1995 - ה 'ינשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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ינשוש ילח ,־ולצוה והיעשי 

ד 

תוליעפ יפנע 

:2 רויא 

םהל שוקיבה תוחיכש יפל םיצופנה טרופסה יפנע 

אוה (םינגבו רפס יתבב)תודסומב רתויב תירלופופה תוליעפה יכ רוריבב הארנ 2 רויאמ 

רשוכ ,(םיבישמה כ"הסמ 56"/0)העונת יקחשמ ,(םיבישמה כ"הסמ 740/0)רודכ יקחשמ 

.(םיבישמה כ"הסמ 43<>/0)הקיסומתירו (םיבישמה כ"הסמ 440/0)ינפוג 

אצמנ ,ללכ ךרדבו ,תודסומה םתואב תונושה תויוליעפה ןיב הפיפח תמייק יכ ןייצל שי 

.העונתב הרשעה תויוליעפ רפסמ ועיצה רפס יתב םתוא יכ 

תיתעונת תוליעפל יוצרה תועשה דפסמ 

,ינפוגה ךוניחל שידקהל הצור היה ןגה וא רפסה תיבש תועשה רפסמ והמ הלאשל סחיב 

:ןלהל תואבומ תובושתה 

1995 - זוי'נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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...:דחוימה ךוניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

.דליל ש"ש 4.08 :ונעש םינגהו רפסה יתב ב"הסב יוצר יללכ עצוממ 

:תומרל תקולחב * 
דליל ש!'ש 3.96 :רפס יתבב יוצר עצוממ ־ 

.דליל ש"ש 4.56 :םינגב יוצר עצוממ - 

:םייוקיל יגוסל תקולחב ★ 

דליל ש"ש 3.24 :שגרהו הבישחה םוחתב םייוקיל - 

דליל ש"ש 6.96 :םיירוטומ םייוקיל - 
.דליל ש"ש 4.56 :םיירוסנס םייוקיל - 

.םיקפסמ יתלב םינותנ ללגב סחייתהל היה רשפא יא םינולאש הנומשל :תיעת 

םירומה תפיאש ןיבל חטשב םייקה ינפוגה ךוניחב תועשה רפסמ ןיב סחיה תא ןייצל ידכ 

.יוצמה עצוממה ןיבל יוצרה עצוממה ןיב קוליח תלועפ התשענ ינפוגה ךוניחב םירועישל 

:תאזה החסונה יפ לע בשוח רעפה ןויצ 

יוצר עצוממ 
— x 100 = םיזוחאב סחי 

יוצמ עצוממ 

:ןלהל ,2 חולב תואבומ תובושתה 

:2 ווול 

ינפוגה ךוניחה תועשב יוצמה בצמה ןיבל יוצרה בצמה ןיב סחי 

רעפ 

9'0 -ג 

יוצמ עצוממ 

(דליל ש"ש) 

יוצר עצוממ 

(דליל ש"ש) 
 55  18  4.08 יללכ 

 59  162  3.96 רפס יתב 

 57  169  4.56 םינג 

 *4  3.36  3.24 םייוקיל ילעבל תודסומ 

שגרהו הבישחה םוחתב 

 83  120  696 םייוקיל ילעבל תודסומ 

םיירוטומ 

 58  192  4.56 םייוקיל ילעבל תודסומ 

םיירוסנס 

.יוצמה בצמה תבוטל רעפ * 

1995 ־ ה''נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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ינשוש ילח ,־ולצוה והיעשי 

םייוצר טרופס יפגע 

,םתעדל ,יוצרש תיביטרופסה תוליעפה יגוס תודוא םיבישמה ולאשנ רקסה תרגסמב 

אצמ אוה ותואש תוליעפה גוס לכ ןמסל היה ןולאשה אלממ לע .םדסומב םייקל 

.תטרופמ המישר ךותמ םיאתמ 

רתויב ברה שוקיבהש רוריבב הארמ ,3 רויאב יפארג ןפואב גצומה תובושתה םוכיס 

כ"הסמ 150/0)תנקתמ תולמעתה (םיבישמה כ"הסמ 220/0)הייחש :הלאה תויוליעפל אוה 

(םיבישמה כ"הסמ 150/0) היפרתויסיפו (םיבישמה כ"הסמ 140/0)הקיסומתיר ,(םיבישמה 

:ארקמ 
הביצי חופיט .א 

ינפוג רשוכ .ב 

תילופיט הביכר .ג 

רודכ יקחשמ .ד 

ןחלוש סינט .ה 
קוסיעב יופיר .ו 

היפרתויסיפ .ז 

הקיסומתיר .ח 
תנקתמ תולמעתה .ט 

הייחש .י 

:3 רויא 

םהל שוקיבה תוחיכש יפל םייוצרה טרופסה יפנעל שוקיבה תמר 

םירומה לש תיעוצקמה הרשכהה 

ימ לש תיעוצקמה הרשכהל תסחייתמ רקסב הקדבנש תובושחה תולאשה תחא 

.תיעוצקמה תוליעפה תא םייקמש 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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:דחוימה דיניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

ילעב ויה רפסה יתבב םירומהמ דבלב 25"/0 יכ ,אצמנ רפס יתבב תובושתה םוכיסמ 

ךוניחב הארוה תדועת ילעב םמה םירומה ראשש איה החנהה .דחוימה ךוניחב הרשכה 

הנשמה ימוחתל תידוחיי הרשכה לע ללכ חווד אל .דחוימה ךוניחב הרשכה אלל ינפוגה 

הבישחהו שגרה םוחתב םייוקיל ילעבל ,םיינפוג םייוקיל ילעבל :ןוגכ ,דחוימה ךוניחה לש 

.יוכו 

ןיא הרומל רפס יתב השולשב יכ ,אצמנ יברעה רזגמהמ ולבקתהש םינולאש 10 ךותמ 

יכ איה החנהה .תאזה הלאשה לע ונע אל רפס יתב השולש .ינפוגה ךוניחב הרשכה ללכ 

.ינפוגה ךוניחב הרשכה ןיא הרומל 

אל תיפיצפס הרשכה .ינפוגה ךוניחב הרשכה הרומל התייה דבלב רפס יתב העבראב 

.יברעה רזגמבש רפסה יתבמ דחאב ףא האצמנ 

היה ןכ ,דחוימה ךוניחל תיפיצפסו תקפסמ התייה םירומה תרשכהש לככ יכ ,אצמנ דוע 

תרשכהש לככו ,רתוי בר רפס תיב ותואב תינפוג תוליעפל ושדקוהש תועשה רפסמ 

תינפוגה תוליעפל ושדקוהש תועשה רפסמ היה ךכ ,תיללכ וא היוקל התייה םירומה 

.טעומ רפסה יתבב 

.דחוימה ךוניחב הרשכה לעב דחא הרומ ףא אצמנ אל םינגב תאזה הלאשה תקידבב 

:אצמנ םהיתובושת םוכיסמ 

.ינפוגה ךוניחב ריכב הרומ תדועת ילעב ויה םינגב םיבישמה ללכמ 27"/0 

.הקיסומתירל תורומ ויה םינגב םיבישמה ללכמ 200/0 

.קוסיעב יופירל הכמסה ילעב ויה םינגב םיבישמה ללכמ 330/0 

.תאזה הלאשה לע ונע אל םינג השולשב 

תינפוג תוליעפל ביצקתה תורוקמ 

תוליעפל ביצקתה אב תורוקמ וליאמ :התייה רקסה תרגסמב הלאשנש תפסונ הלאש 

לבקתמ ביצקתהש הליג רקסה .דבלב תודסומ 58 ונע תאזה הלאשה לע ?תינפוגה 

.םינוש תורוקממ 

.תאז הלאשל םיבישמה כ"הס ךותמ זוחא תאיצמ ידי לע הקדבנ הלאשה 

1995 - זי"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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ינשוש ילח ,רלצוה והיעשי 

ביצקת רוקמ ותואמ םינולאש ב"הס 
 x 100

הלאשה לע םיבישמה ב"הס 

.3 חולב םכוסמ תואצותה טוריפ 

:3 חול 

תינפוגה תוליעפל ביצקתה תורוקמ 

םיגישמה זוחא  םיגישמ  גיצקתה רוקמ 

 57"/0  33 ךוניחה דרשמ 

 15.50/0  9 תימוקמ תושר 

 70/0  5 תומורת 

 15.50/0  9 יטרפ 

 30/0  2 םיבדנתמ 

יברעמ רזגמב ינפוגה ךוניחה בצמ 

10 ולבקתה וחלשנש םינולאשה ללכ ךותמ .יברעה רזגמב רפס יתבל םג חלשנ רקסה 

תחא םעפו ,ולבקתהש םינולאשה לכ םע דחי תחא םעפ וקדבנ םינולאשה .םינולאש 

.הלא רפס יתבב בצמה לע רתוי הרורב הנומת לבקל הרטמב דרפנב 

:יברעה רזגמל תוידוחייה תואצותה 

.ינפוגה ךוניחב םירועיש ללכ ןיא דחא רפס תיבב - 

.דליל ש"ש 0.84 :תינפוגה תוליעפה תועש לש יוצמה עצוממה - 

.דליל ש"ש 1.74 :תינפוגה תוליעפה תועש לש יוצרה עצוממה - 

.510/0 :אוה 2 חולב ראותש בושיחה יפ לע יוצמה עצוממה ןיבל יוצרה עצוממה ןיב רעפה 

רזגמב ינפוגה ךוניחל םירועישה תרגסמב רפסה יתבב םינתינה תוליעפה יגוס תקידבב 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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...:דחוימה ךוכיחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

:אצמנ יברעה 

.הקיסומתירב םירועיש םימייקתמ ,םיבישמה לש לכה ךסמ 4016 םהש ,רפס יתב 4-ב 

.םיבישמה ב"הסמ 100/0 אוהש דחא• רפס תיבב היוצמ תנקתמ תולמעתה 

.דחא רפס תיבב ףא הייחש ןיא 

.םיבישמה ב"הסמ 9046 םהש רפס יתב 9-ב ןחלוש סינטב םירועיש םנשי 

.םיבישמה ב"הסמ 1046 אוהש דחא רפס תיבב העונת יקחשמ שי 

.םיבישמה ב"הסמ 5046 םהש רפס יתב 5-ב ינפוג רשוכב ןומיא םייקתמ 

יברעה רזגמב ביצקתה תורוקמ 

ולבקתה ,יברעה רזגמב רפסה תיב לש ביצקתה תורוקמל הסחייתהש הלאש לע 

:ןלהל תואבומה תובושתה 

.ומצע רפסה תיבמ תורוקמה דחא רפס תיבב - 

.הסנכה תורוקמ ללכ ןיא רפס יתב השישב - 

.תימוקמה תושרהמ םה הסנכהה תורוקמ רפס יתב השולשב - 

תונקסמו ןויד 

תונשב טרופסה תושר םעטמ הלעפש ,הדעווה תוצלמה םוסרפ רחאל םינש רשעכ 

םוסרפ רחאל םינש שמחכו ,(1979 ,רבנע)דחוימה ךוניחב ינפוגה ךוניחה אשונב םיעבשה 

אצמנ בצמ הזיאב קדבנ ובש ,הז רקס ךרענ ,(1983 ,דרא)דחוימה ךוניחב םידומיל תינכת 

ויה בצמ הזיאבו ,ץראב םיגירח םידליל תותיכבו םינגב ,רפס יתבב ינפוגה ךוניחה 

דחוימה ךוניחה לש תודסומה ללכל חלשנש ,רקסב .םדסומ תא תוארל םיצור םיבישמה 

.3846 לש תונעיה התייה ,(תודסומ 200)גומלא לש עדימה רגאמב וללכנש ץראב 

םידימלת 3292 תב היסולכואל סחיב בצמה תא םיפקשמ ולבקתהש םיאצממה 

הייאר תויעב) םייתשוחת םייוקילמ ,שגיתו תבישחה םוחתב םייוקילמ םילבוסה 

:הלאה םיטרפה תא וקדבש תולאש וללכנ רקסב .םיינפוג םייוקילמו (העימשו 

.דליל תינפוג תוליעפל תושדקומה ,תועש לש היוצרה תומכהו לעופב תומכה - 

.ורקחנש תודסומב תינפוג תוליעפל םישמשמה טרופסה ינקתמ - 
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יגשוש ילח ,רלציה והיעשי 

תעדל ,םידליל היוצרה תינפוגה תוליעפה תמועל תעצובמה תינפוגה תוליעפה יגוס 

.לגסה 

.תינפוגה תוליעפל םיארחאה םירומה לש תיעוצקמה הרשכהה 

.תינפוגה תוליעפל ביצקתה תורוקמ 

.1984-ב םסרפתהשו הינמרגב ךרענש המוד רקס יאצממל תוסחייתהב ונחבנ םיאצממה 

:ררבתמ רקסה יאצמממ 

תועש 1.8 לש עצוממה ,דואמ םצמוצמ ינפוגה ךוניחל תושדקומה תועשה רפסמ ★ 

רזגמב .(ש"ש 3) הדעווה ידי לע ץלמוהש ןקתל תחתמ הברה אוה דליל תויעובש 

תיברמב וניה יוצרה ןיבל יוצמה ןיב סחיה .(ש"ש 0.84)דחוימב רומח בצמה יברעה 

40/0 לש רעפ ונשי םהבש שגרהו הבישחה םוחתב תודסומב טעמל ,550/0־כ תודסומה 

םילבוסה םידליב םילפטמה תודסומב תזכרתמ היעבה רקיע .יוצמה תבוטל 

ןה עבונ הז אצממ .830/0 וניה יוצמה בצמה תערל סחיה םהבש ,םיירוטומ םייוקילמ 

ירבדב יוטיב ידיל אב הזש יפכ ,הכנה דליה לש תינפוגה ותלעפהל הברה השירדהמ 

תומכ .סויכ תינפוג תוליעפל תוצקומה תועשה לש הטעומה תומכהמ ןהו ,םיבישמה 

בורק ,תעבונ דחוימה ךוניחה לש םירחא תודסומב תועשה תומכל תיסחי וז הנטק 

.(תדחוימ הרשכה לביק אל לודגה םקלחש)םירומה לש תויעוצקמה רסוחמ ,יאדוול 

לש רכינ רפסמב .רתויב םצמוצמ תינפוג תוליעפל םישמשמה םינקתמה רפסמ 

קר אצמנ ,היפרתויסיפו תולמעתה רדח ןוגכ ,ינויח ןקתמ .ללכ םינקתמ ןיא תודסומ 

.המאתהב תודסומהמ a-4% הייחש תכירבו 6.50/0-ב טרופס םלוא ,תודסומהמ ל30/0-ב 

ורשכוה םירומהמ 25־/0 קרו ,היוקל הארוהה חוכ לש תיעוצקמה הרשכהה 

.דחוימה ךוניחה לש םוחתב 

י"פע ,סניה תרקסנה היסולכואל רתויב םייוצרה תינפוגה תוליעפה ינכת * 
:םיבישמה 

הקיסומתירו (םיבישמהמ 150/0) תנקתמ תולמעתה ,(םיבישמהמ 220/0) הייחש 

 (144b םיבישמהמ). תרגסמב סחיה ותואב םיללכנ םניא הלא םינכת ,םלואו

רוסחמהמ ,הארנה לככ ,תעבונ וז הדבוע .תודסומב תמייקה תינפוגה תוליעפה 

.הלא תויוליעפל דחוימב םישורדש יעוצקמ םדא חוכבו (הכירב)םינקתמב 

תינכתב תינפוג תוליעפ םיללוכה םינגהו רפסה יתב ללכמ 57»/0 קר .ביצקת 
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:דחוימה דוניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

םיצלאנ םירתונה .ךוניחה דרשממ ךכ םשל םביצקת תא םילבקמ םהלש םידומילה 

.םיבדנתמו םימרות םהבו ,םינוש תורוקמ לע ךמתסהל 

בצמ ןיבל הינמרגב םייקה םינקתמה בצמ ןיב רעפהש הארמ ,ליעל 1 רויאב ןויע 

רועישב םייוצמה תוליעפה יפנע תשולש יכ הארמ 2 חולב ןויע .םוצע ונה ץראב םינקתמה 

:ןוגכ ,העונת יקחשמ ,(םיבישמה כ"הסמ 74־/־) יודפ יקחשמ :םמה רתויב הובגה 

כ"הסמ 44־/־)ינפמ רשופו (םיבישמה כ''הסמ 550/0)םיחילש יצורימ ,תופקה ,תספות 

רפסה יתפב טעומה םינקתמה רפסמ ללגגש ךכמ קיסהל רשפא .(םיבישמה 

האוושההמ .םינקתמ םישרוד םניאש םיפנעל ינפוגה ךוניחל םירומה ונפ םינגהו 

םידחוימ םינקתמ ןה םיכירצמה םיפנע םמה רתויב םייוצרה םיפנעה יכ ,הארנ 3 רויאל 

־ תנקתמ תולמעתה)יעוצקמ םדא חוכ ןהו ,(םיבישמה כ"הסמ 220/0 - הייחשל הכירב) 

טגיהג קר אל טלוב יוצרה ןיבל יוצמה ןיב רעפהש ןאכמ .(14־/־ - הקיסומתיר ,154'־ 

ןניה תושקובמה תויוליעפה .הלש יתוכיאה טביהב םג אלא ,תוליעפה לש יתומכה 

.תעכ תועצובמה הלאמ דעיה להקל רתוי ליעוהל תויושעש הלאכ 

להנל לגוסמ היהיש ,יעוצקמ םדא חוכל םינקת רוסחמ לש וז המה תוחפ אל הבואכ היעב 

.םיכינחה לש םמוקישל תיברמה תלעותה תא איביש ןפואב ,טרופסו תיתעונת תוליעפ 

םירומה ללכמ 25־/־ קר יכ ,הארנ םירומה לש תיעוצקמה הרשכהה לש םיאצממה ןמ 

יכ אצמנ םינגב .דחוימה ךוניחה םוחתב תיעוצקמ הרשכה ילעב ויה וקדבנש רפסה יתבב 

אל סא .דואמ רומח אצממ והז .דחוימה ךוניחב הרשכה התייה אל תחא תננגל ףא 

תינפוג תוליעפל םיקוקזה םידליהש תופצל ןיא ,הזה בצמה תא תונשל ידכ ץמאמ השעיי 

.התוא ולבקי ןכא המיאתמו תדחוימ 

רפסה יתב ללכמ 57־/־ קר יכ הארמ רקסה .תינפוגה תוליעפל ביצקתה תורוקמל רשאב 

קדוב רקסה ,ירהו .ךוניחה דרשממ ינפוגה ךוניחה רובע םביצקת תא םילבקמ םינגהו 

לכ תא בצקתל גאוד וניא ךוניחה דרשמש רעצמ הז .ךוניחה דרשמ לש םינגו רפס יתב 

.ויתודסומ 

,ינפוגה ךוניחל תדחוימ בל תמושת השדקוה םהבש תומוקמה תשולשבש ןייצל יואר ןכ 

תואצמיה תניחבמו יעוצקמ םדא חוכ תקסעה תניחבמ ,הארוה תועש תאצקה תניחבמ 
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ינשוש ילח ,רלצוה והיעשי 

םינגבו רפסה יתבב עצוממה היה (םיינחמו םייח תעבג ,קביפס)טרופס דויצו םינקתמ 

.רקסב ולאשנש תולאשה לכב הובג 

םג לעופה םיכנל זכרממ טרופס יתוריש לבקמ (קביפס ןג) הלאה תומוקמה דחא 

תועש לש תפסות הז ןג לביק ,(רקסה עוציב רחאל)הנורחאל .םיירהצה רחא תועשב 

ךוניחב ש"ש 4 דלי לכ לבקמ ךכ םושמו ,ן"ליא ־ םיכנ םידליל ילארשיה דוגיאהמ 

.ליעל ורכזנש םימוחתה לכב דואמ רומח אצמנ יברעה רזגמב ינפוגה ךוניחה בצמ .ינפוגה 

.רקסב ולאשנש תולאשה לכב םינגהו רפסה יתבב עצוממה תדרוהל םרוג הז רבד 

ןפואב תלפונ וב תורישה תמר ןכש ,ידוסי לופיטו תדחוימ תוסחייתה שרוד יברעה רזגמה 

סחיל המוד םש יוצמה ןיבו יוצרה ןיב סחיה .ידוהיה רזגמב לבוקמהמ יתועמשמ 

לפונ (ש"ש 1.74) דליל תועשה לש יוצרה עצוממה םלואו ,היסולכואה ללכב אצמנש 

.(ש"ש 4.08)היסולכואה ללכב יוצרה עצוממהמ הבר הדימב 

םינולאשהמ 38V0)ונעש םינגהו רפסה-יתב יפ לע קר םיראותמ םיאצממה יכ ןייצל שי 

תודסומה ללכב בצמה תא םיגציימ םיראותמה םיאצממה סא קפס ,ךכיפל .(וחלשנש 

עורג ףא םינולאש וריזחה אלש תודסומב עצוממה יכ דואמ ןכתיי .דחוימה ךוניחל 

.ראותמהמ 

רפסה יתבב טרופסהו ינפוגה ךוניחה לש ודמעמ לע יולגב רהצוי אל םאש רורב ,םוכיסל 

ןיאש ירה ,םידחוימה םיכרצה לעב דליה לש םוקישה ךרעממ דרפנ יתלב קלחכ םינגבו 

ינפוגה ךוניחל תוסחייתה שורדל תאזב םיצילממ ונא .יוושכעה בצמה רופישל יוכיס 

הז השענש םשכ ,תסנכב הנורחאל לבקתהש (1988)דחוימה ךוניחה קוח תונקת תרגסמב 

תוכירצ הלא תונקת .הינמרגבו ב"הראב ולבקתהש םימוד םיקוח תרגסמב רבכמ 

הקדבש תוברתהו ךוניחה דרשמ לש הדעווה ידי לע וטרופש תוצלמהה תא תוחפל שממל 

:תוצלמהה ןה הלאו (1979 ,רבנע)םינש 15 ינפל רבכ אשונה תא 

,לוחמב היפרתב הרשעה תוברל ,דליל ינפוג ךוניח תועש שולש לש ןקת ★ 

.דועו קוסיעב יופירב ,היפרתויסיפב 

ןובשח לע םימיוסמ רפס יתבב האב היפרתויסיפ ויפלש דספנה להונה תא לטבל שי ★ 

.ינפוגה ךוניחה תועש 
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...:דחוימה דיניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 

.תוידוחיי תויומלתשהבו הרשכהב אשונב םיקסועה םירומה לכ תא בייחל שי ★ 

תינכת לש תונורקעה יפ לע ינפוגה ךוניחב םיישיא םיגשיה רחא בקעמ בייחל שי ★ 

.(1992 ,ןנור)תינדיחי תיכוניח 

םיכירצה םינקתמה רפסמל ןקת עבקנ אל 1979־ב ךוניחה דרשמ תדעו תוצלמהב ★ 

דוגינב .הרומה וא להנמה תשיגב יולת רבדהש ןיוצ אלא ,רפסה יתבב אצמיהל 

דיוצמ תולמעתה רדח לש בייחמ ןקת תעיבק לע םיצילממ ונא וז הדמעל 

.םיפסונ םינקתמ לשו תנקתמ תולמעתהל 

רתויב םיעגפנ ואצמנש םירוטקסל תוסחייתהה תא בורקה דיתעב רפשל שי ,ףסונב 

ללכ ןכו העונתה תכרעמב םייוקילמ םילבוסה םידליה תייסולכוא םהו ,םייקה בצמהמ 

.יברעה רזגמב םידליה תייסולכוא 
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ינשוש ילח ,־ולצוה והיעשי 

תורוקמה תמ>שר 

דרשמ :םילשורי .דחוימה ךוניחב ינפוג ךוניחל הרומל הדובע תינכת .(1983).ה ,דרא 

.תוברתהו ךוניחה 

0ע םידלי לש תויוחיפש רקמ .(1987).א ,יונ רואו .ש ,רטמו ,.ח ,יטלפ ,.י ,לדנב 
.לארשי טניו'ג :םילשורי .יצרא םגדימב שולש-םייתנש ליגב תולבגומ 

יעוצקמה םוקישל תיביטרופס-תינפוגה תוליעפה תועמשמ .(1988).י ,רלצוה 
.(ימינפ םוסרפ)םיכנל טרופסה זכרמ - ן''ליא :ןג תמר .םיבג לש יתרבחהו 

םתובישחו םתוהמ - ייופיר טרופסו ימוקיש טרופס ,םיכנ טרופס .(1990).י ,רלצוה 
.279-268 :י .החוורו הרבח .הכנה תחוורל 

רבנע .ח :ךותב .תירוטומוכיפסה הנחבאה לש התובישחו התועמשמ .(1979).ר ,זר-ןהכ 

.תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .דחוימה ךוניחב ינפוג ךוניח ,(ךרוע) 

ךוניחה דרשמ :םילשורי .דחוימה ךוניחב ינפוגה ךוניחה .(ךרוע) (1979).ח ,רבנע 

.םידומיל תוינכותל זכרמה ,תוברתהו 

:םילשורי .הרומל ךירדמ :דחוימה ךוניחב תינדיחי תיכוניח תינבות .(1992).ח ,ןנור 

.דחוימ ךוניחל ףג ,תוברתהו ךוניחה דרשמ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .םנוקיתו הדימל ייוקיל .(1969).ש ,ורשו .י ןרש 

 Bar-Or, O. (1990). Disease-specific benefits of training in the child with a
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 Science, 2,384-394.
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...:דחוימה ךוניחה לש תודסומב ינפוגה ךוניחה 
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 multidisciplinary approach. (4th Ed.). I juque, Iowa: Brown.
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ינשוש ילח ,רלצוה והיעשי 

חפסנ 

םיכנ םידליל םיננגו דפס יתבג ינפוגח ךוניחה בצמ לע רקסה ןולאש 
ץראב תוילופיט תותיכבו 

:ותבותכו רפסה תיב סש 

■ רפסה תיבב ודיקפתו ןולאשה אלממ םש 

 i םיליגה חווט (תוילופיט תותיכב)ירפסה תיבב םידליה רפסמ והמ:

:םתוא םינייפאמה םייוקילה גוס 

.(לוגיעב ףיקהל אנ) אל / ןכ ?ךרפס תיבב תינפוג תוליעפ שי םאה 2 

?תיעוצקמה תוליעפה תא ריבעמש ימ לש תיעוצקמה הרשכהה המ 3 

?תיתעונת תוליעפל תוצקומה תויעובשה תועשה רפסמ והמ .4• 

:ינפוג ךוניח .א 
:היפרתויסיפ .ב 

:קוסיעב יופיר .ג 
:רחא .ד 

?ינפוגה ךוניחל שידקהל הצור תייהש עובשב תועשה רפסמ והמ 5 

?תינפוגה תוליעפל ביצקתה לבקתמ תורוקמ וליאמ 6 

.(הבושתה תא לוגיעב ףקה)?רפסה תיבב לבוקמה תינפוגה תויוליעפה גוס והמ .7 
הקיסומתיר .א 

תנקתמ תולמעתה .ב 
ןחלוש סינט .ג 

םינטק םיקחשמ .ד 
הייחש .ה 

ינפוג רשוכ .ו 

רודכ יקחשמ .ז 
םירחא .ח 

 S םילולכ םניאו היסולכואל םייוצר ,ךתעדלש תיביטרופסה תינפוגה תוליעפה לש םיפנעה
:תוליעפה תינכתב 

:םוקמב םיאצמנה דויצהו םינקתמה .9 
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