
 

 

 לש תוישגר תויתרבחה תולוכיה חופיטל הלמחו סנלופדניימ תססובמ תינכתל הנמזה
 םייניבה תוביטחב םייכוניח םיתווצ

 

 ה/רקי ת/להנמ

 ,הנורחאה הנשבו עדימה תכפהמ ,תיתוברת-ברה הפישחה ,היצזילבולגה תובקעב םיללוחתמש םיריהמה םייונישה

 תואיצמל ךוניחה תכרעמ לש המאתה םיבייחמ ,תואדוו-יא לש ןדיע ללוכ ,הנורוקה תפגמ האיבהש םייונישהו םירגתאה

 ןה הלא תולוכי לש יזכרמ ךבדנ .דיתעה רוד ינבל 21 -ה האמה תושירדל תומאותה תויונמוימ תיינקהו השדחה תימלועה

 תדובע ,םיישיא-ןיב םיסחי ,תיתרבח תועדומ ,ימצע וא ישגר תוסיו ,תימצע תועדומ :תוללוכה תויתרבח תוישגר תולוכי

  .תיארחא תוטלחה תלבק תלוכיו תווצ

 ,רפס יתבב תוישגר תויתרבחה תויונמוימה םוחת תא חפטל הרטמב םיבר םיבאשמ הנורחאל עיקשמ ךוניחה דרשמ

 םייניבה תוביטחב םשוית דיתעב רשא לגד תינכת תונבל הרטמב ארוק לוקב האצי ךוניחה דרשמב ישארה ןעדמה תכשלו

 הדימלה םוחתב וז רקחמ תססובמ תינכתל םיפתושה תויהל םכתא ןימזהל םיחמש ונחנא הכוזה תווצכ .ץראה יבחרב

 הרומו הרומ לכ לש םיישקל ,רפס תיב לכ לש םיידוחייה םיכרצל דחוימב בושק היהי תינכתה תווצ .תישגר תיתרבחה

 .הלא םירגתאמ םימיב דוחייב ,דסומ לכב םושייל תוביטימה םיכרדלו

 .תירפס תיבה תינוגריאה הפשה לש ילרגטניא קלחכ תישגר תיתרבחה הפשה תא עימטהל אוה תעצומה תינכתה ןוזח

 תישפנה החוורב הילעו ,הקיחשהו ץחלה תמרב הדירי( םמצע םירומה לע תוביטימ תועפשהל ליבוהל היופצ תינכתה

 םילקא לע ,)הדימלב תוברועמה תמר ,הדימלל היצביטומה ,תוכיישה תשוחתב הילע( םהידימלת לע ,)תימצעה הלמחהו

  .הלוכ תירפס תיבה הליהקה לעו ,)םירומהו התיכה ידלי ראש םע םיסחיה תוכיא( התיכה

 .ת/להנמה תופתתשה ללוכ ,רפסה תיב לש 'ז תבכש לש יכוניחה תווצה ישנא ךותמ 25-ל םירומ תרשכהכ רבעות תינכתה

 ,הלמח תקנעהו הלמח תלבק ,תימצע תועדומו סנלופדניימ לש םיאשונב לוגרתו תויונמוימ ,עדיי לולכת תינכתה

 וללכי םילהנמה םע םיידוחיי םישגפמ .הביטמ תרושקתו םיטקילפנוק ןורתפ ,ישגר תוסיו ,הקיחשו קחד םע תודדומתה

 ומכ .םירומה לש תוישיאה תולוכיה חופיטו םישדח םירומל עויס ,םירומל המצעה ישגפמ תוללוכה הכימת תורגש תריצי

 הרבעהל תננכותמ תינכתה .רפס תיב לכ לש םיידוחייה םיכרצה רוריבל ,םילהנמה םע םיישיא םישגפמ ומייקתי ,ןכ

 לכבו ,האילמה ןמזב רבעות תינכתהש ץלמומ .העשה וצל םאתהב רשפאתי אל רבדה םא אלא ,םינפ לומ םינפ הבורב

 בור )ב"פשת( הנושארה הנשב רשאכ ,םייתנש לש איה תינכתה .הדובעה תועש ןמזב וכרעי םישגפמהש בושח הרקמ

 דוקימה )ג״פשת( היינשה הנשבו ,םידימלתה םע הדובעל םיינושאר םילכ םג ונתניי יכ םא , תווצה תמרב היהי דוקימה

 םויס רחאל םג ךישמי רשא רקחמב םיוולמ העמטהה ךילהתו הרשכהה תינכת .םירומ רדחבו תותיכב העמטהב היהי

 .םירומ תרשכה תינכת ךרד ,ה"גספ יזכרמ םעטמ אוה םירומל תינכתה ןומימ .העמטההו הרשכהה יבלש

 ושמשי ןיינע ועיבי רשא רפסה יתבמ תיצחמכ ,תינכתה לש תויביטקפאה תניחב אוה רקחמה לש בושח ךבדנו רחאמ

 ,תאז םע דחי .םייתנש דועב הב ףתתשהל רפסה יתב םתואל עיצנ לבא ,הנשה רבעות אל תינכתה םהב ,תרוקיב תצובקכ

 תויתרבח תויונמוימב תושלוחהו תוקזוחה לש טרופמ ח"וד ולבקי תרוקיבה תצובקכ ופתתשי רשא רפס יתב םתוא

 .השלוחה תודוקנ רופישל תוצלמה םע דחי ,םילהנמהו םירומה ,םידימלתה ברקב תוישגר



 
 המויסב ,תינכתה תליחת ינפל .)תרוקיב תצובקכ םתיצחמ( רפס יתב 24-כ רקחמב ופתתשי )ב"פתש( הבורקה הנשב

 .םידימלתהמ קלחלו םילהנמל ,םירומל םיפיקמ םינולאש ורבעוי םייתנשו הנש םותבו

 ופתתשי םלוהינבש רפסה יתבב יתועמשמ יוניש עימטהל ןוצרו היצביטומ ילעב םילהנמו תולהנמש אוה ונלש ןוזחה

  עיפומה רושיקב םיטרפ יולימ לע ן/םכל הדונ ,גצוהש יפכ ,טקיורפב ףתתשהל םיניינועמ םתא םא .הז בושח טקיורפב

  .חישה ךשמהל ןאכ

 .םכתריחבל םאתהב ,תינופלט וא בתכב תונעל חמשנ תופסונ תולאש לואשל וצרתו הדימב

 הכרבב

 ricardo@tauex.tau.ac.il שרט ודרקיר ר"ד

 yirmiyanurit@gmail.com הימרי תירונ 'פורפ

  adiun@tauex.tau.ac.il חקר-ידא ירדוא 'פורפ

 selteachers877@gmail.com  :טקיורפה לש ליימה תבותכ

 

 תווצה לע

 ןושאר ראותל גוחה שאר .ביבא לת תטיסרבינואב חומה יעדמל ס"היבו ךוניחל ס"היבב לגס רבח – שרט ודרקיר ר"ד

 תודוא רקחמ ןיבל תוישגר תויתרבח תויונמוימו תובישק תארוה ןיב בלשמ .ךוניחל רפסה תיב לש הארוהה תדעו שארו

 םע םירגובמ לע לוגרתה תועפשהה תא רקח ףאו ,םידליל תובישק תינכת חתיפ אוה .םידימלתו םירומ לע םהיתועפשה

 ידי לע החתופש )Call to Care( הניתנל הנמזהה תינכת תא לארשיב םשייש תווצהמ קלח אוה .הדימל וא/ו בשק תויוקל

 .Mind and Life Institute-ה

 תירבעה הטיסרבינואב תיתובדנתה תוברעתה תינכת המיקה .תינילקו תיתוחתפתה תיגולוכיספ - הימרי תירונ 'פורפ

 ןרק ר"וי התייהו ללחהו היגולונכטה ,עדמה דרשמב תישארה תינעדמה דיקפתב השמיש .יתחפשמ ףרוע אלל םידלי ןעמל

 לש BSF רקחמה ןרקב דרוב תרבחו GIF הינמרג – לארשיל תפתושמה רקחמה ןרקב הפתוש ר"וי ,דרשמה לש רקחמה

  .סנלופדניימו תיבויחה היגולוכיספה םוחתב ןורחאה רושעב תקסועו תדמלמ איה .תירבה תוצרא– לארשי

 םיגולויצוס םיטביהב םיקסוע הירקחמ  .ךוניחה להנימב ינש ראותל תצאומה תינכותה תשאר - חקר-ידא ירדוא 'פורפ

 םיקסועש םיסרוק תדמלמ איה .םירוה לע שגדב ,םינוש ןינע ילעבו הליהקה םע רפסה תיב ירשקב ,םילהנמו םירומ לש

 ןרקהמו ךוניחה דרשממ רקחמ יקנעמב התכז תונורחאה םינשב .רקחמ תוטישו 21 -ה האמב רפס יתבו םירוה תוברועמב

 .םירוהו הלהנה םירומ ,רפס תיב יסחיב וקסעש ,םיעדמל תימואלה


