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  'השדחה תוכמסה' תשיג – םילפטמו ס"וע ,םיגולוכיספל תדקוממ הרשכה

 

 םילכה זגרא גצוי התרגסמב .םירוה תוכרדהב םיקסועה םידליב םילפטמו םיס"וע ,םיגולוכיספל תדעוימ הרשכהה
 ,האפרמב יעוצקמה תווצה י"ע וחתופש 'השדחה תוכמסה' תונורקע לע ססובמה תירוה תוכמסל האפרמה לש ילופיטה
 םג ומכ ,תיעוצקמ הרשכה ךכיפל בייחמו ,דקוממו יתמצוע ,יביסנטניא לופיטה לדומ .לאימע ןדיע לש ולוהינ תחת
 איהש תעב הב השיגה תססובמ וילע יטרואיתהו יגשומה עדיה תיינקהב ןה תדקמתמ הרשכהה .תוירחאו תויחמומ
  .השיגל םאתהב םינושה לופיטה ילכב הרישי תוסנתה תרשפאמ

 

 הדימלה ןפואו הרשכהה הנבמ
 וגצוי ,הרשכהה ישגפמב .)תויאמדקא תועש 48 כ"הס( דחא לכ תויאמדקא תועש 4 ינב םישגפמ 12 תכשמנ הרשכהה
 ןפואב )'וכו םיכמות תשיגפ ,תובשייתה ,הזרכה( םיילופיט םיעצמא לש הדימלל םישגפמ ושדקויו השיגה תונורקע
 תווצה תייחנהב תויצלומיס ידי לע וסנתהו ולגרתי ךכב םיניינועמה םיכרדומהו תוינילק תואמגוד  וגצוי .טרופמ
 ןתינש הייחנה יפד ללוכה ,תירוה תוכמסל האפרמה לש ילופיטה לוקוטורפה תא ולבקי הרשכהה יפתתשמ .ךירדמה
  .הרשכהה םויס רחאל םתדובע תרגסמב םירוהל רוסמל

 םיצרמה .ילטנורפ וא ןווקמ לולסמב הדימל ןיב רוחבל םיפתתשמל רשפאמה ידירביה ןפואב םייקתת הרשכהה
  .הרשכהב ליעפ ןפואב םיפתתשמו םיצרמה לש האלמ הנומת םאור םינווקמה םיפתתשמהש ךכ "םוז רדח"ב םיאצמנ

 

 הרשכהב םייזכרמ םיאשונ

 .תובכרומ תויתחפשמ תוקימניד לש םיבצמב םג דעומ רצק לופיטל יביטקפא ילופיט דקומ תריצי 
 דועו "ןוקית תולועפ" ,"םיכמות סויג" ,"תובשייתה" ,"הזרכה" - םינוש םילכ לש לוגרתו טרופמ דומיל 
 ,זוכירו בשק תערפה םע תודדומתה ,רפס תיבמ תוענמה ,בשחמב רתי שומיש לש םיבצמב תירוה תודדומתה 

 דועו הדרח תויעב ,םידלי תומילא
 .ורחבש הדימלה םויל םאתהב םינופל ליימב חלשי הרשכהה ז״ול לש אלמ טורפ

 

 תווצ .תירוה תוכמסל האפרמה להנמו ינילק גולוכיספ ,לאימע ןדיע דמוע הרשכהה תווצ שארב :םיצרמה תווצ
 תירוה תוכמסל האפרמב םילפטמ םקלח ,השיגב לופיטב בר קתוו ילעב םלוכ ,ס״ועו םיגולוכיספמ בכרומ הרשכהה
 הנעמ ת/נתונה ת/יעוצקמ ת/זכר םישגפמה לכב הוולמ הרשכהה תא .)ךשמהב טורפ( ץוח יצרמ םקלחו
  .םיפתתשמל ימדקאו יביטרטסינימדא
 
 הרשכהה םויס תדועת תלבק .םירוה תכרדהב ןויסינ ילעב ,םיכמסומ םילפטמל תדעוימ הרשכהה :הדועתו דעיה להק
  .םישגפמהמ 80%-ב תופתתשהב תינתומ ,רדיינש זכרמו 'השדחה תוכמסה זכרמ' םעטמ
 

 .)תללוכה תולעהמ וזזוקי םושירה ימד( ₪ 400 :םושיר ימד . ₪ ,0093 :תולע

 

 .9137229-054 ןופלטב וא office@newauthority.org.il ליימב רשק רוציל ןתינ :תפסונ תוצעייתהו יעוצקמ עדימל
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  הרשכהה יאשונ טורפ

 דוסי יגשומו יטרואית עקר – השדח תוכמס 
 דציכ :תוכמסה ןיינעב תיזכרמ המליד רותפל םירשפאמה 'השדחה תוכמסה' תונורקע ודמלי הרשכהב
 ךרד השעמל איה תירוה החגשה ?תיטסילרולפו תישפוח הרבחב הליבקו הליעי ,תיכרע תוכמס ןכתית
 שוביג ךות םתוכמס תא בצמל ךוניח ישנאלו םירוהל עייסל עוצקמ ישנאל תרשפאמה הליעי הלועפ
  .םויכ רעונ ינבו םידלי לש םיישגרה םהיישקו םמלוע תובכרומ לומו םע תיכרע הדמע תמנפהו

 המילא אל תודגנתהב שומיש ךות תירוה תוחכונ תיינבהל םילכו תוקינכט 
 תנמ לע םירוהל םילפטמה י"ע םיעצומה הלועפ יעצמא וגצוי ובו הרשכהה דקומ תא הווהמ הז קלח
 ןכלו ה/דליה תוגהנתה לומ םינוא רסוח םעפ אל םישח ךוניח ישנאו םירוה .לופיטה תא םדקלו עינהל
 י"ע ולגרותיו תואמגודו רבסהב וולי תוקינכטה .תודקוממו תויטרקנוק הבוגת תוקינכטל םיקוקז
 בבס ,ןוקית תולועפ ,םיכמות סויג ,תובשייתה ,הזרכה :וגצויש תוקינכטה ןיב .תויצלומיסב םיפתתשמה
  .חטשב תוחכונ ,םינופלט

 רפס תיבמ תוענמיהו הדרחמ םילבוסה םידלי םע תודדומתה 
 הניאש ךרדב ,דליה תושירד םע םילשהל םירוה הליבומ רשא ,הבר הקוצמ םיווח הדרחמ םילבוסה םידלי

 רתוי בוט דדומתהל םירוהל עייסלו תירוה היצדומוקא תוהזל םירשפאמה םיעצמא וגצוי .הביטימ דימת
 רעונו םידלי בוריס הניה תונורחאה םינשב הפיגמל הכפהש השק העפות .היתוכלשהו הדרחה תעפות םע
 תונורקע וגצויו הלא םיבצמב םיקתושמ םמצע םיאצומ םייכוניח םיתווצו םירוה .רפסה תיבל עיגהל
 .דימלתכ דליה לש ותוהז רומיש ךות םיכמותב ידוחיי שומיש םיללוכה תודדומתה

 ילטיגיד םלועב תירוה החגשה 
 תוכלשהל סחיב םירוה ברקב ששח םייקו וב םיטטושמ ונידליש ואולמו םלוע םויכ הווהמ טנרטניאה
 םירוההמ קלח ברקב יגולונכט עדי רדעה בולישב וז הדרח .טנרטניאב ךשוממ שומיש לש תוידוקפתה
 לש קמוע תנבה ךות .ילטיגידה בחרמב םדלי לע רומשלו חקפל םתלוכיב םייתועמשמ םיישקל ליבומ
  .הז יתועמשמ רגתא לומ םהל עייסל ןתינ דציכ שיחמנ םדיקפת תובכרומו םירוהה יישק

 תירוה תוכמסו םידליב המוארט 
 תויוגהנתה לע דמלנ ,יתחפשמה םילקאה לע םייטמוארט םיעוריא תועפשה לש קמוע תנבה ךות
 ,ףסונב .ולא םיבצמב תיתוכמסו תחכונ הליכמ תירוה תומקמתה לעו רעונ ינבו םידלי לש באכ תוססובמ
 .ןוציק יעורא לש דוביעו עדימ ףוסיאב תודקמתה ךות תירוה הנגהו המלסה תעינמל תוקינכט רוקסנ

  זוכירו בשק תערפה םע תודדומתה 
 םייקה עדיה תא גיצנ .רעונ ינבו םידלי ברקב םויכ הצופנ ״הלחמ״ל הכפה )ADHD( ר״שק תערפה

 ...אשונב םירוהל תתל יוארש תויחנההו הכרדהה יהמ ,ךכמ בושח תוחפ אלו םידליל ןתינה לופיטהו

 רפסה תיבב השדח תוכמס 
 תיבב םידימלת תוגהנתה תנצקה םע דדומתהל ךוניח ישנא םג ומכ ,םירוה לש םתלוכיל הבר תובישח שי
 לש תוגהנתהו תעמשמ תויעב םע תודדומתהל תוברעתה תוינכות םג הרצקב וגצוי הרשכהב .רפסה
 םע רפסה תיבב שגפמ םייקלו םירומו םירוה סייגל ןתינ וב ןפואב דקמתנ .רפסה תיב תרגסמב םידלי
 תודדומתהו הלועפ יכרד לע הזרכהו תיביטקפא הדובע תירב רשפאמה שגפמ ,יכוניחה תווצהו םירוהה
  .דימלתה תוגהנתה לומ השדח
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 הרשכהה תווצ
 זכרמב תירוה תוכמסל האפרמב םילפטמה ,םיסונמו םיכמסומ םיס״ועו םיגולוכיספמ בכרומ הרשכהה תווצ
  .יטרואתה לדומה חותיפל םיפתוש ויה רשא ץוח יצרמ רפסמ םנשי ףסונב . רדיינש
 

 תאופרל רדיינש זכרמב תירוה תוכמסל האפרמה להנמו לוהינו הישעת סדנהמ ,ינילק גולוכיספ – לאימע ןדיע 
 ךירדמכו 'השדחה תוכמסה' לדומ חותיפב ריכב ףתושכ רמוע םייח 'פורפ םע רושעמ הלעמל דבע ןדיע .םידלי
 תונורקע תצפהל םויכ שדקומ ונמז תיברמ .השיגה תונורקע י"פע דבועה רדיינש זכרמב יעוצקמה תווצה

 .הפוריאבו ץראב ךוניחהו תורוהה םוחתב עוצקמ ישנא ברקבו בחרה רוביצב וז השיג

 תורשכהה תזכרו תירוה תוכמסל האפרמה להנמ תינגס ,תינילק תיגולוכיספ – סאימחנ ןמגיז תילג 
 לדומה תמאתהב ןויסנ תלעב .הפוריאבו לארשיב תורשכה רובע הכרדה ינכת חותיפב תקסוע .תויעוצקמה
 תקסוע תילג ,ןכ ומכ .טנרטניאבו םיכסמב רתי שומיש םע םידלילו תרכס ילוח םידליל םירוהל הכרדהל
 .תיטרפה הקינילקב תיתוגהנתה תיביטינגוק השיגבו תימאניד השיגב םירגובמב לופיטב
 לופיטה תונורקע תא רמוע 'פורפ םע חתיפ ירוא .תוארמ ןוכמ להנמ ,ינילק גולוכיספ – טלבנייו ירוא ר"ד 

 תשיגל סיסב הווהמה המילאה אלה תודגנתהה לדומ תא םג ומכ 'תירוהה תוכמסה םוקיש' רפסב םיגצומה
 ב"הראב םינש רפסמ דבעו הפוריאב ןהו ץראב ןה ולא תונורקעל םאתהב ךירדמ ירוא .'השדחה תוכמסה'

 .יתחפשמו יגוז לופיטב םג השיגה םושייב
 תדובע תרגסמב .רדיינש זכרמב תיגולוכיספ האופרל הקלחמב תינילק תיגולוכיספ – איבל רחש סיריא ר"ד 

 םידלי לע טנרטניאב שומישה תעפשהו תילטיגידה תוברתה תא הרקח ןליא רב תטיסרבינואב הלש טרוטקודה
 תווצ תרשכהו תכרדהב ןהו חותיפו רקחמ ידיקפתב ןה ,תירוה תוכמסל האפרמב הדבע סיריא .םירגבתמו
  .םיינופלטה םיכמותה
 תמאתהב ןויסנ תלעב .הכירדמכו תלפטמכ האפרמה תרגסמב הדבע .תינילק תיגולוכיספ – ןמסברה לכימ 

 תוימינפו זופשא תודסומב השיגה תלעפהבו הדרחמ םילבוסה םידליל םירוהל השדחה תוכמסה לדומ

 .רעונ ינבו םירוה םע התדובעב ACT לדומ םע השדחה תוכמסה לדומ תא תבלשמ לכימ .הפוריאבו לארשיב

 ינפב הצרמו תירוה תוכמסל האפרמב לפטמ לט .רעונו םידליב תוחמתה םע ינילק ילאיצוס דבוע – ןומימ לט 
 .רפסה יתבב תוידסומ תויומלתשהבו ןליא רב תטיסרבינואב יעוצקמ חותיפל הדיחיב סרוקב הארוה יתווצ
 .תוגהנתה תויעב םע תודדומתהו העינמ ,הנבהל םילכב םייכוניח םיתווצו םירוה הוולמ לט
-תיביטינגוקו תימניד הדובעו השדחה תוכמסה תשיג בולישב ןויסנ לעב .יאופר גולוכיספ – גרבננוס רינ 

 לשו הרוהה לש םייאופר םיבצמב ןכו ,םיריעצ םירגבתמו םידלי לש הדרח תוערפהב החמתמ .תיתוגהנתה
 .ל"וחבו ץראב םילפטמ תכרדהב קסוע .תיבב םיסחיה תוכרעמ לע םיעיפשמה דליה
 תיבל תכלל םידלי בורס םע תודדומתהל דעוימה ילופיט לדומ תחתפמ .תינילק תיגולוכיספ – רכב ירפע 

 האופרל האפרמב םידלי תיגולוכיספ ירפע ,ןכ ומכ .תיתליהק תרגסמב רפס יתבב ומושיי ךות רפסה
 .תיטרפ הקינילקבו רדיינש זכרמב תיגולוכיספ
 תורושקה תויגוס םע םירוה לש תודדומתהל ילופיט לדומ תחתפמ תניע .תינילק תיגולוכיספ – רלוטס תניע 

 .יטסיטואה םורטקפסה לע םינחבואמה םידלי םע הדובעב ןויסנ תלעב .תורענ לש תינימ העיגפו תוינימל
 שפנ תואירבל זכרמב םירגובמו רעונ ,םידליב תיתוגהנתה-תיביטנגוקו תימאניד השיגב תלפטמ תניע ,ןכ ומכ

 .תיטרפ הקינילקבו מ.ל.ת
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 םושייב םינש בר ןויסינ תלעב .רדיינש זכרמב הליכא תוערפהל האפרמב תינילק תיגולוכיספ – ץישפיל ןצינ 
 ינגב תוכרדה ,עוצקמ ישנא תוכרדה ,םירוה תוכרדה ,רקחמב רתיה ןיב ,השדחה תוכמסה תשיגב הכרדהו
 ךרה ליגה םוחתל לדומה תויצטפדאב םייפיצפס ןויסינו ןיינע תלעב .טנרטניאב םימורופ לוהינו םידלי
 .הליכא תוערפהלו
 םירוה זכרמב המוארט לש הדשב לפטמ .תירוה תוכמסל האפרמה תווצב ינילק ילאיצוס דבוע - ןהכ יחצ 

 ילופיט תווצ ךירדהו הוויל "רורחש עסמ" טקיורפב המוארטוכיספב לופיטל זכרמב ,ןויצ תרשבמב םידליו
 םירגובמבו םירגבתמב ,םידליב לפטמ ןכ ומכ .םולש רוא תתומעב ןוכיסב םידליל יתיב ץוח לופיטל תרגסמב
 .ןויצ תרשבמבו הווקת חתפב תיטרפ הקינילקב םירוה תוכרדהב קסועו

 תלפטמו רעונו םידליב לופיטב םג החמתמ הנד .האפרמה תווצב תינילק הרשכהב תיגולוכיספ – שרוכ הנד 
  .םידלי תאופרל רדיינש זכרמב תיגולוכיספ האופרל האפרמב םידליב תימניד השיגב

 תיתכרעמו תירוה תודדומתהב החמתמ םתור .האפרמה תווצב תיכוניח הרשכהב תיגולוכיספ – ןינקו םתור 
  .זוכירו בשק תוערפהב תורושקה תויעב םע
 


