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 לופיט ישנאו םי"סוע ,םיגולוכיספל תיתנש הרשכה
  'השדחה תוכמסה' תשיגב

 

 זגרא תא גיצת הרשכהה .םירוה תוכרדהב ןויסינ ילעב לופיט ישנאו םילאיצוס םידבועל ,םיגולוכיספל תדעוימ הרשכהה
 ,יביסנטניא וניה לופיטה לדומ .'השדחה תוכמסה' תונורקע לע ססובמה תירוה תוכמסל האפרמה לש ילופיטה םילכה
 עדיה תיינקהב ןה תדקמתמ הרשכהה .תוירחאו תויחמומ םג ומכ ,תיעוצקמ הרשכה ךכיפל בייחמו ,דקוממו יתמצוע
 ךמסומ לפטמ םע ףותישב םירוה םע הדובעב הרישי תוסנתה תרשפאמ ןהו השיגה תססובמ וילע יטרואיתהו יגשומה
  .םוקיטקרפה תרגסמב ,השיגב

 עקר
 תרזעב ,תוגהנתה תויעב םהידליל רשא םירוהל דקוממ ץועייב 2004 תנש זאמ םיקסוע ונא תירוה תוכמסל האפרמב
 .ביבא לת תטיסרבינואמ רמוע םייח 'פורפ םע ףותישב האפרמה תרגסמב וחתופ רשא םיידוחיי םיילופיט םילכ לש ךרעמ
 הרידא תובישח שי תילופיטה השיגלש הנבה ךותמ עוצקמ ישנאל תילופיטה השיגה תארוהב םיקסוע ונא 2012 תנשמ
 םילכה ונתדובע ךלהמב .ונלצא וחתופש םייתוכיאה םילכה תא שיגנהלו ץיפהל וננוצרבו ,םיבר םילפטמו םירוה רובע
 תפוקת ,לשמל .םייחכונה םירגתאל רתוי קייודמ ןפואב םתוא םימיאתמ ונאו םינכדעתמו םישדחתמ ןמזה לכ םיילופיטה
 ןכו םידלי לש תוגהנתה תויעב םע דדומתהל ךיא הנווכהב םירוה לש ךרוצה תא רתוי דוע הדדיח הנורוקה תובקעב רגסה
 ונא האפרמה תרגסמב .טנרטניאב םינכוסמ םישומישו םיכסמב רתי שומיש – תונורחאה םינשל ידוחי רגתא םע
 ,תיבב יונישה ןכוס אוה הרוהה רשאכ ,הרוהה לש טבמה תדוקנ ךותמ הלא םיישק םע תודדומתהל תינחה דוחב םיאצמנ
 ,סיסב תואצרה םהבו םישגפמ הנומשו םירשע תללוכ הרשכהה .דליה םע הלועפ ףותיש רדעה וא טועימ לש םיבצמב םג
 יהוז .האפרמה תרגסמב םייקתיש םוקיטקרפ ךילהתב תינבומ תובלתשה ןכו תומדקתמ תואצרה ,לוגרתל תויצלומיס
 זכרמו רדיינש זכרמ םעטמ השיגב ךמסומ לפטמ תדועת ולבקי הירגובו השדחה תוכמסה תשיגב רתויב הפיקמה הרשכהה
 ונא םהילא תולבגמל םאתהב( האפרמה תווצב טלקהל ולכוי םיפתתשמ רפסמ ,הרשכהה םויס רחאל .השדחה תוכמסה
 הכרדה תלבקל ליבקמב ,לופיטל םירוה תוינפה הקינילקל לבקל ולכוי ךכב םיניינועמ ויהיש םיפתתשמ ,ףסונב .)םינותנ
  .ונלש האפרמה תווצ י"ע תיעוצקמ
 דומילה יעצמאו הרשכהה הנבמ
 לכה ךס ,דחא לכ תויאמדקא תועש 4 ינב םישגפמ 28 תכשמנו םיפתתשמ 18 דע 9 לש הנטק הצובקב תמייקתמ הרשכהה

 ,ףסונב .תוינילק תואמגוד ללוכה קימעמ ןפואב םיילופיטה םיעצמאה ןמ דחא לכ ודמלי הרשכהב .תויאמדקא תועש 112
 שוכרל תורשפאמ ולא תויצלומיס .ךירדמה תווצה תייחנהב תויצלומיס ידי לע הז יעצמאב םיסנתמו םילגרתמ םיכרדומה
 לוקוטורפה תא ולבקי הרשכהה יפתתשמ .םילפוטמ םע רישיה שגפמה ינפל דוע ,לעופב הטישה םושייל הבר תונמוימ
  .םירוהל רוסמל ןתינש הייחנה יפד ללוכה ,תירוה תוכמסל האפרמה לש ילופיטה

 הרשכהב םייזכרמ םיאשונ
 תובכרומ תויתחפשמ תוקימניד לש םיבצמב םג דעומ רצק לופיטל יביטקפא דקומ תריצי 
 דועו "ןוקית תולועפ" ,"םיכמות סויג" ,"תובשייתה" ,"הזרכה" - םינוש םילכ לש לוגרתו טרופמ דומיל 
 דועו רפס תיבל תכלל בורס ,בשחמב רתי שומיש ,תומילא ןוגכ תוגהנתה תויעבב דקוממ לופיט תמגדה 
 ונתפוקתב תוירוה תומליד לומ תודדומתהל יביטרגטניא לדומכ תירוה החגשה 
 'השדחה תוכמסה' תשיג יפ לע דקוממ ןויאר תדימל ךות םירוה םע יח שגפמב הייפצ 
 םיינדבא םימויאו הליכא תוערפה ,ןוכיסב תורענ ומכ םייפיצפס םיינילק םיבצמל השדחה תוכמסה תמאתה 
 ס"היב תרגסמב םיילופיטה םילכה םושייל םתייחנהו השדחה תוכמסה תשיגב יכוניח תווצ תכרדה 

 םימייקתמה םילופיטל תופרטצה רשפאמה ,םוקיטקרפה ךילהת וניה תיתנשה הרשכההמ יתוהמ קלח :םוקיטקרפ
 הסונמ לפטמב תופצל םיכרדומל רשפאתמ וב ידוחיי ךרעמ והז .ךמסומ גולוכיספ לש הלבוהב תירוה תוכמסל האפרמב
 לופיט ךותב םימאתומ השיגה תונורקע דציכ יביטקפאו יביטקא ןפואב דומללו תווצכ ומיע דובעל ,םירוה גוז ךירדמ
 .לופיטה תוצלמה תא םשייל םהל עייסיו ןופלטב עובשב םיימעפ םירוהה םע חחושי ךרדומה .ינילק
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 .םיפתתשמ 9-6 לש הנטק הצובק רובע רקובב ישילש ימיב םידומילה תועש תרגסמב םייקתת :םוקיטקרפה לע הכרדהה
 לוהינל תישעמ הנווכה ולבקיו קלח םיחקול םה וב ילופיטה ךילהתה תונורקעב ופתושי םיכרדומה ,הכרדהה תרגסמב
 לש תוירשפא תונחבא( ילופיט הרקמ לכ ביבס קימעמ ינילק ןויד םייקתי הכרדהה תרגסמב ןכ ומכ .םירוהה םע תוחישה
 הפישח םג תוללוכה ,הלא תוכרדה ,וננויסינמ .)דועו םירוה תויודגנתה םע תודדומתה ,תיתחפשמ היגולותפ ,דליה
 .השיגל םאתהב לועפל ןוחטיבהו הדימלה תא תוקימעמו תוקתרמ ןניה ,םיפסונ םיפתתשמ לש םיילופיט םירקמל

 :םוקיטקרפה תובוח
 ףרטצה ףתתשמ םא .תושיגפ 5-14 וניה לופיטה ךשמ רשאכ ,ופוס דעו ותליחתמ ,דחא ילופיט ךילהתל תופרטצה 

  .ףסונ לופיטל ץבושי אוה ,תוחפ וא תושיגפ 4 רחאל םייתסהש לופיטל
 עובק םויב עובשל תחא םימייקתמ םילופיטה .הרצקב ילופיט שגפמ לכ םוכיסו תוילופיטה תושיגפה לכל העגה 

 .צ"החא ישילש םויב םילופיט םימייקתמ אל .ישיש םוי וא ברעה ,צ"החא תועשב
 םיעובק תועשו םימיב ומייקתי תוחישה .תוקד 20-40 החיש לכ ךשמ .םירוהה םע עובשב ןופלט תוחיש 2 םייקל 
 ברעה תועשב חחושל םישקבמ םירוהה תיברמ יכ שיגדהל בושח .םירוהל ןהו ףתתשמל ןה םימיאתמה תיסחי
 .תאז דבכל םיניינועמ ונאו תורחואמה
 .לפטמל חולשלו טרופמ ןפואב ןופלט תחיש לכ םכסל 
 .לפטמהמ תויחנה תרזעב םירוהל םויס בתכמ תנכהו םייק טמרופ יפ לע לופיט םוכיס תביתכ 

 הכרדהל ףרטצהל ולכוי ,הרשכהל ךשמהב םינינועמ ויהיש םיפתתשמ :הרשכהל ךשמהב תויטרפה תוקינילקל תוינפה
 ףופכב ויהי תוינפהה .םילופיטל םירוה לש תוינפה לבקל היהי ןתינ הכרדהה תפוקת ךלהמב .)םולשתב( תיתצובק
 םיפתתשמל תופידע ןתנית ,לשמל ונילא תונופש תוחפשמ לש םיכרצל םאתהב ןכו ת/ףתתשמהמ ונתומשרתהל
 .רדיינש זכרממ תוקחורמ םהלש תוקינילקהש

 הרשכהה תווצ .תירוה תוכמסל האפרמה להנמו ינילק גולוכיספ ,לאימע ןדיע דמוע הרשכהה תווצ שארב :םיצרמה תווצ
 םקלחו תירוה תוכמסל האפרמב םילפטמ םקלח ,השיגב לופיטב בר קתוו ילעב םלוכ ,םיכמסומ םיגולוכיספמ בכרומ
 תיביטרטסינימדאה תולהנתהה תא תזכרמה תיגולוכיספ םישגפמה לכב הוולמ הרשכהה תא .)ךשמהב טורפ( ץוח יצרמ
  .ךרוצה תדימב םיינטרפ םינעמ םג םיפתתשמל תנתונו תימדקאהו

 ןויד ךשמה רשפאתיו עדימ יפד ,סרוקה תוגצמ ולעוי וב ,רוגס יטנרטניא םורופל ופרטצי םיפתתשמה :הרשכהה םורופ
 .הרשכהב ולעש םיאשונה לע

  .םירוה תכרדהב ןויסינ ילעב לופיט ישנאו םיילאיצוס םידבוע ,םיגולוכיספל :תדעוימ הרשכהה ימל

 תוכמסה זכרמו רדיינש זכרמ םעטמ ,"השדחה תוכמסה תשיגב ךמסומ לפטמ" תדועת ןתנית הרשכהה םויסב :הדועת
 .םוקיטקרפה תובוח לכ תמלשהו םישגפמהמ תוחפל 80% לש תוחכונב תינתומ הדועתה תלבק .השדחה

 )םיניינעתמל חלשי טרופמ ז"ול( 12:30-9:00 תועשב ישילש ימיב 24/5/22-10/21/19  :תיתנשה הרשכהה יכיראת

 ₪ 006,9 :הרשכהה תולע

  .םוקמב היינחו החונ הרובחת ,)ןולייא ןוינק דיל( 31 י"חל 'חר סופמק יימ זכרמ :הרשכהה םוקימ

 היווחה תנבה תא קימעהל םג ותרטמשכ םוזב םייקתי ןויארה - הלבק ןויאר תבייחמ הרשכהל תופרטצה :הלבק ןויאר
 .םידומילה תרגסמב היופצה

 ליימב ,תינילק תיגולוכיספ ,סאימחנ ןמגיז תילג םע רשק רוציל ןתינ :הלבק ןויאר תעיבקלו תוצעייתהל ,יעוצקמ עדימל

galit@newauthority.org.il 4730029-205 ןופלטב וא. 
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   תיתנשה הרשכהה יאשונמ קלח טורפ

 
 דוסי יגשומו יטרואית עקר – המילא אל תודגנתה 

 גצוי .םירוה םע הדובעב הז לדומ הנבמה לנויצרהו 'המילא אלה תודגנתהה' תודוסי ודמלי הרשכהב
 הדמע לש תונורקעל יתרבח – יטילופה רושימב םירכומה המילא אלה תודגנתהה תונורקעמ רבעמה
 תנצקה לומ יכרעו יתמצוע קבאמל תאצל ןתינ דציכ םג רהבוי .דלי הרוה יסחי תכרעמב תחכונ תירוה
 לע ינחוכ ןפואב טולשל תונויסינמ ענמהל הרטמב תימצע הטילש לש הדמע ךותמ דליה תוגהנתה
  .דליה תוגהנתה

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

 המילשמ המלסהו תידדה המלסה – המלסה יכילהת 
 םיתומיעל םעפ אל הליבומ דלי-הרוה יסחי תכרעמ .התעינמל תונורקעו המלסה ימרוג וגצוי הז קלחב
 לזרבב תוכהל שי"( הבוגת תייהשה ןוגכ תונורקעב שומיש ךות העינמל םינתינה תורתוימ תומלסהו
 לע הטילשל םיינחוכ תונויסינ םוקמב תימצע הטילשל תוקינכטו "הינמיס"ב שומיש ;)"!רק אוהשכ
 .ענכיהל אלו םילסהל אל :ץועייב יזכרמ דעי שומימ תרשפאמ ולא םיכילהת תנבה .דליה תוגהנתה

 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
 םעפ אל םישח ךוניח ישנאו םירומ םגו םירוה יכ ןיבהל בושח .הכרדהה וא לופיטה תא םדקלו עינהל
 תוקינכטה .תודקוממו תויטרקנוק הבוגת תוקינכטל םיקוקז ןכלו ה/דליה תוגהנתה לומ םינוא רסוח
 ,הזרכה :וגצויש תוקינכט 'סמ ןלהל .תויצלומיסב םיפתתשמה י"ע ולגרותיו תואמגודו רבסהב וולי
  .חטשב תוחכונ ,םינופלט בבס ,ןוקית תולועפ ,םיכמות סויג ,תובשייתה

  תירוה החגשה 
 רגובמה לש החגשהה תמר תא םיאתהל תורשפאמה תונוש החגשה תומר וגצוי אנדסה לש הז קלחב
 תינאטנופסה החגשהל רגבתמ דליב תבכרומה החגשהה תרשקתמ דציכ רהבוי .דליה לש ןוכיסה תמרל
 םייזכרמ םיאשונ וגצוי ,ןכ ומכ .דליה תלידג םע החגשהה הנתשמ דציכ םג ומכ ,קוניתה לע םאה לש
 החגשה ,שוליבו החגשה ,הטילשו החגשה :ןוגכ ,החגשהה םוחתב תוצופנ תוירוה תומלידל םירושקה
  .ןומאו החגשה ,תויטרפו

 רפסה תיבב השדח תוכמס 
 םידימלת תוגהנתה תנצקה םע דדומתהל ךוניח ישנא םג ומכ ,םירוה לש םתלוכיל הבר תובישח שי
 תויעב םע תודדומתהל ,לפטמה תלבוהב ,תוברעתה תוינכות םג הרצקב וגצוי סרוקב .רפסה תיבב
 םייקלו םירומו םירוה סייגל ןתינ וב ןפואב דקמתנ .רפסה תיב תרגסמב םידלי לש תוגהנתהו תעמשמ
 לע הזרכהו תיביטקפא הדובע תירב רשפאמה שגפמ ,יכוניחה תווצהו םירוהה םע רפסה תיבב שגפמ
  .דימלתה תוגהנתה לומ השדח תודדומתהו הלועפ יכרד

 



 

 השדח תוכמס – םיינילק םיס"ועו םיגולוכיספ תרשכה

 

    תירוה תוכמסל האפרמה                                                                                                                  

 הרשכהה תווצ
  .ץוח יצרמ רפסמו תירוה תוכמסל האפרמב םילפטמה םיכמסומ םיס"ועו םיגולוכיספ ללוכ הרשכהה תווצ

 רדיינש זכרמב תירוה תוכמסל האפרמה להנמו לוהינו הישעת סדנהמ ,ינילק גולוכיספ – לאימע ןדיע 
 תוכמסה' לדומ חותיפב ריכב ףתושכ רמוע םייח 'פורפ םע רושעמ הלעמל דבע ןדיע .םידלי תאופרל
 םויכ שדקומ ונמז תיברמ .השיגה תונורקע י"פע דבועה רדיינש זכרמב יעוצקמה תווצה ךירדמכו 'השדחה
 .הפוריאבו ץראב ךוניחהו תורוהה םוחתב עוצקמ ישנא ברקבו בחרה רוביצב וז השיג תונורקע תצפהל
 ינכת חותיפב תקסוע .תירוה תוכמסל האפרמה להנמ תינגסו תינילק תיגולוכיספ – סאימחנ ןמגיז תילג 

 ילוח םידליל םירוהל הכרדהל לדומה תמאתהב ןויסנ תלעב .הפוריאבו לארשיב תורשכה רובע הכרדה
 השיגב םירגובמב לופיטב תקסוע תילג ,ןכ ומכ .טנרטניאבו םיכסמב רתי שומיש םע םידלילו תרכס
 .תיטרפה הקינילקב תיתוגהנתה תיביטינגוק השיגבו תימאניד
 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 

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

 תוימינפו זופשא תודסומב השיגה תלעפהבו הדרחמ םילבוסה םידליל םירוהל השדחה תוכמסה לדומ
 .דחוימה ךוניחהו תוימינפמ םידלי םע תדבוע לכימ .הפוריאבו לארשיב
 הצרמו תירוה תוכמסל האפרמב לפטמ לט .רעונו םידליב תוחמתה םע ינילק ילאיצוס דבוע – ןומימ לט 

 יתבב תוידסומ תויומלתשהבו ןליא רב תטיסרבינואב יעוצקמ חותיפל הדיחיב סרוקב הארוה יתווצ ינפב
 .תוגהנתה תויעב םע תודדומתהו העינמ ,הנבהל םילכב םייכוניח םיתווצו םירוה הוולמ לט .רפסה
 תחתפמ תניע .האפרמה תרגסמב תינופלט תכמות התיה תניע רבעב .תינילק תיגולוכיספ – רלוטס תניע 

 ןויסנ תלעב .תורענ לש תינימ העיגפו תוינימל תורושקה תויגוס םע םירוה לש תודדומתהל ילופיט לדומ
 ,םידליב תימאניד השיגב תלפטמ תניע ,ןכ ומכ .יטסיטואה םורטקפסה לע םינחבואמה םידלי םע הדובעב
 .תיטרפ הקינילקבו מ.ל.ת שפנ תואירבל זכרמב םירגובמו רעונ
 תינופלט תכמות רבעב התיה הירלו .האפרמה תווצב תינילק הרשכהב תיגולוכיספ – וקנבוגרט הירלו 

 תלפטמ הירלו ,ןכ ומכ .םיינופלטה םיכמותה תזכרו הכירדמ התיה םינש רפסמ ךשמב ןכמ רחאלו ,האפרמב
  .דודשאב תיללכ םילוח תפוק לש שפנה תואירבל האפרמב םידליב תיתוגהנתה-תיביטינגוקו תימניד השיגב
 בורס םע תודדומתהל דעוימה ילופיט לדומ תחתפמ .האפרמה תווצב תינילק תיגולוכיספ – רכב ירפע 
 םידלי תיגולוכיספ ירפע ,ןכ ומכ .תיתליהק תרגסמב רפס יתבב ומושיי ךות רפסה תיבל תכלל םידלי
 .תיטרפ הקינילקבו רדיינש זכרמב תיגולוכיספ האופרל האפרמב
 הכרדהו םושייב םינש בר ןויסינ תלעב .רדיינשב תיללכה האפרמב תינילק תיגולוכיספ – ץישפיל ןצינ 

 םידלי ינגב תוכרדה ,עוצקמ ישנא תוכרדה ,םירוה תוכרדה ,רקחמב רתיה ןיב ,השדחה תוכמסה תשיגב
 .ךרה ליגה םוחתל לדומה תויצטפדאב םייפיצפס ןויסינו ןיינע תלעב .טנרטניאב םימורופ לוהינו
 תלפטמ .רדיינשב תיללכה האפרמבו האפרמה תווצב תינילק הרשכהב תיגולוכיספ – הדש גרבמולב הנד 

 .תודקוממ תושיגבו תימאניד השיגב םיישק ןווגממ םילבוסה םידליב
 םידליב תלפטמ .רדיינשב תיללכה האפרמבו האפרמה תווצב תינילק הרשכהב תיגולוכיספ – שרוכ הנד 

 .תודקוממ תושיגבו תימאניד השיגב םיישק ןווגממ םילבוסה
 םירוה זכרמב המוארט לש אשונב לפטמ .תירוה תוכמסל האפרמה תווצב ינילק ילאיצוס דבוע – ןהכ יחצ 

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


