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 חיתפ .1
 

 :הליהקב םייפיצפס םיחלפל םינופה םינוגרא םירשעכ לארשיב םויכ םילעופ וז תרגסמב
 סיסב לע םיתיעל ,תינימה תוהזה וא הייטנה סיסב לע םיתיעל ,יפרגואיג סיסב לע םיתיעל
  .תדקוממ השינ

 היושע הניא איה ףא רומאכש ,הליהקל םינווכמה םיפוגה ללכ תא תוצמל רמייתמ וניא יופימה
 הלאכ וא ,רתוי תופפור תויונגראתה תומייק ,םירחא םינוגראו ,הלא םינוגרא דצל .תחא השקמ
 רכינ .םיטרפ לש תוליעפ ןכו ,ב"טהלה ינוגרא ראש ןיבל ןניב שממ לש הקיז הדסמתה אלש
 תויתוהז תויוקדל הברה תושיגרה ףא לע תאזו ,הליהקב םינושה תולוקה לכ גוצייב רסוח םג
  הנשמ תצובק לכ לש תנחבומ הרימאב ןוצרהו

 ,הילע קבאיהל וא תוהז ריתסהל ךרוצבו ,הרכה רדעיהב ,הפידרב וסנתה הירבחש הליהקכ
 ורבצנ תאז םע דחיו .םינשה ךרואל התונגראתה תאו התחימצ תא םג םימוד םיביטומ וויל
 ריכהל םג םינשה ךרואל הליהקה החילצה הרקיעב .ץראבו םלועב םיבר םיגשיה ךרדה ךרואל
 תדסוממ הילפא תמייק ןיידע םא םג( תירוביצ היצמיטיגלל תוכזל םגו הכותבש תונושב
 רבוגה גוצייב ךשמה ,1988-ב רכז בכשמ לע רסואה קוחה לוטיבב לחה :)םינוש םיטביהב
 ;הליהקה תונבו ינבל תויוכז וקינעהש ןיד תוקיספבו הקיקחב ;תוימוקמה תויושרבו תסנכב
 הוולנש המב ;תינימה םתרדגהל סחיב תוריעצלו םיריעצל הרבסהו ךוניח תורגסמ םויקב
 הלכו ;םינוגרא תמקהב ;םייזכרמ םיבושייב טלוב יתנש עוריא וכפהש הוואגה ידעצמל
  תויומד לש "ןוראהמ האיצי"בו ,ירוביצה חישב תרבוגו תכלוה תוארנב

  הלא םינוגראב ןמז ךרואל םיליעפ םניא הליהקל םיכייתשמה בורש ןותנה .תרושקתב תורכומ

 
 

 
 םילהנמ ריצקת .2

 לש רתוי רישע דועית :ויתותוא ןיב .דוסימ לש הדימ םישרוד הליהקה לש תוחתפתהה יכילהת
 המל תודעכו תוסחייתה תדוקנכ ינוגרא ןורכיז תריצי ;הינווג ללש לע תמייקתמה תוליעפה
 לע רומשיש יואר הז דוסימ .המידק טבמב תיגטרטסא הבישח ןכו; םינשה ךרואל שחרתהש
 תונורתפ םויקל תונלבוס ךותו ,ירשפאה דחיל בושח חתפמ איהש ,תולוק יוביר לש השיג
  םהיניב עירכהל ץוחנ חרכהב אלש ,םינוש םיינוגרא

 בושח .הב תולכומה תויוהזל סחיב תונוש תושיפת םע ,תויוהזו תוצובק לש דגא איה הליהקה
 ךות ,ויבגל חיש דדועל םגו ,םימייקה םינוגראה תרגסמב הז יובירל תוחיתפה לע רומשל
 ןתוכייש תאז םעו ךכל תוכוז תוחפש תוצובקל דחוימ לוק ןתמ לע הדפקה
 חופיט ןכו ,(Reaching out) םייתטיש גושיה יצמאמ םישרוד הלא .תיטנוולר הליהקל



 ,ךכ ךותב .)ישילשה ליגה תונבו ינב לשו םיסנרט לש לשמל( רתוי תושלחומ תוצובק לש ןזאמ
 אצומ תוצובק יבגל םג ךכו ,הירפירפה יבושייב הליהקה לש תומזוי םודיקב קזח ךרוצ הלוע
 הדובע ירגהמ וא םיניטסלפ-םיברע לשמל( תונוש םואלו

 

 עודיי ,תוגיהנמ לשו הלועפ לש םינוש םילדומ לש האוושה ךות( םינוגראה ןיב תידדה הדימלל
 ,)דועו תובדנתה לש םישדח םיקיפא תחיתפ ,םינוש םינוגראב תונוש תומזוי תוחתפתהב
 המכ ,לשמל) ותוא תוולמה תומלידב ןוידו ףתושמ ינוגרא ברו ינוגרא עדי חותיפ – ללכבו
 םילבקמ תוחפש םייתוהז םיביכרמ םיקזחמ ךיא ;הלבגמ וא ןורתי רדגב אוה "ידסממ קוביח"
  .(הידמב יוטיב םויכ

 

 יעבטה דמעומכ הז רשקהב הלוע הדוגאה( הדשה לולכתב דקמתיש ףוג לע םכסויש בוט
 לשמל( תופתושמ תולועפ זכרלו םינוגראה ןיב םאתמ םרוגכ שמשל לכוי הז ףוג .)דיקפתל
 היישעבו יבולבו הקיקחב ,טפשמה םוחתב ,עדימ ףותישבו ףוסיאב ,ל"וחב םיבאשמ סויגב
 .( תיתרושקת

 ב"טהלה תליהק םע רשקה קודיה דצל ,)םלועה יבחרב ףאו( לארשיב םירחא םינוגראל רשקה •
 ןיאש הארנ .הליהקל חוכ רוקמ שמשל לוכיו ,תוליעפו הצרמה שרודה הדש ודוע תימוקמה
  ,הכותבו הליהקל ץוחמש םיטרפלו םינוגראל םיירשפא םירוביח לש יוצימ

  .לודג לאיצנטופ וב ןומטש םינימאמ ונאש

  :הדשהו םינוגראה ללכ ןיב הלועפ ףותישלו לולכתל םינונגנמו ללכתמ ףוג תריצי .2

 הזכ ןויכראל .)יזיפו ילטיגיד ןפואב( יטנבלרה עדימה תרימשו ,"הליהקל ןויכרא" תמקה •
 דדועי ,םינוגראה ללכל בר עדיל השיג רשפאי ךדיאמו ,דחמ תיתוברתו תירוטסיה תובישח
  הליהקה ינוגרא ללכ תא תרשל יופצו הלועפ יפותישו תופיקש
 דיקפת ול תויהל לוכיש ,ידיתע ןואיזומל סיסב תויהל ףא לכוי הזכ ןויכרא .תפטושה תוליעפב
  .תויכוניח תויוליעפלו,בושח ירוביצ

 םודיקו יבול ;ל"וחב םיבאשמ סויג :םימוחת רפסמב תפתושמה תיתליהקה היישעה זוכיר •
 םיידועיי עוצקמ ישנא תאצקה ,םאתהב .תיטפשמ היישעו ;תיתרושקת הדובע ;תוינידמ
  .הלא םימוחתב ףתושמב הליהקה ינוגרא ללכ תא ותרשיש

 ינפ לע ,תויוליעפהו םיתורישה ללכ תא הפממה ,הליהקה ינוגרא לכל ףתושמ רתא תיינב• 
  .(הליהק ,ג"ג רוזא ,ןכות םוחת( םינוש םיכתח

 

  :בחרה



 חופיטו לוהינ ,"תירב-ינב" רדגב ,חתפמ תודמע ילעב םידידיו הליהק ירבח סויגל םוזי ץמאמ• 
  .הליהקה תורישל ךרוצה תעב םהלש סויגו ,םמיע חווט ךורא רשק

 רוביצה ןיבו הניב תושיגפמה תונוש תומזוי תועצמאב חטשל הליהקה לש רוביחה תקמעה •
  .הירפירפ ירוזאב דחוימב ,ףתושמה ירוביצה בחרמב הלש תוארנה תא תוריבגמו ,בחרה

 ןודעומ וא קסע יתבל האגה ותה תמגוד תומזוי תועצמאב ,הליהקה לש ילכלכה חוכה ףונימ •
  .םיילכלכ םינוגרא םע הלועפ יפותיש םודיקו הרבסה תועצמאב ןכו ,תונכרצ

 תוצרו ,האגה תיזחה טקיורפ תמגוד ,הידידיו הליהקה לש יטילופה חוכה יוצימו ףונימ •
  .וחופיטו הידידילו הליהקה ינב םיאקיטילופל תוגלפמ הצוח םורופ תריצי ,ףסונב .תוצעומל

  ,ישילשה ליגה תונבו ינב םה ןהלש חופיטב ךרוצ הלועש תופסונ תויזכרמ תוצובק

  .םילאוסקסיב ןכו

 ןעמל הדוגאהו ן"שוח ,תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה ,יגיא ומכ תיסחי הובג ביצקת ילעב םינוגרא
-2 לע םיכמסנ םיבאשמב רתוי םילד םינוגראש דועב ,ןומימ תורוקמ 3-5-כמ םהלש ביצקתה תא םיביכרמ ב"טהלה
 ביצקתהמ קלח הווהמו םינוגראה תוליעפ לש ירקיעה ןומימה רוקמ איה היפורתנליפ יכ הארנ יללכ ןפואב .דבלב 1
 הכימתמ וא תימוקמה תושרהמ ירקיעה םביצקת תא םילבקמ תומורת ידי לע םיכמתנ אלש ולא .םהמ 11 לש
 .תונושה תויוליעפה לע םיפתתשמה לש םולשת דצל םיתעל ,תיתלשממ

 
 

a. תויזכרמה תוצלמהה זוכיר 
 לארשיב הליהקה ינוגרא יופימ .3

a. םינוגראל רקסה יאצממ 
b. תינוגרא ץוח תוליעפ 

 ,םיפסונ ￼￼תויונגראתה וא םינוגרא רפסמ ץראב ב"טהלה הדשב םילעופ ,ונרקסש םינוגראה תוליעפל ליבקמב
 הייסולכואל םינופה - ךומכו ונוצרכ תא תונמל ןתינ םהיניב .תיסחי םימצמוצמ תוליעפ יפקיהבש הארנ יכ םא
 תאווסאו סווקלאו ;לארשיב תינימ-א תועדומ םודיקל – י"אמ ;)רבעשל םיעבצ השיש וא( תיאפיחה תשקה ,תיתדה
 .תיניטסלפה הרבחל םינופה -

 

 ,ל"הצ ,תואירבה תכרעמ ,טפשמה תכרעמ ,תוימוקמ תויושר ,הלשממ ידרשמ ללוכ - דסממה יפוג .1
 םהלשמ תוליעפ םיבר םירקמב םימייקמ הלא םיפוג .ךוניחה תודסומו תידסממה תיטילופה תכרעמה
 הז גוסמ תוליעפל תואמגוד .יאמצע ןפואב םג םיתיעל ךא םינוגראה ףותישב םיתיעל ,ב"טהלה הדשב
 םיתורישב תוליעפ; ביבא-לת תייריעו תורייתה דרשמ ידי-לע האג תוריית םודיק לשמל תוללוכ
 תואפרמ ;אבצב רדגמו םישנ יניינעל תצעויה תוליעפ ;תוימוקמ תויושרב םייכוניחה םייגולוכיספה
 םג ןויצל היואר ןאכ .תיאופרה תורדתסהב ב"טהל תאופרל הרבחהו ;םילוחה תופוק לש תוידועיי

  תוגלפמה לכב םיאג םיאת תללוכה תיטילופ תוליעפ

  .תואטסרבינואבו תולודגה

 הניא תיזכרמה םתרטמש ףא לע ,הדשב םיליעפה ישילשה רזגמה ינוגרא ללכ - ישילשה רזגמה .2
 םימדקמ ךכ ךותבו ,חרזא תויוכזו ןויווש לש םיאשונב רתוי בחר ןפואב םילעופ םקלח .ב"טהלה הדשב



 יתדוקנו דקוממ ןפואב הליהקב םיקסוע םקלח .)חרזאה תויוכזל הדוגאה תמגוד( ב"טהל תיוכז םג
 םיעייסמ םקלח ,(א"ת קטמניסב האגה עונלוקה לביטספ תמגוד( םהלש הדובעה תרגשמ קלחכ
 םילטסוה השולש הליעפמה תותוא תמגוד( ב"טהלה תייסולכוא םג ןהיניבו רתוי תובחר תויסולכואל
 הייסולכואב רתיה ןיב תלפטמה םלע ;דורווה גגהו ךרד ינבא ,רורד תיב – תיב"טהלה הליהקל
  תואנדסו םירועיש הריבעמה ףתושמ הנכמ תתומעו ;תיב"טהל

  .(רדגמו תוינימ יאשונב רעונ ינבל

 תוצובק ןהיניב ,שממ לש םינוגרא ןניאש ,םינוש םיגוסמ תויאמצע תוצובק - תוימוקמ תויונגראתה .3
  תבש תליהק - ךלש תבשו ,םייתעבגבו הרדחב םיאגה םיאתה תמגוד ,תונוש תויתרבח
  ."םישורג םיאג םירוה" תמגוד םידקוממ םיאשונ ביבס תויונגראתה ,ןדיצל .תיק"בטהל

 תמגוד( הליהקל תוידועיי תויוליעפו םיב"טהל םינכת םימדקמו םירצויה םיקסע - יקסעה רזגמה4. 
 םייתודידי םיקסע(; קהבומ יתליהק טביה ילעבכ םתוא םיראתמה שיש תוביסמ לש םינייל
  ןכו(; טפוסורקימב לשמל( הדובע תומוקמב "םיאג םיאת)LGBT friendly(; " הליהקל

 . קוויש תורטמל יב"טהלה חלפל םינופה םיקסע
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 םירצויה בחרה רוביצל טנרטניא ירתא ןכו תספדומ תונותיע ,וידר ,היזיוולט יצורע - תרושקתה יעצמא .5
 ,םדיצל .אשונב ירוביצה חישה לע םיעיפשמו הליהקל םיעגונה םינכת וא םיב"טהל םינכת םימדקמו

  .WDG-ו הוואג וקאמ תמגוד ,הליהקל םיידועיי טנרטניא ירתא

 תרושקתה יעצמא לש ולאל תויתרבחה תותשרה לש תומוד תועפשהל ףסונ - תויתרבחה תותשרה .6
 ימושייו תורחא תויתרבח תותשר ,קובסייפ תוצובק ,יללכה ירוביצהו יתליהק םינפה חישל עגונב
  ירבחל תיזכרמ תיתכימתו תיתרבח תיתשת םג םעפ אל םיקפסמ תויורכיה

  .הליהקה

 ינוגראב ליעפ וניא ללכ תיב"טהלה הליהקה ירבח לש טלחומ בורש רוכזל בושח ,הלא לכ דצל
 תיאמצע לעופ הלאמ ןטק טועימ .םייתליהק-ץוח םינוגרא לש תויוליעפב קלח חקול וניא ףאו ,הליהקה
  .("דחא םדא לש ןוגרא" - יולה הנינ תמגוד( ןוגרא תרגסמב אלש הריזב יתועמשמ ןפואב
 םדקמה ב"טהל הרומ המגודל( תידיימה םתביבסב יאמצע ןפואב םילעופה םיטרפ אוצמל ןתינ ,םדיצל
 בחרמב םיב"טהל לש תוחכונה םצעש םינעוטה שי ,תאזמ הרתי .)רפסה תיבב תוליעפ ומצע תעד לע
 תולועפ םג ךכו ,)"טסיביטקא אוה סנרט ,ולש תוחכונה םצעמ"( םזיביטקאכ ספתיהל הלוכי ירוביצה
 הובג יתרושקת ליפורפ תולעבו תועיפשמ תויומד לש תוארנה ,רשקהה ותואב .םיב"טהל יאושינ ומכ
 ,)םיקסעבו טרופסב ,הקיטילופב םג רתויו רתוי ךא ,תונמואהו תוברתה ,תרושקתה ימוחתב רקיעב(
 דוע .תילארשיה הרבחב םיב"טהלל סחיה רופישל תיתועמשמ המורת תלעבכ םיבר י"ע תספתנ
  םייטפשמה םיקבאמה בורש רוכזל בושח ,הז רשקהב

  .ב"טהלה ינוגרא י"ע לעופב ולהונ םא םג ,םידיחי לש םיקבאמ םסיסבב ויה םייתועמשמה

  .("םיב הפיט תאז – םינוגראב םיליעפ םייפלא וא ףלא ילוא שי")

 ברקב ןהו ב"טהלה תייסולכוא ברקב ןה ,םינוגראה לש תוארנה תרבגהב םעט שי יכ המדנ ,תישאר
 טעמכ םיריכמ אלו ,הליהקה לע םולכ םיעדוי אלש הליהקב םישנא טעמ אל םישגופ"( בחרה רוביצה
 רקסה לע ובישהש ולא ברקב וליפא יכ ונכרעש הליהקה רקס יאצממ םיארמ ,ךכל תודעכ .)"ןוגרא ףא
 םיעדומ םניא ללכ םייתועמשמ םיקלח ,)ב"טהלה ינוגרא הדשל םייוסמ רוביח ילעב םהש חינהל שיש(



 תוברו םיברש ךכ לע תועיבצמ רקסה תואצות ,תאזמ הרתי .םתיישעלו םינוגראהמ לודג קלח םויקל
  .םבור תא תוריכמ אל םג השעמל םימייקה םינוגראה ידי לע תוגצוימ אל תושיגרמש יממ

 

 הליהקה ךותב( םירחא םינוגראל םירוביחה קודיהמ חומצל הלוכי הבר תלעות יכ םינימאמ ונא ,תינש
 םירשק חופיט ,הלועפ יפותיש לש תומזוי תועצמאב לשמל – חטשב שחרתמש המלו )הל הצוחמ םגו

 ללש תא ףנמל הרטמ ךותמ ,תאז לכ .לולכתו רוביח ,הלבוה לש םינונגנמ תריציו ,חווט יכורא
 ,רשקה ותואב .(קסע יתבל האגה ותה איה הז גוסמ המזויל המגוד( יכה ואלב תומייקתמה תויוליעפה
 העד יליבומ ,חתפמ ישנא לש רגאמ לוהינ תועצמאב לשמל ,םימייקה תוחוכה סויגל לועפל םיעיצמ ונא
 ולכוי ךא םינוגראב הרידס תוליעפב םיניינועמ םניאש( ךרוצה תעב םהב עייתסהל ןתינש םינוגראו
 יפלא תואמ לש ילכלכהו יטילופה חוכה שומימלו ףונימל לועפל ליבקמבו ,)םישקבתמ םיצמאמב עייסל
  הבוט המגוד( םהירוחאמ םידמועה םיפסונ םיברו ,ץראב הליהק ירבח

  .(תוצעומל תוצר וא ,האגה תיזחה איה הז גוסמ המזויל

 

 
 

 חותינ – יב״טהלה ינוגראה בחרמה .4
a. היישעהו הליהקה ,הדשה תולובג 

 

 רבעמ לש המגמ לע םיעיבצמה שי .תועד לש בחר ןווגמ שי ,םינוגראה לש תוליעפה יפואל סחיב םג
 רתוי הבר הדימב םישיגדמה ,הליהקה לש שגפמ תוריזכ תויורכיה תויצקילפאו תוביסמ לש םיבחרממ
 םירסמ תריצי לש םירוזאל העונת לש וא ,תוליהק תיינב לש םיבחרמל ,תוינימה ביבס תוסנכתהה תא
 לש תויגוסב םג ,ךכ םא ,םיעגונ םייתוהזה םיטביהה .תינימה הייטנל רבעמ ןהש תויגוסב םיעגונש
 ןיב ענה ,ףתושמ יב"טהל קבאמ לש ומויק רבדב תולאש םיררועמו ,םינוגראה לש קבאמה תולובג
 לועפל וא ,תוינידמ ייוניש םדקל ,)יתודרשיה רושימב לועפל הז ןבומבו( םייסיסב םיתוריש תתל ךרוצה
 . תוליהק תיינבלו האג תוברת םודיקל

 
 

b. םינוגראה תוליעפו יפוא 
 

 לש םתורדעה תטלוב הלא םינבומב .יב"טהלה קבאמה לש םייטילופה תולובגב םג תעגונ וז הייגוס
 תוהזה לש התמצע לע ,רתיה ןיב ,דיעהל ידכ ךכב שיו ,םינוגראה םורופמ םיניטסלפה םינוגראה
 תוריז וא םיקבאמ תוריזל סחיב דחוימב הנוש אלש טביה - תיב"טהלה תוהזל סחיב תימואלה
  יב"טהלה קבאמהו תוהזהש תולובגה תויגוס לע אוה םג דיעמ הז טביה .ץראב תורחא תוינוגרא

  .םיברעו םידוהי ןיב לארשיב םייקש ימואלה לוציפה םע רשייתמש ,וב יוצמ



 
 םינוגראה תיברמ לש םתוליעפ ךכו ,םילבגומ םיבאשמ לש תואיצמב ב"טהלה ינוגרא םילעופ ,ללככ
 קלחב .הליהקהמ קלחכ םמצע םיהזמה םיבדנתמו תובדנתמ לע ידעלב טעמכ ןפואב תססובמ
 בורל ,רכשב םינוגראב םידבועה םיליעפ םג ,השעמל .םיריכש ללכ םיקסעומ אל ףא םינוגראהמ
 תילמרופה םדיקפת תרדגהל ץוחמ השענ םהלש תוליעפהמ לודג קלח יכ םיחוודמ ,תיקלח הרשמב
 רשאכ ,ליבקמב םינוגרא רפסמב םיליעפ םיבר םידבועו םיבדנתמ ,תאזמ הרתי .תובדנתהב- ןכלו
 םג ךא ,רתוי םימצמוצמ םיפקיהב תושעיהל הלוכי תובדנתה .םולשתב הנניא הלאמ תחא תוחפל
 םע הדובעה .)האלמ הרשמל ףא םימיוסמ םירקמבו( הרשמ יצחמ רתויל םיעיגמה םיפקיהב
  םירגתא רפסמ הביצמ םגו ,ונרקסש ב"טהלה ינוגרא לש יזכרמ ןייפאמ ךכיפל איה םיבדנתמ
  .םייתועמשמ
 
 םיתיעל ."תויגרנאו ןמז ןיאו ףטושב םיקוסע .הכומנ בשקהו תוינפה תמר" ,םיבאשמ תלד תואיצמב
 םה םעפ אלש ,םייזכרמ םיליעפ ןטק רפסמל וא דעוה ירבחל ,ר"ויל ,ל"כנמל הדובעה תזקנתמ תובורק
 םתוא 22 תונפלו סמועה תא םהמ דירוהל ולכוי ליעל טרופמכ םיללכתמ םינונגנמו תורשכה .םיבדנתמ
 רתי שידקהלו ,יגטרטסאל ףטושה ןיב חתמה תא תצקמב עירכהל םהל רשפאת ףאו ,היישעל
 .ןונכתלו ,היגטרטסאל ,חותיפל
 
 המכ דע חפטל םיצילממ ונא ,הליהקה ינוגרא לש דחוימה יפואהו םילוציפל הייטנה רואלו ,תאז דצל
 .ןומא ינוב םידעצ תטיקנ ךות ,המינפ םינוגראה ךותב ליכמהו ףתושמה חישה תא ןתינש
 

c. םינוגראה ןיב פ״תש 
 
 הלא ןיבו זכרמב םייוצמה םינוגראה ןיב םייוסמ חתמ םייקתמ יכ הלעה ןכא יחכונה רקחמה ,םאתהב
-תת לש תויגוס ולעה ,'םיילוש'ב םייוצמה םינוגראה .תיתוהז-תיתרבחהו תיפרגואגה הירפירפבש
 םינוגראה יכ הלע ,תאז דצל .זכרמב םייוצמה םינוגראה דצמ קפסמ סחי רדעיהו ,הרדה ,גוציי

 הירפירפה תא םיגציימה הלא וא ,םירוה וא םיסנרט לשמל ,הליהקב רתוי תוילוש תוצובק םיגציימה
  םלוק תא אטבל תורשפאו גוציי ,תוארנ ,םיבאשמ תוחפל םיכוז תיפרגואיגה
 ךיא בוט יכה םיניבמ םהש בושחל םילוכי 'םייביבא-לתה' םינוגראה" :םינייאורמה דחא לש ויתולימב(
 תמאב אלו ,להנתהל תוכירצ ןה ךיא תונוש תויוברתל ביתכהל םילוכי אל םה לבא ,תויחל ירסומו ןוכנ
 .)"םלשל םינכומ הלאה םישנאהש םיריחמה תא ,ןכותבש ימ לש תוריחבה תא ,ןתוא םיאור
 
 
 
 וא םיקבאמל סחיב ,הליהקכ םינוגראה לש תויופידעה רדס לש הייגוסה בושו בוש התלע ,ןכ ומכ
 שי ,רתיה ןיב ."תויופידעה רדס שארב" םיאצמנה תיב"טהלה הליהקה ייחל םיטנוולרה םיאשונל



 יתרבח דמעממ םיאומוה םירבג לש ורקיעב אוהש יגלבירפ קבאמכ תואקדנופ לע קבאמה תא םיאורה
 דועב ,יב"טהלה קבאמה תרגסמב לבקמ אוהש תיזכרמה תוארנה לע תרוקיב םיעיבמו ,הלעמו ינוניב
 .םיילושל םיקחדנ ,הברהב תויסיסב תויוכז לע םעפ אל תמחלנש ,תיסנרטה הליהקה לש םיקבאמש
 ,םיוסמ רתי גוציי שי הליהקה רקסב יכ הארנ ,תיתליהק-םינפ תולכתסהב םג יכ ןייצל יואר הז רשקהב
 יבגל קיסהל ןתינ הז ןותנמ רבכו ןכתיי .םיינימ-או םיסנרט ,םיילאוסקס-יב ,תויבסל ינפ לע םיאומוהל
 לש ךרוצה תא ולעה ףא םיסנרט םינוגרא .תונגראתהה יכרע םע םיאומוה לש רתוי הלודג תוהדזה
 הכזי הזש תנמ לע ,יסנרטה קבאמה םודיקל תויבסלהו םיאומוהה לש םתכימתב תיסנרטה הליהקה
 ןיבו םינוש םיליעפ ןיב םיפירח םייגולואידיא תועד יקוליח ,הלא לכל ףסונב םימייק ,םעפ אל .תוחלצהל
 הקיטקרפכ הליהקב םיקלח י"ע תספתנה תואקדנופל סחיב ,לשמל( הליהקה ךותב םינוש םינוגרא
 .םלוכ לע לבוקמה ףתושמ םוי רדס רוציל םישקמה ,)םירומאילופל סחיב וא ,תיתייעב
 
 
 

 
d. דסממל סחיה 

 ￼￼ינוגרא ,הירוטסיהה ךרואל דסממה י"ע תיב"טהלה הליהקה לש הפידרו תומילא ,הילפא לומ לא
 ולא םיפוג יכ ןועטל ןתינ ,רתוי קומע ןבומב .םיידסממ-יטנא קבאמ יפוגכ ומקמתהו ומק ב"טהלה
 לש םינוש םיטקפסאב םלגתמ אוהש יפכ םייקה יתרבחה רדסה לע רערעל ,םיפאוש ןיידעו ,ופאש
 םג בל םישל ןתינ ,םויה םג םיבר םינוגראב חכונה הז ידסממ-יטנא ןיערג דצל .רדגמו תוינימ
 .תוכופה תויוחתפתהל
 
 הליהקה םג ומכ ,םינוגראה ולחה םלועבו ץראב קבאמה לש תוחלצהה תריבצ םעו םינשה ךרואל
 בשחנה ירוביצה חישב םג תוטלובו תוחכונ לבקל ,םילעופ םה םנעמלשו םיגציימ םה התוא
 םיילקידרל ןכ ינפל ובשחנש חישהמ םיקלח ץמאל לחה דסממה ,תורחא םילימב ."יביטמרונ"
 לש םג תרבוגו תכלוה תודסמתהל בל םישל ןתינ ,םאתהב .םינוגראהמ קלח "קבחלו" ,םייתרתחמו

 ￼םינבמ ושביג ,רבעל סחיב םיבצקותמו םילודג םיפוגל וכפה םקלחש ןבומב ,םמצע םינוגראה
 םינוגראה םתוא בורל םג הלא הרקמב אל .רכשב םידבוע םג קיסעהל ולחהו םירורב םיינוגרא
 הנשי יכ הארנ ,תיב"טהלה תוהזה לש היצזילמרונהמ קלחכו ,רחא רושימב .דסממה ידי לע וצמואש
 לש תויגוסב לשמל( הליהקה ךותב םיטרפ לש םייתחפשמו םייגוז םיסחיב דוסימ לש תרבוג המגמ
 .)תורוהו ,םיאושינ ,תויגוז
 

 םיכילהת ןיב םיתעל רצונש טקילפנוקל בל םישל היה ןתינ םהב םיליעפ םעו םינוגראה םע ונישגפממ
 יוטיב ידיל אב הז טקילפנוק .קבאנהו טעובה ,"יטסיביטקאה" ןיערגה לומ לא לומרנו דוסימ לש ולא
 ,האנק לש תושגרל בל םישל ןתינ תינוגרא-ןיבה המרב ,רתיה ןיב .םינוש םידברבו תונוש םיכרדב
 םיטקיורפו תויוליעפ יפלכ םג ומכ ,םידסוממו םילודג םינוגרא םתוא יפלכ לוזלז ףא םיתעלו ,תובירי

 "תרזנוצמ" הסינכ ,םיאג תובא רובע תואקדנופ םודיק לשמל( המרונורטהל תופרטצה םהב שיש
 .)האגו תיתד תוהזל היצמיטיגל ןתמ וא ,רפס-יתבל
 
 רכשב הדובע לש תורשפאה יפלכ תויטנלוויבמא וא ישוקל בל םישל ןתינ ,רתוי תוישיא-ןיב תומרב
 תובהאתה לש תאז דצלו לוכסת לש - םיברועמ תושגרו ,תיתובדנתהה תוליעפה שודיק דצל םינוגראב
 הלוע ונישגפממ ,טרפב .תננכותמו תרדוסמ תוחפו תינטנופס ,הפוחד ,תיביסנטניא הדובעל סחיב -

 קלח לע רותיווב ךורכ ,תובדנתהל דוגינב ,רכשב הדובעל רבעמ םיליעפהמ קלח לצא יכ השוחת
 "תכרעמל" תימשרה תופרטצהה .הליהקה ןעמל תוליעפה לש תועמשמה תשוחתמ
 לע רותיווכ םמצעב ותוא תושעלםילקושואםיניימדמשימידילעורבעמהתאושעשיממקלחידילעתספתנ
 .הליהקה ןעמל תיתובדנתהה תוליעפב שיש תוינטנופסהו תוידוחייה ,שפוחה
 

 םוכיס .5
a. תויזכרמה תוצלמהה זוכיר 

 הליהקה רקס יאצממ – חפסנ .6



 הדוגאה לש קובסייפה ףדב םסרופו 25/4/2018 – 4/5/2018 םיכיראתב ךרענ ב"טהלה תליהקל רקסה
 סחיב תולאש ללכ רקסה .תופתתשמו םיפתתשמ 284 ובישה רקסה לע .לארשיב ב"טהלה ןעמל
  ,ףסונב .םימסחלו םיכרצל ,תוליעפה תדימל סחייתה ןכו הליהקה ינוגראל סחיבו תיתליהקה תוהזל

  .םיבישמה לע םייפרגומד םיטרפ ופסאנ

  8םייפרגומד םיטרפ .1

 התביבסו םילשורימ 14% ,ןד שוגו ביבא לת רוזאמ (n=106) םיבישמהמ 48%-כ :םירוגמ רוזא
(30=n), 10.41% םורדהו עבש ראבמ (23=n), 11.31% ןופצהו הפיחמ (25=n), ןורשהמ םג ומכ 

(25=n), הלפשהמ 5.4% דועו (12=n). ש"וימ דחא בישמ אל ףא.  

 

 77% לעמ .(n=44) תד ירסח וא םיטסיאתא ראשה ,םידוהי (n=178) םיבישמהמ 80% לעמ :תד
 4%-ו (n=25) םייתרוסמכ 11% ,םינוליח וא םיתסיאתא םמצע תא ורידגה (n=172) םיבישמהמ
  .(n=9) םייתדכ

 

 81% -כ "?ב"טהלה תליהקמ קלחכ ךמצע תא הרידגמ תא םאה" הלאשל הבוגתב :הליהקל תוכייתשה
 6%-כ .דואמ הבר וא הבר הדימב ב"טהלה תליהקמ קלחכ םמצע תא ורידגה (n=228) םיבישמהמ
 13% -כ .אל ללכ וא ,הטעומ הדימב קר הליהקהמ קלחכ םמצע תא ורידגה (n=18) םיבישמהמ
 (n=172) םיבישמהמ 61%-כ ,ךכל ךשמהב .תמיוסמ הדימב הליהקהמ קלחכ םמצע תוא ורידגה
  9%-כ קר .האגה הליהקהמ םה םהירבח לש טלחומה םבור דע לודגה םקלח יכ וחוויד

  .(n=26) דבלב האגה הליהקהמ תוחפ וא םירבח 2 םהל שיש וחווד

 הליהקל םיכייתשמה ברקב תיזכרמ תוהז איה תיב"טהל תוהז םתעדל יכ וחוויד (n=226) 80%-כ
 אל ללכ וא הטעומ הדימב תיזכרמ תוהז וז םתעדל יכ וחוויד 2%-כ קר .דואמ הבר וא הבר הדימב

.)n=49( תמיוסמ הדימב תיזכרמ איה יכ וחוויד 17%-כו ,)n=7(  

 



 

 

 
 

 תורפס תריקס .7
a. יללכ ירוטסיה עקר 
b. חוכ יסחיו תויוהז לש היכרריה 

 

 הרצונ ,ומדיקש תיטסיביטקאה תוליעפהו ב"טהלה ינוגרא לש תווהתהה ךלהמבו הירוטסיהה ךרואל
 םירבג לש תוצובק וגציי םינוגראה תיברמ .תויב"טהל תוצובק לש תויוהזה ןיב תמיוסמ היכרריה
 לש תושירדה ,הז עקר לע .תויבסל םישנ לש םג רתוי תלבגומ הדימבו ןכמ רחאלו םילאוסקסומוה
 ויהש ,םיליעפה תיברמ .םילאוסקסומוה םירבגל תויטנוולרה תויגוס ביבס ןרקיעב ונגראתה הליהקה
 חרכהב אל ,הרכהל וכז ומדיק םהש תוירואתהו םהינוגראשו םייברעמו םינבל םירבג רבד לש ורקיעב
  ,תוינתא ,תוירדגמ ,תוינימ תויוהז תולעב תוצובק לש אלמה דענמה תא וגציי

 22 .תיב"טהלה הדנ'גאה שוביגב תפסונ תובכרומ רציש המ ,תורחא תוימואלו תוידמעמ

 תגצה ךרד תויוכז גישהל תשקבמו ,ףתושמה תא השיגדמה תועמטיה לש היגטרטסא ןיב חתמל תרשקנ וז הייגוס
 הוולמ הז ןויד .ינושה תא השיגדמה ,תודרפנ לש היגרטסא ןיבל ;תורחא טועימ תוצובקו םילאוסקסורטהל ןוימידה
 קבד ,תימירטסניימה האגה העונתהמ הנושב ,יריווקה םזיביטקאה ,ללככ .הדסוויה זאמ תיב"טהלה העונתה תא
 .24תודרפנ לש היגרטרטסאב

 

 סחיב ןהב תולבקתמש תוטלחהה תועצמאב ,תונרק ובש ןפואל םג הז רשקהב סחייתהל יואר
 תא ורקחש תודובע .ב"טהלה תריז לע תועיפשמ ,םיבאשמה תאצקה ןפואלו םיבטומל ,תורטמל



 םינוגראל םורתל ל"ניבה תומגמה תא תוריאמ ,הפוריא חרזמבו ודוהב הלא תומורת לש העפשהה
 סדייאה תפגמש ףא לע ,תאז .סדייאב קבאמב רקיעב םיקסועש םיטקיורפ ומדקייש הרטמב םיב"טהל
 ,תומורת לש וז תוינידמ .תויברעמ אל תונידמב םילאוסקסורטהב רקיעב תעגופש העפות איה
 לע תססובמה תיתליהק תוהז וז תוינידמ הרצי ,תישאר ;םינפוא ינשב תואגה תוליהקה לע העיפשה
 תונברקהמ תומלעתה התייהש דבלב תאז אל ,תינש .תולחמו תוינימ תוקיטקרפ ןיב הרישק
  תונבל ועייס תומורתהש אלא ,)םילאוסקסורטה םירבגו םישנ( הלחמה לש םייזכרמה

 28 .םירבגל הפדעה תורצויש תואג תוליהק

 

 
c. תונוש תונידמב ב״טהלה קבאמה תוחתפתה לש הירוטסיהה 
d. םלועב ב״טהלה ינוגרא 
e. ןומימ תורוקמו ירוטוטטס דמעמ 
f. תויוליעפה יגוס תריקס 
g. יב,טהלה ינוגראה הדשב תוינוגרא-ןיב תויונגראתהו תויצילאוק 
h. לארשיב יב״טהלה קבאמה לש הירוטסיהה 

 
 
 


