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יגולויב רוטינל  תימואלה  תינכותה 

(. הביבסו 12(1 היגולוקא  .לארשיב 

ךרכ 12(1)הרצקב ביבא 2021 /  2021ןויליג  לירפאב ,  4

הפישח לע  םינותנ  קפסת  יגולויב  רוטינל  תימואלה  תינכותה  .תואירבה  לע  הרבדה  ירמוח  לש  תוילאיצנטופה  תועפשהה  תא  ךירעהל  ידכ  הפישחה  תכרעהב  ךרוצ  שי 
created by aleksandarlittlewolf / freepik.com םוליצ : םידיאורתירפו |  םיינגרוא  םינחרז  גוסמ  הרבדה  ירמוחל 

לארשיב יגולויב  רוטינל  תימואלה  תינכותה 

ריוואה ךרד  ונפוגל  םירדוח  הלא  םילקימיכ  .ץוחבו  הדובעב  תיבב , םילקימיכ : לש  לודג  ןווגמל  ונלש  םוי  - םויה ייחב  םיפשחנ  ונלוכ 
שומיש תעב  לשמל   ) רועה ךרד  ונפוגב  םיגפסנ  םהמ  קלחו  םיתוש , ונאש  םימהו  םילכוא  ונאש  ןוזמה  תועצמאבו  םימשונ , ונחנאש 

.םילקימיכל הפישח  לע  אוה  םג  עיפשמ  םיישיא , חופיט  ירצומב  שומיש  וא  ןושיע  לשמל  ונלש , םייחה  חרוא  םיקורמתב .)

ךא םימו , ריווא  ימהזמ  לע  שגדב  הביבסל , תוטילפו  םימהזמ  יזוכיר  תדידמ  תועצמאב  בורל  תעצבתמ  םימהזמל  הפישח  תכרעה 
הפישחה תמר  תא  עובקל  רשפאמ  יגולויב  רוטינ  התמועל , .ףוגל  ורדח  ןכאש  םילקימיכה  יזוכיר  תא  עובקל  תרשפאמ  הניא 

, םדב ןתשב ,  ) ףוגה תושרפהב  וא  תומקרב  םהלש  קוריפה  ירצות  לש  וא  םמצע  םילקימיכה  לש  הדידמ  תועצמאב  םילקימיכל 
דוי ןוגכ  םיינויח , םייתנוזת  םייגולויב  םינמס  םג  יגולויב  רוטינ  תועצמאב  דודמל  ןתינ  ךכ , לע  ףסונ  דועו ) . רעישב  םא , בלחב 

.םויזנגמו

ךרוצל הביבסו , תואירבל  ןרקהו  תואירבה  דרשמ  ןומימב  לארשיב , יגולויב  רוטינל  תימואלה  תינכותה  השבוג  םינשב 2019–2020 
לארשיב הפישחה  תא  רוקחלו  רטנל  הרטמל  הל  המש  תינכותה  .הביבסו  תואירב  םוחתב  תוינידמ  תעיבקו  םינוכיס  תכרעה 

תינכותה תא  לארשיב  . הייסולכואה  לש  הפישח  ינותנ  ףוסיא  תועצמאב  םייתנוזת  םינמסל  ןכו  םינוש  םייתביבס  םימהזמל 
.םוחתב םיימואל  - ןיב םיחמוממ  תבכרומה  תיעדמ  הדעו  הוולמ 

ןיניטוק םהב  ודדמנש  , 2016–2015- בו םינשב 2011  תואירבה  דרשמב  וכרענש  םימדוק  םירקס  לש  הרושל  ךשמה  איה  תינכותה 
םיטלאתפ ללוכ  םיפסונ , םימהזמו  םיינגרוא  םינחרז  גוסמ  הרבדה  ירמוח  יביספ ,)] ןושיע   ] יתביבס קבט  ןשעל  הפישח  לע  עיבצמה  )

ו-2029–2030. , 2025–2024 , 2021–2020 תומיעפ : שולשב  לועפל  תננכותמ  תימואלה  תינכותה  . A לונפסיבו ( phthalates)
םיפרגואג תומוקממ  םינוש , םירזגממ  לארשיב –  תנווגמ  הייסולכואמ  תושדח  תויגולויב  תומיגד  ופסאיי  המיעפ  לכ  תרגסמב 

.םינוש םיליגבו  םיירפכו  םיינוריע  םיבושיימ  םינוש ,

( הביבסו תואירבל  ןרקה  תכימתבש   ) תואירבה דרשמב  רוביצה  תואירבל  תיצראה  הדבעמב  וחתופ  תינכותה  םודיקל  ליבקמב 
ןכו םיינגרוא  םינחרזו  םידיאורתירפ  גוסמ  הרבדה  ירמוחו  תודבכ  תוכתמ  ןיניטוק , דוי , לש  ןתשב  יגולויב  רוטינל  תויטילנא  תולוכי 
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G-EQAU – The German External Quality  ) םיינמרג תוכיא  ינחבמב  החלצהב  ודמעו  תופקותמ  תוקידבה  .אלמ  םדב  תוכתמ 
לש תואבה  תומיעפב  וקדבייש  םילקימיכל  םאתהב  םיחתופמ  תויהל  םייופצ  םיפסונ  םילוקוטורפ  (. Assessment Scheme

.תינכותה

הנושאר המיעפ  יגולויב –  רוטינל  תימואלה  תינכותה 

, םידלי  200- כו םירגובמ   200- כמ ןתש  תומיגד  תופסאנ  התרגסמבש  תינכותה , לש  הנושארה  המיעפה  ךרדל  האצי  ילויב 2020 
םינחרזו םידיאורתירפ   ) הרבדה ירמוחו  לקינו ) ןסרא  םוימדק , םורכ , תיפסכ , תרפוע ,  ) תודבכ תוכתמ  ןיניטוק , ןהב  םידדמנו 

ובו ףיקמ  ןויאיר  עצבתמ  תואמגודה  ףוסיאל  ליבקמב  םוינלסו .) דוי   ) םייתנוזת םינמס  לש  םיזוכיר  ןהב  םיקדבנ  ןכ , ומכ  םיינגרוא .)
תיתיב הפישח  יתביבס , קבט  ןשעל  הפישח  ןושיע , לע  לשמל   ) תיתביבסה הפישחה  תודוא  לע  תולאשו  תויפרגומד  תולאש 

תואיצמל םאתוה  םיפתתשמהמ , תואמגודה  ףוסיאו  ןויאירה  םויק  לע  שגדב  טקיורפה , .הנוזת  ילגרה  לע  ןולאש  ןכו  הרבדה ) ירמוחל 
.ךכב םיניינועמה  םיפתתשמל  תוחוודמ  תוזילנאה  תואצות  .תינופלט  םיעצבתמ  תונויארהו  הנורוקה , תפגמ  לש  תיחכונה 

לש יטסיטטס  חותינ  .תומיגדהמ  וחתונו כ-50%  ופסאנ  הכ  דע  הנורוקה , תפגמ  לשב  תואמגודה  ףוסיא  בצקב  העיגפה  ףא  לע 
.דימ וטרופיש  םיינושאר  םיאצממ  רפסמ  הלעמ  תומיגדה 

הלוע דוע  יתביבס .) קבט  ןשע   ) יביספ ןושיעל  םיפושח  יאליגב 4–11  םידליהמ  שילשכ  יכ  הלוע  רקחמה  לש  תוינושאר  תואצותמ 
האוושהב הובג  ומצע ,) תיבה  ךותב  אל  ךא   ) רצחב וא  תספרמב  קר  וב  ןשעל  רתומש  תיבב  םירגש  םידלי  לש  ןתשב  ןיניטוקה  זוכירש 

רצחב וא  תספרמב  אל  םג  ןשעל , רוסא  םהיתבבש  םידליל 

יתביבס קבט  ןשעל  םידלי  לש  ההובג  הפישח 

. םלועב  תורחא  תונידמל  תיסחי  ההובג  לארשיב  יתביבס  קבט  ןשעל  םידלי  תפישח  יכ  הלוע  ונכרעש  םימדוקה  םירקסהמ 
ןשעל םיפושח  ויה  ינבמ ה-4–11  שילשכ  יכ  ןולאשל , הנעמב  םירוהה  יחוויד  יפ  לע  םיארמ , רקחמה  לש  םיינושארה  םיאצממה 
ןושיעהש םיתבב  םירגש  הלאכ  וא  ןשעמ  החפשמ  ןב  םע  םידלי  יכ  םיארמ  יגולויבה  רוטינה  לש  םיינושאר  םיאצממ  .יתביבס  קבט 

םיפושחש םידלי  ברקב  םורכהו  תרפועה  יזוכיר  ךכ , לע  ףסונ  .יתביבס  קבט  ןשעל  רתוי  םיפושח  רתומ , רצחב  וא  תספרמב  םהב 
םידלי תפישח  ןיב  רשקה  יתביבס  . קבט  ןשעל  םיפושח  םניאש  םידלי  לצא  םיזוכירל  האוושהב  רתוי  םיהובג  יתביבס  ןושיעל 

.קבט ןשעבו  קבטב  תרפוע  לש  תוחכונמ  הארנה  לככ  עבונו  תיעוצקמה , תורפסב  חווד  תרפועל  הפישחו  ןושיעל 

[2]

[3]

https://magazine.isees.org.il/?p=22285



הייסולכואה ברקב  תוכומנ  דוי  תומר 

ידי - לע םיצלמומה  םיכרעהמ  ךומנ  רקחמב  םיקדבנה  ברקב  דויה  זוכיר  עצוממ  יכ  הלוע  הז  רקחמב  םג  םדוק  , רקחמל  המודב 
םילרנימב םילדה  םילפתומ , םימב  םרוקמ  לארשיב  הייתשה  יממ  יתועמשמ  קלח  רטילל .) "ג  קמ  100  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא 

הארנכש המ  דויב , חלמ  תרשעה  לש  הבוח  הב  תמייק  אלש  םלועב  תודדובה  תונידמה  ןיב  איה  לארשי  תאז  תורמלו  דוי , תמגודכ 
.םיכומנה םיזוכירה  תא  ריבסמ 

רוביצה תפישח  לע  םינימא  םינותנ  לבקל  תוינידמה  יבצעמל  רשפאת  לארשיב  יגולויב  רוטינל  תימואלה  תינכותה  םוכיסל ,
ןשעל הפישח  תמגודכ  םיבר , םימוחתב  לארשיב  תוינידמה  תעיבקל  עדמ  תוססובמ  תוטלחה  לבקלו  םייתביבס  םימהזמל  לארשיב 

תרבגהו םילרנימב  הרשעה  הרבדה ,) ירמוח  לש  שדחמ  הכרעה  ךרוצל   ) תואלקחב הרבדה  ירמוחמ  םינוכיס  תכרעה  יתביבס , קבט 
.הכירצ ירצומב  םילקימיכ  לע  היצלוגר )  ) הרדסאה
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