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דעי להק  חלמה , םי  ילעפמ  לש  תיתיישעת  יודיא  תכרבב  םיפצ  םהש  ךכל  םיעדומ  תויהל  ילבמ  החוראל  החורא  ןיב  תוכרבב  שמשב  םיצבורה  הלאב  תוארל  שי  "
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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

לע םויא  אלו  תועדומ  תאלעהל  תיתביבס  תונמדזה 
עבטה תוכרעמ 

תוריית ימחתמל  הנווכה  יתוריית . וטג  יתורייתה  רקחמה  לש  הגעב  םינוכמ  רהוז  הוונבו  קקוב  ןיעב  םייונבה  תונולמה  ימחתמ 
םירכונמ חלמה  םי  םורד  תונולמ  .יתקולחו  יתרבח  קדצ  לש  םיכרע  תניחבמו  תולכירדאו  ןונגס  תניחבמ  םתביבסל  םירכונמה 

אללו וב  תובשחתה  אלל  ירבדמה , ףונל  תוסחייתה  אלל  תומוק , - יבר םינבמ  לש  ינוריע  ףונ  המדמה  ןפואב  ונבנ  םה  .םתביבסל 
תוריית יתוריש  עציה  ןיאש  םושמו  םהיתוסנכה  תלדגהל  תמרות  הטישהש  ןוויכמ  לולכ ,' לוכה   ' תטישב םילעופ  תונולמה  .ותעמטה 

.הבורקה םתביבסב  לייטל  תאצל  אלו  םמוחתב  ראשיהל  םירייתה  תא  תנברדמ  לולכ ' לוכה   ' תונולמב הניל  .ביבסמ  םימילשמ 
טעמכש יפ  לע  ףא  "ל –  וחמ םיעיגמ  םירייתהמ  קר 20%  .םינפ  תוריית  תבכרומ מ-80%  חלמה  םי  תונולמב  םינלה  תייסולכוא 

חלמה םי  תונולמב  םינלה  תייסולכוא  .רוזאב  ןולל  םיראשנ  אל  םה  חלמה , םי  רוזאב  םירקבמ  לארשיל  םיעיגמה  םירייתהמ  תיצחמ 
םינלה .םייטרפ  לשו  םיידסומ  םינוגרא  לש  שפונ  תורייתו  םיכשוממ ) ןמז  יקרפל  םיהושה   ) אפרמ יריית  לש  קוש  יחלפמ  תבכרומ 

.ןיטולחל םינוש  קוש  יחלפ  םה  עבטב  םילייטמהו  תונולמב 

. םישיגרה עבטה  ירוזא  לע  םיסמועל  חרכהב  איבת  תונולמה  ירדח  תומכ  תלדגהש  הרימאה  דגנכ  תאצוי  ינא  ךכיפל ,
טעמכ םיליעפמה   ) חלמה םי  רוזאב  םירחאה  תורייתה  ישנא  ןיבל  םיאנולמה  ןיב  הלועפ  יפותיש  תריציל  ושענש  תונויסינ  היארל ,

עבטה תושר  ירתא  ןיב  בלשל  תונויסינה  תיברמ  םגו  םעפ , ףא  וחלצ  אל  המודכו ) תיגולוקא  תירפכ , תוריית  רוזאה  יבושיי  לכב 
תונולמה םע  הלועפ  ףותיש  הרציש  הדצמה , תולגרמל  הרפואה  תקפה  איה  החלצהל  הגירח  המגוד  .ולשכנ  תונולמה  ןיבל  םינגהו 

םירקבמה תומכ  תא  ליבגהל  ךרוצ  רצוויי  דיתעב  םא  תאז , םע  .עפומל  הסינכ  יסיטרכו  תורבעה  הניל , וללכש  תוליבח  תרגסמב 
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.םירקבמ לוהינ  לש  םינוש  םיעצמאבו  הרומש  לכ  לש  האישנה  רשוכל  םאתהב  תאז  תושעל  ןוכנ  היהיש  ןבומכ  עבטה , תורומשב 

תונמדזה תאז  .תונמדזה  איה  הבחרהה , תינכתב  רדגומש  יפכ  הקורי , היינב  לש  תיטסילוה  הייארב  םיפסונ  תונולמ  לש  היינב 
היינב לש  הסיפתה  תא  ביחרהל  תונמדזה  תאז  .חלמה  םי  םוקיש  ןרקל  תוסנכההמ  קלח  תשרפה  לש  ןונגנמ  רוציל  שי  תילכלכ – 

םיב ןולל  עיגיש  חרוא  לכל  םורגל  תונמדזה  תא ה לצנל  ךירצ  וז  הסיפתל  םאתהב  .אמייק  - רב חותיפ  לש  הבחרה  הייארל  הקורי 
ובצמל האיבהש  תיתביבסה  הפורטסטקל  ואצמיה , םוקמל  תיתביבסה  תועדומה  תאלעה  לש  ךילהת  רובעל  חלמה 

תומוקמב ןאכ  ושענש  תויועטה  לע  הרזח  עונמל  תויורשפאלו  תיתביבסה  תרשרשה  תבוגתל  חלמה , םי  לש  יחכונה 
, תועש שולש  ןב  רויס  תאצוה  ידי  - לע לשמל  תוכורעתו , םירדחב  עדימ  תואצרה , תואנדס , תועצמאב  תאז  תושעל  רשפא  םירחא .

.םויכ הרוק  אל  וללה  םירבדהמ  דחא  ףא  .חלמה  םי  לש  ובצמ  אשונב  םוי , לכבו  םניחב 

הלאב תוארל  םהילע  .ותביבסל  תוחפ  עדומ  ללכ  ךרדבש  תונולמב , םירקבמה  רוביצל  תונפל  םינגהו  עבטה  תושרל  תארוק  ינא 
םי ילעפמ  לש  תיתיישעת  יודיא  תכרבב  םיפצ  םהש  ךכל  םיעדומ  תויהל  ילבמ  החוראל  החורא  ןיב  תוכרבב  שמשב  םיצבורה 

תא ריכהל  וליפא  ילבמ  םתיבל  ורזחיו  םבכרל  וא  סובוטואל  ולעי  הלא  םישנא  תרחא , .הליעפ  הרבסה  תוליעפל  דעי  להק  חלמה ,
תא קזחלו  רפשל  ידכ  םילעפמה  ימוחתב  םניחב  םירויס  םיכרוע  חלמה  םי  ילעפמש  םשכ  .וב  וליבש  םוקמה  לש  תויועמשמה 

.עבטה לש  ובצמל  תועדומ  תלדגהל  תונולמה , םע  הלועפ  ףותישב  לועפל , שי  ךכ  םתימדת ,

תויונמדזה תקפסמ  תננכותמה  הבחרהה  תינכת  .ץראב  תוהובגהמ  איה  חלמה  םי  לש  ימורדה  ןגאב  תונולמה  םחתמב  הסופתה 
לש תיתביבסה  תולהנתההו  תוזחה  רופישל  תונמדזה  רתוי ; ןווגמ  ליהמתל  םינלהו  םירקבמה  ליהמת  תא  תונשל  תונמדזה  תובר :

רבד םיהובג , םיליפכמ  לעב  בחרנ , יתקוסעתו  ילכלכ  לאיצנטופ  שומימל  תונמדזה  רוביצל ; םיפוחה  תשגנה  ךות  ולוכ , םחתמה 
םינלהו םירקבמה  ינוילימ  לש  תיתביבסה  תועדומה  תאלעהל  יתועמשמ  ףונמ  תריציל  תונמדזה  ירפירפ ; רוזאל  דואמ  יתועמשמ 

.ללכב עבטה  בצמ  יבגל  ןה  חלמה  םי  לש  ובצמ  יבגל  ןה  חלמה  םי  רוזאב 
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