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 לש הארוהה לע שגד ןתמ ךות תיכוניחה היישעה תא לעתל איה יגוגדפה לדומה תרטמ

 .הילא היישעה תמאתה לעו הלש הדימלה לע ,תילכש תולבגומ םע םידימלתה תייסולכוא

  .תויבקעו תווש הדימל תויונמדזה םידימלתל רשפאמ לדומה

 :לע ססבתמ לדומה

 תולבגומ םע םידימלת לש הדימלה ןונכתבו היגוגדפב םיקסועה םירמאמו םירמוח -1

 .השק דע הקומע תיתוחתפתה תילכש

  .רפסה תיבב םירומ לש םירועישב תויפצ תובקעב ושבוגש תונבות  -2

 תילכשה תולבגומה תרדגה תא גיצמ רשא ינויעה קלחה :םיקלח ינשל קלחתמ הז ךמסמ

 םיגשומל ףסונ תיתועמשמה הדימלה יביכרמ תא ,הדימלהו הארוהה תא ,השדחהו תיתרוסמה

 רפסה תיב לדומ תא גיצמ רשא ישעמה קלחה אוה ינשה קלחה .אשונל םירושקה םיירקיע

  .תיתוחתפתה תילכש תולבגומ םע םידימלתה תייסולכואל תיתועמשמ םורתל יושעה

 
 

 יגוגדפה לדומה
 ג.ק.ג

 

 

 ״תיתוחתפתה תילכש תולבגומ -םידימלת תייסולכוא״
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 :1תיתרוסמה הרדגהה -א

 תולבגומה ויפל )Grossman, 1983( ילאיצוס־וכיספה לדומה לע תססבתמ וז הרדגה 

 דוקפת :םימוחת ינשב טרפה לש ודוקפת תמרלו וירושיכל םאתהב תעבקנ תילכשה

 םגפ דצל ,IQ-70־מ הכומנ לכשמה תנמ ונייהד ,עצוממהמ תיתועמשמ ךומנ ילאוטקלטניא

 שרדנ הבש הדימכ תרדגומ תלגתסמה תוגהנתהה .)יתולגתסה ישוק( תלגתסמה תוגהנתהב

 וליג ינבמ תופוצמה תיתרבח תוירחאו תישיא תוביוחמ לש םינוירטירקב דומעל טרפה

 :םימוחת העבראב םייטרדנטס םינוירטירקב דוקפתה תדימ יפ לע תדדמנ איהו ,יגולונורכה

 תולבגומה םע םישנאה וגווס םוקישו ךוניח יכרוצל .הקוסעתו תורבח ,תרושקת ,תימצע הרזע

 תולבגומ ,IQ 55-69 – הלק המרב תיתוחתפתה תילכש תולבגומ :תומר עבראל תילכשה

-25 – השק תיתוחתפתה תילכש תולבגומ  ,IQ 40-54 – תינוניב המרב תיתוחתפתה תילכש

39 IQ הקומע תיתוחתפתה תילכש תולבגומו –  IQ 24תילכשה תולבגומה תוגרד .הטמו 

 תיתקוסעת תורגסמב תובלתשה תלוכי ,תוימדקא תויונמוימ לש השיכרה תלוכיב תולדבנ

 .הליהקב םירוגמו

 :השדחה הרדגהה -ב

 לדומ לע תנעשנ ,) (Luckasson et al.1992,2002; Shalock, 2010השדחה הרדגהה

 לש רצות אוה דיחיה לש ודוקפת ,הז לדומ יפל  .יתרבח־יגולוקא אוה וסיסבש תוכימתה

 תוגהנתהו היצנגילטניא תמר( טרפה לש םיישיאה םינתשמה ןיב ןילמוגה יסחי תדימ

 הביבסל יכ אצמנ ןאכמ .)הליהקו הדובע ,רפס תיב ,תיב( הביבסה ינתשמ ןיבל ,)תלגתסמ

 .תילכש תולבגומ םע םדא לש ודוקפת בוציעל עגונב תערכמ תובישח

 
  .הקומעו השק תילכש תולבגומ ילעב םידימלתל םידומיל ןונכת ,יגוגדפה להנמה -ךוניחה דרשמ 1
 

 

 ינויעה קלחה – א

 :תורדגה – תילכש תולבגומ
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 הלבגמל ותוא תסחיימו ימאנידו יוושכע בצמ תילכש תולבגומב האור השדחה הרדגהה

 הפוקתב תילכש תולבגומ םעכ ןחבואמ תויהל יושע םדאש ךכ ,דוקפתב תיוושכע תיתועמשמ

 תלעבכ תספתנ הביבסה ,ןכ ומכ .תרחא הפוקתב ןיקת דוקפת םע תויהל םלוא ,וייח לש תחא

 תיביטינגוקה המרל םאתהב תולבגומה תמר תא תעבוק תיתרוסמה הרדגהה .תערכמ העפשה

 םג יזכרמ םוקמ שי השדחה הרדגהבש דועב ,דבלב טרפה לש תלגתסמה תוגהנתהה תמרלו

 רוגיפה תומרל הקולחה תא ןיטולחל הלטיב השדחה הרדגהה ךכיפל .דוקפתה תמרלו הביבסל

 תילכש תולבגומ םע לש השלוחהו קזוחה תודוקנ ןיב סחיה תובישח תא השיגדהו ,ילכשה

  .תיביסמ הכימתל הלק הכימתמ ,תוכימתהו םיתורישה יופימ תכירע םשל

 
 

 רשקהב רכזוה )Landesman-Ramey, Dossett & Echols )1997 לש Ecology model־ה 

 לדומ יפ לע .השדחה תיתוחתפתהה תילכשה תולבגומה תרדגה לש תינשדחה היצטניירואל

 ןיבל דיחיה לש םיישיאה םינייפאמה ןיבש היצקארטניאה לש רצות איה דיחיה תוגהנתה ,הז

 לע העיפשמ תיתוברת־תיכוניחה הביבסה ,ךכל םאתהב .לעופ אוה הבש הביבסה ינייפאמ

 םילוכי ההז לכשמ תמר םע םישנא ינש .תילכש תולבגומ םע םישנא לש דוקפתה תמר תעיבק

 ,.Landesman-Ramey et al( הנוש תיתביבס תיכוניח תוברעתהמ האצותכ תרחא דקפתל

 ,דיחיה לש ודוקפתב יוניש ללוחל הלוכי המיאתמ תיכוניח תיתביבס הכימת ,רמולכ .)1997

 .תילכש תולבגומ םע אוה םא םג

 
 

 תוגהנתהכ תרדגומ תלגתסמה תוגהנתהה 2תילכש תולבגומל תיאקירמאה הדוגאה יפ לע

 ;היצמרופניא אטבלו ןיבהל תלוכי :תרושקת – ןה תולגתסהה תויונמוימ .תוביסנל המיאתמה

 ,תוינק ,לכוא תנכה :םוי־םויה ייח תויונמוימ ;'ודכו שובל ,הליכא ,םיתוריש :תימצע הרזע

 ,הרובחת :םייתליהק םיבאשמב שומיש ;םייתרבח םירשק :תויתרבח תויונמוימ ;תואצמתה

 תלוכי :תימצע הנווכה ;רפס יתבו קנב ,םיירוביצ םיתוריש ,ןורטאית ,עונלוק ,האפרמ ,תוינק

 
 .2002 ,ילכש רוגיפל תיאקירמאה הדוגאה  2

 :יגולוקאה לדומה

 :תלגתסמ תוגהנתה
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 הביתכ ,האירק :םיינויע םידוקפת ;תוחיטבו תואירב ;תרוקיבו טופיש ינונגנמ ליעפהל

  .הקוסעת ;יאנפה תועש לוצינ ;ןובשחו

 
 
 
 
 .3ולש ןוגראה סופדו ךוויתה סופד תועצמאבו עדי תועצמאב ךוניחכ תרדגומ הארוהה

 .הביבסהו דליה ייחל ,רשקהל תפפור הקיז שי עדיל ,םידימלתל הרומה ןיב ךוותמה אוה עדיה

 תויורשפא בחרמ תא ליבגמ עדיה םנמוא ,עדי םידימלתל ריבעהל אוה הרומה לש ודיקפת

 ."הארוה" –  עדי תועצמאב ךוניח – תודחוימ ךוניח תויורשפא עיצמ םג אוה ךא ,ולש ךוניחה

 ףסונ ;"דומיל תטיש" – םידימלתל עדי תכוותמ איה ובש סופד תועצמאב םג תכנחמ הארוהה

 רופיס ,םיעוריא ,)תודבוע רודיס( חווידכ ןוגרא המגודל ,עדיה תא תנגראמ איה ובש ןפואל

 .תונויערו

 
 
 
 
 .4רצותב הנבהכו ךילהתב תוברועמכ תרדגומ ךרע תלעבו הבוט הדימל
 
 הטילשה דוקימ תא קזחת רשא הדימל לש תיבויח היווח תריצי התועמשמ ךילהתב תוברועמ

 ,)הנבה( רצותה ןיבל )תוברועמ( ךילהתה ןיב רשק שי .הדימלה תא לעייתו דמולה לש ימינפה

 דמולה רשאכ – ןיביש רתוי לודג יוכיס שי ,הדימלה ןכותב ןיינועמו ברועמ דמולה רשאכ

 םיגשומ םשיימ ,וילע בשוח דמולהש ועמשמ ןיינע וא םוחת תנבה .הלדג ותוברועמ ןיבמ

 הנובתב וילא רשקהב וא םוחתל סחיב גהונ אוה ,רמולכ .תונורתפ ותרזעב אצומו ונממ

 .המילהבו

 ,עדי לעב ןעוצקמ אוה בוט הרומ ,וז השיג יפל .הדימל החמומכ ספתיהל ךירצ הרומה

 םוחתב דימלתה לש הדימלה תולוכי םודיקל הז עדיב שמתשהל דציכ עדויה ,הדימלב החמומ

 ,ןוחבא :החמומהמ תושרדנה תולועפ שולש ללוכ יעוצקמ עדי .דמלמ אוה ותואש תעדה

  :םיאבה עדיה יגוסב רבודמ ,הדימל לש הרקמב .לופיטו הקסה

 
 .2011 ,וחכשש םילהנמל :הדימלו הארוה לע תורעה .םרוי ,זפרה 3
 .2010 ,הדימל החמומכ הרומה .תירוד ,ןיבוט 4
 

 :הארוה

 :הדימל
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 .הדימל תויעב רידגהלו ןיימל תלוכיה – )רותיא( ןוחבא

 תורושקה תויוגהנתהו םימוטפמיס ךותמ הדימל תויעב לע תונקסמ קיסהל תלוכיה – הקסה

 .הדימלל

 .םיוסמ תעד םוחתב דומלל תלוכיה תא םדקלו רפשל תלוכיה – לופיט

 

 ***הנקסמ***
 תמייקתמ אלו הדימלב היולת הארוהה .הרטמה איה הדימלה .יעצמאה איה הארוהה

 .הידעלב
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 .6-'מע ,2014 טסוגוא .תיתועמשמ הדימלב ךרד ינבא ,ךוניחה דרשמ 5

 םינכתהו הדימלה יכילהת רשאכ

 םינתונ ,תיבויח היווח םיקפסמ

 ,םייביטינגוקה םיכרצל םינעמ

 םינתונ ,םייתרבחהו םיישגרה

 ,םינווגמ הדימל תונונגסל יוטיב

 םירשפאמ ,תוהזהו קוזיח םינמזמ

 םימרוגל סחיב תוסיפת רוריב

 ךילהתב םיבכעמ וא םימדקמ

 הקמעה ,הנבה םיחתפמ ,הדימלה

 הטילש ךות .דמלנה לש םושייו

 תואצות םיבינמו תויונמוימב

 טרפל םיהובג םיגשיהו תויבויח

 .הרבחלו

 

 ךרע
 

 תויטנוולר
 

 תנמזמ תיתועמשמ הדימל

 תונויערב ,םינכתב קוסיע

 ןיינע יררועמ ,םינרקסמ

 תרשוק איה  .דמולל םימאתומה

 עדילו ןויסינל דמלנה תא

 ,דמולה יכרוצל ,םימדוק

 ,וירושיכל ,ישגרה ומלועל

 ויכרצלו ויקוסיעלו ויביבחתל

 .הרבחמ קלחכו טרפכ

 

 תוברועמ
 

 ךילהתב דימלתה תוברועמ

 ,ישגרה ,יביטינגוקה הדימלה

 םינוש םילגעמב הליעפ תוסנתה

 .תולגוסמה תשוחת קוזיח ךות

 ךכב יוטיב ידיל האב תוברועמה

 תויהל תונמדזהה דימלתל תנתינש

 ,הדימלה ךילהתב ליעפ ףתוש

 הדובעב ,הדימלה יכרד תריחבב

 ןתמב ,םירצות תגצהב ,תווצב

 םע תוהדזהבו ותלבקבו בושמ

 .רפסה תיב יכרע

 :תיתועמשמה הדימלה יביכרמ
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 תומישמ ,םיידומיל םינכת םושיי •

 חופיטו חותיפ םישיגדמה תויוליעפו

 ןווגמב שומיש ךות ,הבישח תונמוימ

 .תומאתומה הארוהה תוטיש

 רצות קוריפ  :תיגוגדפ תושימג •

 הקימעמ הדימל רשפאמה הדימל

 םינמיסו םייוריג  ןתמ ,תיביטקפאו

 םייתבשחמ /םיילולימ /םייתוזח(

  .תילכש המשגהל םיליבומה

 :ידומילה בחרמב תושימג  •

 לש םיצבקה וצבקתי םהבש םיבחרמ

 ורשפאיו םינוש םידוקפתל םידמול

 ןיב היצקארטניאו תינדחי הדימל

 תחפטמ תידומיל הביבס  ,םידמול

 םיבר םיבחרמ הליכמו תימצע הנווכה

 ,הדימל לש םינוש םיגוס ועצבתי םהבש

 תוניפבו ס"היב ילתוכב שומיש

 םאות יתרושקת  בחרמ ,תוליעפמה

 .21-ה האמל

 םינוש םיכילהתב תויוסנתה •

 .)... ,םייתרבח ,םיידומיל(

 יתפכא דימלת -הרומ רשק  •

  .ליכמו

 דועית -הדימל םדקמ בושמ ןתמ •

  .םידימלתה לש םיגשיההו םיעוציבה

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )תועמשמה הדימלה יביכרממ םירזגנה תונורקע 3 לע ססבתמ ונלש לדומה(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבישח :ב לודג

 הובג הבישח ףר ביצמ הרומה •

 ולש תויפיצה תא  ריבגמש רבד

 .םידמולהמ

 לש ןווגמ לע בשוח הרומה •

 ללכל ומיאתיש הדימל תויונמדזה

 תא םיצעהל הרטמב ,התיכב םידימלתה

 תלוכיהו דמולה לש תולגוסמה תשוחת

 .ההובג המרב בושחל

 הדימל ךלהמ ןונכת לע הבישח •

 ותיישעב הרומל עייסמה ,דידמו דיחא

 ליבומו םידימלתה לומ תיגוגדפה

 לככ תיתועמשמ הדימללו הארוהל

                                         :ללוכ ךלהמה .רשפאה

  דיחא רועיש הנבמ-

 תכרעהל םינוירטירק תעיבק-

  .םידימלתה

 תורזגנה תומאתומ םידומיל תוינכת-

 יתבל דעוימה םידומיל תוינכת קיתמ

 .םיליגר רפס

 לדומ יפ לע ,תינקת הפשב שומיש-

 .ס״היב לש תינקת הפש

  המאתה :ב ןטק

 יכילהתו םיבאשמ תמאתה •

 תעדה םוחת ינייפאמל הארוהה

 תוינכת :םידימלתה ינייפאמלו

 ידומיל רגאמ ,תומאתומ םידומיל

 תומאתומ תויוליעפו תומישמ ,םאתומ

 ףר תא תותרשמה ,דימלת לכ רובע

 חופיטל ליבויש ךכ ,הובגה הבישחה

 .םידימלתה ברקב הובג רדסמ הבישח

 ןפואב תססובמ המאתהה •

 עגונב ישעמו יטרואית עדי לע יתטיש

 שומיש :ןוגכ ,הדימל יישקל

 תארוה יכרדו הדימל תויגטרטסאב

 םהיישקל םאתהב םידימלת

 תולאשב שומישו ,םיינייפואה

  .הבשחמ תוררועמה

 םירחא תעד ימוחתל רושיק •

 םילועה םייכרע םיטביהל יוטיב ןתמו

 .םידמלנה םינכתהמ

 .תינושל המאתה •

 תידומיל הביבס תמאתה •

 .)יזיפה הנבמה(

 

 םושיי :ב לודג

 

 )ג.ק.ג( יגוגדפה לדומה -א

 יפ לע המאתהב ןטק״
 דובעל -״ויתולוכיו דימלתה יכרצ
 ,השלוחה תודוקנ רופיש לע ליבקמב

 .קזוחה תודוקנ חופיטו רומישו
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 .תינקת הפש לדומ -1

 .דיחא רועיש הנבמ -2

 .תויפצ תונבות -3
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 تاحلطصملا مجعم – םיגשומה רצוא
 

 حلطصملا $#عم גשומה תועמשמ 

 :תילכש תולבגומ 1
 תיתועמשמ תולבגומ איה תיתוחתפתה תילכש תולבגומ
 תואב ןהש יפכ ,תלגתסמה תוגהנתהבו ילכשה דוקפתב
 תוישעמו תויתרבח ,תויתסיפת תויונמוימב יוטיב ידיל
 

 :ةّيرّوطت ةّيلقع ةّيدودحم

 ي>و ي?قعلا ءادألا ي> ةيدج ةيدودحم ي9 ةيروطتلا ةيلقعلا ةيدودحملا

 ةيعامتجالا تاراهملا ،مهفلا تاراهم ي> ناسكعني نيذللا يفّيكتلا كولسلا

 ةيلمعلاو

 IQ -לכשמ תנמ 2
 תא םיקדוב רשא םייגולוכיספ םיניחבמ לש האצות אוה
 תומר 4 שי .קדבנה לש )היצנגילטניא( תילכשה המרה
  :תילכש תולבגומל
  IQ   50-69 -הלק תילכש תולבגומ
   IQ 35-49  -תינוניב תילכש תולבגומ
   IQ 20-34  -השק תילכש תולבגומ
  20-מ ךומנ  IQ  -הקומע תילכש תולבגומ
 

 IQ - ءاكذلا لدعم 

 .يEقعلا ءاكذلا ىوتسم صحفت <=لا ةيسفنلا تارابتخالا ةجيتن ي-و

 :ةيروطتلا ةيلقعلا ةيدودحملا نم تايوتسم 4 كانه

 69-50 ءاكذلا لدعم - ةفيفخ ةيروطت ةيلقع ةيدودحم

 49-35 ءاكذلا لدعم - ةطسوتم ةيروطت ةيلقع ةيدودحم

 34-20 ءاكذلا ةبسن - ةديدش ةيروطت ةيلقع ةيدودحم

 20 نم لقأ ءاكذلا لدعم - ةقيمع ةيروطت ةيلقع ةيدودحم

 

 :תלגתסמ תוגהנתה 3
 תויונמוימ לש ףסוא איה  -תוביסנל םאתהב תוגהנתה
 דומלל םיכירצ םדא ינבש תוישעמו תויתרבח ,תויתסיפת
 תיתועמשמ הלבגמ .םוי-םויה ייחב דקפתל ידכ
 ימוי-םוי םייח ךרוא לוהינב תעגופ תלגתסמה תוגהנתהב
 תישיאה ותואמצעבו טרפה לש ןיקת
 

  :يفيكتلا كولسلا

 ةيكاردإلا تاراهملا نم ةعومجم نع ةرابع -فورظلا عم مءالتي كولس

 لمعلا لجأ نم اهملعت ىiإ ناسنإلا جاتحي <=لا ةيلمعلاو ةيعامتجالاو

lةيدودحم .ةيمويلا ةايحلا ي lع رثؤت يفيكتلا كولسلا يEةرادإلا ى 

 .<rsخشلا لالقتسالاو ةيمويلا درفلا ةايحل ةميلسلا

 

  :יגולוקא לדומ 4
 ולש תויוסנתהל םיסחוימ דליה תוגהנתהב םייוניש
 .תונוש תוביבס םע ולש היצקארטניאלו םינוש םיבצמב
 :תוימוימויה תוביבסב דליה דוקפת לע אוה שגדה
  .'וכו הירפס ,רצחה ,התיכה
 םדאב דקוממה יגולוקאה לדומה תא עבט ,רנרבנפנורב
 .הביבסל םדאה ןיב ןילמוגה יסחיבו ותביבסב ,חתפתמה
  :תויכרריה תומר עבראב הביבסל סחייתמ לדומה
 .םטסיסורקמ ؛םטסיסוזקא ؛םטסיסוזמ ؛םטסיסורקימ
 
 

  :ةّيئيبلا مظنلا جذومن

 ى?ع ديكأتلا .اهعم ھلعافتو ةيئيبلا تابكرملا مظنب لفطلا كولس قلعتي

  .تيبلاو ةسردملاو فصلاك :ةفلتخملا ةيئيبلا مظنلا ي> لفطلا ءادأ

كري يذلا ؛دنklنفنورب دي ى?ع ijيبلا جذومنلا ةغايص ّمت
ّ

 روطت ى?ع ز

 قرطتي .ةئيبلا نtبو ھنيب ةلدابتملا تاقالعلا ي?عو ؛ھتئيب ي> ناسنالا

 ؛tlغصلا ijيبلا ماظنلا :ةيئيبلا مظنلا نم تايوتسم ةعبرأل جذومنلا

 .klكألا ؛tlبكلا ؛طسوتملا

  :הארוה 5
 סופד תועצמאבו עדי תועצמאב ךוניחכ תרדגומ הארוהה
 .ולש ןוגראה סופדו ךוויתה

  :سيردتلا

 ؛اهريرمت ةقيرطو ؛تامولعملا لقن ةطساوب ةيبرت ھنأ ى?ع سيردتلا فّرعي

 .اهميظنت ةقيرطو

لعتلا  :הדימל 6
ّ

 :م

لعتلا فّرعي
ّ

 .جئاتنلا مهفو ةّيميلعتلا ةيلمعلا ي> ةكراشم ھنأ ى?ع م



 
 

______________________________________________________________ 

 10 

 

 ךילהתב תוברועמכ תרדגומ ךרע תלעבו הבוט הדימל
 רצותב הנבהו

  :תינקת הפש 7
 הגוהנה הפשה איה תינרדומ תיטרדנדטס וא תִינְקִּת הפש
 תיעבט תינושל תוחתפתה תגציימה ,תרושקתה םלועב
 .ינרדומה ןדיעל תמאותו ,תיסאלקה תיברעה הפשהמ
 

  ؛ةثيدحلا ى�صفلا ةغللا وأ ةّيرايعملا ةغللا

اروطت لثمت ي9و ،مالعإلا ملاع ي> ةمدختسملا ةغللا ي9
ً

ايوغل 
ً

ايعيبط 
ً

 نع 

 .ثيدحلا رصعلا .تابلطتمو مءالتتل ؛ةيكيسالكلا ى�صفلا ةيبرعلا ةغللا

  תיגוגדפ תושימג 8
 

لعتلا
ّ

 نرملا م

 : הבישח תוררועמ תולאש 9
 תולאש תובללו הבשחמ ררועל ןתרטמ תויתוהמ תולאש
 ץלחל אלו – םידימלת לש תונובנ תולאש ןהבו – תופסונ
 תועפוש ,תובחר תולאש הלא .םתס תוינכומ תובושת
 תרשפאמ הלאכ תולאש לש ןתריקח .הרבעהל תויורשפא
 .יתימאה אשונה ןכות תא ףושחלו קימעהל ונל

  :wxكفتلا ىEع ةزّفحم ةلئسأ

yzإ ةيعوضوملا ةلئسألا فدiكفتلا ةراثإ ىwx امب - ةيفاضإلا ةلئسألاو 

lحم ةلئسأ كلذ يwxتاباجإلا جارختسال سيلو - بالطلا نم ة 

 .لقنلل ةلباقلا تارايخلاب ةئيلمو ةعساو ةلئسأ ي- .طقف ةيكيناكيملا

 ىوتحم فشكو قيمعت ةلئسألا هذه لثم فاشكتسا انل حيتي

 .يقيقحلا عوضوملا

 

 tlكفت הבישח 10

 ةمءالم המאתה 11

 قيبطت םושיי 12


