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 ד"סב

 2םידדובה םיאגה הנומאה 1תשאו הנומאה שיא

 ,דדוב אל םעפ ףא הנומאה שיאש ,יתוא ודמיל הבישיב"
 .םירחא םירבד וליג םייחה לבא 

 ,ונלש הרות

 האבה םעפב ילוא 

 ונילע יטיבת תאז לכב  

 "םידדוב לש לודג להק   

 רינ הירנ ןנחלא ברה-

 "ודבל םדא תויה בוט אל"

 ןווגמב תובר תוכלשה הלו ,תיברעמה תוברתב החיכש העפות איה תודידבה תשוחת

 חרוא םייקמש ,האגה ןימאמה לש תודידבה תייווחב דקמתנ הז רמאמב .םימוחת

 ןימאמה םיתיעל .האגה תוהזה לע רמוש ,הז םע דחיו ,תיתדה הרבחב יחו יתד םייח

 ,םהל םירכנתמ םיבורקה תוכיישה ילגעמ תע – תיביטקייבוא תודידבב יוצמ האגה

 םימעפ .רבוחמ אלו ןבומ אל שח אוה תע – תיביטקייבוס איה תודידבה םיתיעלו

  ."ןוראהמ האיציה" ביבס תמצעתמ תודידבה תשוחת ,תובר

 
 ונרחב .ל"צז קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי ברה לש עודיה ורמאמל זמרה ,ןבומכ שי תאז תרתוכב 1

 ,קי'צייבולוס ברה  לש ורמאמל זמרהה םועמעבש ריחמה תורמל ,תינויווש תרתוכ לע דיפקהל

 תוחונ תבוטל ,ינויוושה ךרעה תטלבה לע רותיווה ףא לע  רכז ףוגב ונשמתשה ךמסמה ףוגב לבא

 אוה ךמסמה לכ ךרואלש ןייצל בושח ךא .חוסינה תוביטנרטלאבש לוברסמ ענמיהל ידכו ,האירקה

  .םירדגמה לכל סחייתמ

 ,תרופ ןב תור ,ןמלגנא עשוהי ברה ,רנזייא קחצי ברה :ופתתשה רמגומה רמאמל איבהש חישב 2

 ברה ,רבלג םייח ,שרב ןמדלוג המחנ תינברה ,ןוסמרב יש ,ןוא רב אגרש ר"ד  ברה ,תרופ ןב הננר

 לקד ,לאומס ןמדיו הרעי תינברה ,רדנלוה דעיבא ר"ד  ברה ,גרבנירג החמש ברה ,גרבנירג ץי ר"ד

 ,טלופ-ץמ  תימולש ,ץיבוקסומ ישי ,ץ"כ רכששי ברה ,ץיבלקני ילומש ר"ד ברה ,סנוי לאינד ,דוהי

 ימימ  'ר ר"ד ברה ,קוסילופ לאפר ,הידבוע  םייח ברה ,ןורבע הרובד תינברה ,לגס ינד ברה

 הירא ,רנצילק לאומש  ברה ,ןרוק יבצ ברה ,רברפ באז ר"ד  ברה ,יקסב'צניפ דהוא ,ןוסלגייפ

 האל תינברה ,רברפש ליגיבא ,קרוש תירוהז ,ןממ-ןסור ןתנוהי ,ןרק  לחר תינברה ,ןמזיירק

 .ןושש קחצי ר"ד םכח ,ולרש הנקלא ברה ,לאידקש
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 הליהקה תונבו ינב ןיב חיש םייקתה ,2020 ינויב 9 ,פ"שת ,ןויסב ז"י ךיראתב

 ונכוהש םינווגמו םיבר תורוקמ לע ססבתה חישה .תוינברו םינבר ןיבו האגה-תיתדה

 ינב לש תודידבה תייווחב דקמתהו ,קרוש תירוהזו ןורבע הרובד תינברה ידי לע

 ירקיע .המע תודדומתהב תיתדה תוגיהנמה לש דיקפתבו ,האגה-תיתדה הליהקה

 ברה ידי לע םכינפלש רמאמה ידכל וכרענו ומכוס ןוידה תוצובקב ולעש םירבדה

 ןמ רכינ קלח .חישה ינב םע תדמתמ תוצעייתהב ,רנזייא קחצי ברהו רדנלוה דעיבא

 ךא ,םנויסינ יפ לע םינדה תצובק לש יביטקלוקה םשורה אלא םניא םירבדה

 .רוביצה ינפל האבהל םייואר םה ,ונתכרעהל

 םיחנמ םיווק ,ףוסבו ,האגה יתדה לש תודידבה תייווח לש תונוש םינפ ןאכ גיצנ

 לכל ולכוי ,לבסלו תודידבל אלמ רוזמ איבהל ולכוי אל םא םגש םיישעמ םידעצל

 .תודדומתהב ךומתלו עייסל תוחפה

 ,םיינרדומ)-טסופ(ה םייחה תייווחמ קלח הניה )תיִלאָיְצְנֶטְסיִזְקֶא( תיִמּוּיִק תודידב

 ותביבס םע םיניוצמ םיסחי שי םדאל רשאכ םג ,ללכ ךרדב תמייקתמ איהו

 םייחה ןמ הדילסה םע דחי ,יחכונה ןדיעב ךרעכ םזילאודיבידניא לע שגדה .הבורקה

 תויה ןיבל תודידבה תייווח ןיב רשקה .םיברל אושנמ השק הריתס םירצוי ,םידדובכ

 םייחה יאנתב קר אלו ,ולש תישיאה ותשוחתב דואמ יולת "ודבל" םדאה

  3.םייביטקייבואה

  .תינוציחו תימינפ איה תודידבה תשוחת ,םיאגה םייתדה ןמ םיבר רובע

 רערעל הלולעש תישיא קמוע תייווח איה תודידבה ,םיאגה םייתדה ןמ קלח רובע

 הלוכי וזכ תודידב .תימצע תונדשחו תונקפסב הכורכ איהו ,םינפבמ דדומתמה תא

 ,המילש הניא הטלחה לכש ,ומצעב ומצע תא ההזמ וניאש שוחל האגה יתדל םורגל

 יבצמבש דועב ,הז ןבומב .רחא םדאל ךופהלו תונתשהל ץחולה ידימת קפסל םורגלו

 
 ותעדותבש םושמ ,תודידב הווח אל קוניצב ותויהב םגש רפסמ יקסנרש )ילוטנא( ןתנ ,המגודל ,ךכ 3

 .ותיא דחי אצמנ לארשי םעש שח
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 חרוב האגה יתדהש ירה ,ומצע תא תוחפה לכל שי דדובה םדאל םיבר תודידב

 .ותוישיא יככותב םינפלו ינפל היוצמ ותודידב ךכו ,ומצעמ םג םימעפל

 תוצובקל םיכייתשמה םישנאל םיפתושמה םינייפאמ םימייק תודידבה תייווחל

 םיאצמנש םישנאל תינייפואש תודידב תייווח תמייק ,המגודל ךכ .הרבחב תומייוסמ

 ,םדאה לש ישפנה וא יזיפה בצמל םירושקה םימרוג לע ףסונב 4.יטסיטואה ףצרה לע

 םילבוס ,לשמל ,םירגהמ .םייתוברת םיטביהו םייח תוביסנמ תעבונ תודידבהש שי

-דח הניא האגה יתדה לש ותודידבש ,ןכ םא ,בל םישל יואר .תודידבמ תובר םימעפ

 תשוחת תמצועש ןכתי ,ךכו תופסונ תודידב תויווחל ףרטצהל הלוכי איהו ,תידממ

  .תחא תוישיא ךותב םיפרטצמה םיבר תונוש ימרוג לש ףוריצמ תעבונ תודידבה

 םדאמ הנושב ;"הפוקש" איהש ךכמ עבונ תודידבה םע תודדומתהב ישוקהמ קלח

 םע םידדומתמש שפנה ידדומתממ קלחמ הנושבו ,לכ ןיעל רכינ ינפוגה ויוקילש

 דעסל הכוז הניא ךכיפלו ,תיאופר היעבכ תבשחנ הניא תודידבה ,תינילק הקוצמ

 היווחהש קר אלש ךכ ,דבל ותודידב םע קבאנ תודידבה םע דדומתמה .דסוממ

 איה ,תודידבה םע ותודדומתה םגש אלא ,תודידב תייווח איה ולש תיתרבחה

  .תודידבב

 .עויסל םישרדנה הלא יוהיז םצעב אוה הרבחה ינפב דמועה םירגתאה דחא ,ךכיפל

 ?תידוחיי תודידב

 תודידב ינפ לע האגה הליהקה ינב לש ותודידבל םיידוחיי םיביכר שי םאה ,םלוא

 תא יחש האגה יתדה לש ותודידבל דוחיי שי םאהו ?םירחא םייח ירשקהמ תעבונה

  ?יתד רשקהב וייח

 
 םינייפאמש םיישקה יכו ,(Neurodiversity) יבצע ןוויג שי יתוהמ ןפואבש ןועטל ןתינ תינורקע 4

 םא םג ,םלוא .הרבחה לש סחיה ןמ םיעבונ אלא םייתוהמ םניא םורטקפסה לע םיאצמנה םישנא

 .תילקיפיטוריונה הייסולכואה ברקב תודידב הווח יטסיטואה טועימה לעופבש ירה ,הנוכנ וז הנעט
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 ןמ רוכינ הווח אוהש ךכב םימעפ הכורכ האגה יתדה לש תינוציחה תודידבה

 הקוצמב םדאל עצומה רוזמה םיתיעל ,םנמא .ךייתשהל שקבמ אוה הילא הביבסה

 .םיינוציח הטילש ידקומב תולתיהל אלו ,ולש ימינפה הטילשה דוקימב זכרתהל אוה

 איה השוחתהמ ול האב ותקוצמש ימל ליגרה ןמ השק וז העצהש המוד ,םרב

 םא םג ,ותוא םיחוד ןונחהו םוחרה םיקול-א וליפאו הבורקה הביבסהו החפשמהש

 .יביטקא ןפואב אל

 ףתשלמ םיאגה םייתדה םיענמנ הב ,"ןוראב םייח"ה תפוקתב ץוענ ףסונ ישוק

 תדמתמ הרתסהב ךרוצה .םהל תויתועמשמ הכש תובשחמבו תושוחתב םירחא

 רחאל םג .ותוא םיבבוסה םע םיסחיה תוכרעמב תעגופו ,האגה יתדה תא הקיחרמ

 תונשל השק ישיאה רושימבו ,ועגפנש םיסחיה תא םקשל השק ןוראהמ האיציה

 דחאש ךכל האיבמ םיאגה םייתדה לש םתורגתסה .הקתשהו הרתסה לש םילגרה

 .עויסל םישרדנה הלא יוהיז םצע אוה הליהקה ינפבש םירגתאה

 ,'םינוש' םתויה לשבש ךכמ עבונ הכימת תאיצמב םיתעל םיאגה םייתדל ישוק דוע

 הייסולכואהמ תגרוחה הדימב םהלש תוילאודיבידניאה תא חפטל םהמ קלח םיטונ

  .ינוציק תיסחי ןפואב םמצע תא םילידבמו ,תיללכה

 ןיב האג ותויה דבלמ ןכש ,תלפוכמו הלופכ ותודידבו ,'יתליהק תיב' ןיא האגה יתדל

 הלכשהה התיה קילאיב ימיב םא .האגה הליהקה ינב ןיב יתד אוה ,םילאוסקסורטה

 ארוקש אוה תינימה תונלבוסהו הלכהה רוא ונימיבש ירה ,ךשומ רואל תינוליחה

 ושטננש ימכ תובישיה ינב ושח תימואלה היחתה ימיב םאו ;ויפנכ תחת תוסחל םהל

 .ךכ שוחל םילולעש םה םיאגה םייתדה םויהש ירה ,רוחאמ

 ,רֹואָה ףַחָס םָּלֻּכ ,ַחּורָה אָׂשָנ םָּלֻּכ
 ;הָניִנְרִה םֶהיֵּיַח רֶקֹּב-תֶא הָׁשָדֲח הָריִׁש
 בֵּלִמ יִּתְחַּכַּתְׁשִנ ,\ַר לָזֹוּג ,יִנֲאַו

 .הָניִכְּׁשַה יֵפְנַּכ תַחַּת
 
 איִה-ףַא הָניִכְּׁשַהְו ,יִּתְרַאְׁשִנ דָדָּב ,דָדָּב
 .הָדיִעְרִה יִׁשֹאר-לַע הָרּובְּׁשַה ּהָניִמְי ףַנְּכ
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 ,יַלָע הָדְרָח דֹרָח :הָּבִל-תֶא יִּבִל עַדָי
 5.ּהָדיִחְי-לַע ,ּהָנְּב-לַע

 

 האגה םלועל ןבומ וניא אוה ףא ,הניכשה יפנכ תחת ראשיהל רחובש האגה יתדה ,ךכ

 תודידבה תשוחת תא םימיצעמה םינוש תוחוכ שי ,לעופב .ךדיאמ יתדה םלועלו דחמ

 שי ;ותוימינפב תננקמה תורז תשוחת לשב ומצע תא רידמ אוהו שי :האגה יתדה לש

 תא תללוש תדה היפל הסיפתהו תדה םע ויוהיז לשב ,םיאג תוצובקמ רדומ אוהו

 אוה היפל הסיפת לשב ,יח אוה םהב תויתדה תוצובקהמ רדומ אוהו שיו ;םיאגה

 .היכרעו הרותב דגוב

 תייווח תרצוי – האגה הליהקהמו תיתדה הליהקהמ ,ימצעהמ – תשלושמה תּורזה

 דוס תא תולגל ימל ול ןיאו ,ושארל טלקמ אצומ אלש ,האגה יתדל תידוחיי תודידב

 .וירוסי

 הנכסכ תודידבה

 העובק תויגוזב תוכזל םדאה תהימכ ,םימעפל .השק תודדומתה קר הניא תודידבה

 דע ,הנכס תורב תויוגהנתהב גוהנל ותוא האיבמו ,ותעד לוקישב תעגופ תיתועמשמו

 אוצמל היצביטומה תא הריבגמ ,תודידבב המולגה ,תאז הנכס .תימצע העיגפ ידכ

 .רוזמו תונורתפ

 

 
 ףסונ ריש םינש הנומשכב םידקה )1902( ב"סרת ץיקב חולישה ןותיעב םסרופ רשא "ידבל" רישב 5

 "םירפסה ןורא ינפל" אוה אולה ,ידוהיה חורה םלועל "הייחתה רוד" תקיזב קילאיב קסע וב

 ותריש ירקוח ברקבש ןייצל ןיינעמ ."הדגאה רפס" לע הדובעה םויסל ךומס ,1910 תנשב םסרופש

 ,דקש הכלמ לש הרמאמב תיאמצע העדו הריקס ואר ,וז הקיז רבדב תוקולחמה ובר קילאיב לש

 ,)םיכרוע( יקחצי הידידיו סיו ללה :ךותב ,"'םירפסה ןורא ינפל'בו 'ידבל'ב ירישה רסמה תלאשל"

 :ןג תמר ,לזרב ללה 'פורפל שגומ – קילאיב נ"ח תריציב םירקחמו םינויע :קילאיבל ללה

 ורוד ינבו קילאיב יכ רמול ןתינ ןאכ וננויד לש רשקהב .170-157 'מע ,ט"משת ,ןליא-רב תטיסרבינוא

 .םהירחא ואבש תורודה ינבל םינבומ יתלבו םידדוב ורתונ
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 יותיפכ תודידבה

 תרשפאמ איה .תודידבב המיענ היווח שי םיתיעל ,תודידבבש הנכסהו ישוקה דצל

 העקשהלו ותוישיא יככותל תוננובתהל םדאה תא הנפמ איהו ,ימינפ זוכירו דוקימ

  .תישיא החימצב

 ןפואב ,ךכמ רומחו ,ישיאה ןיינבל תמרות הניא תודידבה םיתיעל ,תאז םע

 תישגר החוור תקפסמש איה ,תודידבב הכורכה תוללמואה תשוחת ,ילסקודרפ

 רכמתי ,תודידבה קמועל עוקשל התפתי האגה יתדהש ןוכיס שי ,הז בצמב .המחנו

 .וירגתא םע דדומתי אלו הל

 לועב האישנל תלאוג הבשקהמ

 הניא םנמא הבשקהה .הבשקהבו גולאידב .םתיא רבדל שי ;םיאג לע רובידב יד ןיא

 םחנמ חוכ שי .טעמב ולו ,התוא םצמצל החוכב לבא ,תודידבה תא תלטבמ חרכהב

 םגשו ,האגה הליהקה ךותב ,םהל םימוד שיש ,םלועב םדבל םניאש ךכב הרכהב

  .ךרדה הלעמב לועב םתיא םיאשונ ,תילאוסקסורטהה הליהקב ,םהמ םינושה

 תועשב ןה ,וב חוטבל לכוי רשא ומולש שיא ,'הגאדל רבח'ל ךירצ םדאה

 םדאהש העש ,הליהת לש תועשב ןהו ,הדיבכמו הכמ הקוצמה רשאכ ,רבשמ

 תא קולחל ךרוצה רתויב רבגתמ םירקמה ינשב .ןוצר עבשו רשואמ שח

 קלוחו והשימב חטוב התא רשאכ .החמשה תושגר תא וא שואייה תשוחת

 תחופ ךנוגיו ךילעש דבכה אשמה ןמ לקהל התא לוכי ,ךבאכו ךרעצ תא ומע
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 העפשה המצעלשכ הל שי ,באכה רופיסל בישקמש ימ שיש הדבועה .ךלוהו

 6.ללמואה לבוסה לע תלאוג

 הלואגל חתפמ תויהל הנמאנה תורבחה חכבש ןימאה ןכא קי'צייבולוס ברה

 לואגל הבשקהב הב יד םאה ?תודידבהמ לאגיהל ןתינ ,ןכא ,םאה ,םלוא ,תודידבהמ

 לאוג השעמל איבהל הרומא רבחהו ערה לש הבשקהה םאהו ?הקוצמבש ימ תא

 ?ודיצמ

 איצויש לאוגה השעמה ,ןכלו ,האגה רובע םיחטבמ יא איה תודידבה םיתיעל ,רומאכ

 יבויח ךרע שיש המוד ,הזכ בצמב םג ,תאז םע .םויא הווהמ ותודידבמ ותוא

  .תלוזה לצא הרכהל הכוז ולבסש ךכל תועדוותהב

 היגולואידיאה ,תוביוחממ תעבונ הבריקהו הבשקהה רשאכ ,םיתיעל ,ךכל רבעמ

 תוחילשה תשוחת .יתועמשמ ישיא חיש תמסוחו ,תישגר הבריק שוחל העירפמ

 לע םויאכ תיתדה היגולואידיאה לע בותכל הברה ר"גש ברה .תויטנתואב תעגופ

 םואל ילגד" :רישה תולימ תא םג הז רשקהב ריכזהל רשפאש המודו 7,יתדה שגרה

 ,םיטרפה תא תוארל העירפמ תוימואלה קר אל 8."םינפה תא םיריתסמ – תובוחרב

-ישגר חישל תועירפמו םינפ לא םינפ שגפמב תועגופ יללכ ןפואב תויגולואידיא אלא

 קר אלו ,תויתפכא תשוחתמ עיגמה רובידב דחוימ ךרע שי .יתועמשמ תויהל ישיא

 .דסחו הקדצ השעמכ

 לש הרישמ הלועש יפכ .יתוכאלמו חוטש תויהל לוכי וניא יתפמא רוביד ,ןבומכ

 לע ףסונ לטנל תויהל ךפוה השועמה רובידה םיתיעל ,"םסק תזוחא רופיצ" ,הדלז

 
 .52 'מע ,ותיבו םדא ,קי'צייבולוס יולה בד ףסוי ברה 6

 חכונל תידוהי תוגה :תוחול ירבשו תוחול ורפסב "היגולואידיאו ךוניח" רמאמב המגודל ואר 7

 ,דמח ירפס – תונורחא תועידיו ר"גש ברה יבתכ דעו :ביבא לתו תובש ןולא ,םזינרדומטסופה

 .ג"עשת
 םובלאב "לכשה תייסנכ" תקהל ידי לע עצובו ,חילמלא ןר ןיחלהו בתכש "םיה לעמ" רישה ךותמ 8

 .2013 תנשב ןולקשא לש תיסולדנאה תרומזתה םע טלקוהש קוחר הכ תיבה
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 שרדנ אוה התע ,ותודידב תא תאשל ךירצ אוהש ול יד אלש ,דדובה םדאה לש ויפתכ

 :ורבח לש ותכובמ תא םג בוחסל

 ,לוכיבכ ורגבתה טקשהו יאנפה וישכע ...טקשה תאו יאנפה תא יתבהא םעפ

 אוה יאנפה וישכע .בהזה תמקר תא וריתה ,םיטושיקה לכ תא םמצעמ ורישה

 ןפ ךדבל ךנהשכ םר לוקב וב רבדל ךירצ התאש ,וב עבוט התאש קיר ללח

 אובתש היח שפנל וב אמצ התאש ירמגל רחא יאנפ והז ...םייק ךדועש חכשת

 אוה לוק הזיאבו םדאה תרוצ המ ךל ריכזהל ידכ ,היהתש ימ היהת ,ךילא

 ךותמ םוי-םוי יניינע לע םירבדמו תוביבחב ךילא םיאבשכ לבא .רבדמ

 ,הרק אל םולכ וליאכ םינפה תדמעה לע ,תועיבצה לע חתרתמ התא ,תובישח

 הקיתשה תדמוע אל רוביד לכ ירוחאמ וליאכו םלועה הנתשה אל וליאכ

 9.תיחצנה

 לכ ופידעי ןכ אקוודש םידדוב םישנא םג שיש ךכל םיעדומ תויהל בושח ,תאז םע

 םהבש ,תודידב יעגר דוע םע תודדומתה ינפ לע ,תיתוכאלמ אהת ולו ,הבריק

 .ההודו תכלוה םתוישיא

 רשקותמו יתליהק ,יעוצקמ הנעמ

 חותיפב הקמעהו הבחרה תדובע תשרדנו ,ןה תובר ליעל רומאה לכ לש תוכלשהה

 ווהיש הווקתב ,תונורקע חיננ תואבה תורושב ,תאז םע .רגתאה תמצועל םלוה הנעמ

 ,רעונ תועונת ,םייתרבח םיגיהנמ ,תוליהק ינבר רובע ןויד תישארו החיתפ תדוקנ

 .הרבחב םידיקפת ילעב ראשו ךוניח ישנא

 האגה יתדה תודידבב םג ריכהל תארקנ ,הבריקבש םידדובל הבושקש הליהקה

 .היתורושבש

 
 .108 'מע ,ה"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,הדלז יריש :ךותב ,"םסק תזוחא רופיצ" ,הדלז 9
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 .דדובה האגה יתדל עייסת תוברעתה תמר וזיא ןיחבהל שי ,הקוצמה יוהיז רחאל

 םשל יעוצקמ עויסל היינפ דדועל ,ךרוצ שי םאו ,וברקלו תוניינעתה וב תולגל יואר

  .תימצע הלבקב הרזעו השוחתה תלקה

 אוה ןושארה דעצה .תודידבה תמוחל רבעמ די טישוהל תלעופ תברועמ הליהק

 ,תודידבה תושוחתל היצמיטיגל ןתמבו הרכהב ךרוצ שי ,ליבקמב .תיתפמא הבשקה

  .המיע תודדומתה יכרד לע תפתושמ הבישחו

 ךא ,םינש ךשמב ללוחתמ האגה ןימאמל סחיב יונישה .ירוביצה חישה תא תונשל שי

 תעה העיגה ."ןוראב" יוצמ אוהש רמול ןתינש דע ,יטרפ ןפואב םייקתמ ובורב

 קוסעל םוקמב .לכ ןיעל יולג היהי םילבקמ האגה תיתדה הליהקה ינבש קוביחהש

 תא המבה תמדיק לא איבהל יואר ,םיאגה םייתדהמ קלח םיווחש הקחרהב

 רפסמ םינתונש תינחורה הכימתה תא חיכנהלו ,הכימתו תיב ולביק םהב םירקמה

  .תוינברו םינבר לש לדגו ךלוה

 .םיאג םינימאמ םג וחרפי 'ה תיב תורצחבש ךכל וליבוי ולא םיכילהת ,'ה תרזעב


