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ןוכמ לש  "ח  וד  IMPACT-SE ימ לכו  םיטפוק  - םירצונ םידוהי , תאנשל  ףיטהל  םיכישממ  םירצמב  דומילה  ירפס  יכ  הלגמ ,
ימלסומ ונניאש  .

רקחמה ןוכמ  שאר  רונמ , ןנחוי  דומילה IMPACT-SE ד"ר  ירפסו  דומילה  תוינכות  יכ  הלגמ  םירצמ , לש  רקחמה  תצובקב  רקוחו 
םידוהיה יפלכ  תוימשיטנאו  תוינעזג  תורעה  םיליכמ  ןיידע   2011  - תנשב 2010 םירצמב  .
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ידעלב ע"י ןפואב  תוטלשנה  תימואל  תוהז  תוליחנמה  רפסה  יתבב  הלש  דומילה  תוינכותב  תידוסי  המרופר  ךורעל  תבייח  םירצמ  , " וירבדל
, םיטפוקה םירצונה  ללוכ  תורחא , תותד  ינימאמו  הדיחיה " תיתימאה  תד   " גצומ כ םאלסאה  םיירצמה  דומילה  ירפסב  םאלסאה . תד 



םירפוככ םיגצומ  ".

שדקמה ימואלניב  סנכב  םישדחה  םהירקחמ  תא  וגיצי  םולשהו  תונלבוסה  רקחל  טקפמיא ס.א . ןוכממ  םיפסונ  םירקוח  העבראו  רונמ  ד"ר 
ינויב  28-29 יעיברו , ישילש  םימיב  תירבעה  הטיסרבינואב  ןמורט  ןוכמב  ךרעייש  םירחא " לש  םייומידו  ימצע  יומיד  תימואל , תוהז   " אשונל

2011.

דומילה ירפסו  דומילה  תוינכות  רהטל   " תנמ לע  הפיקמ  המרופר  לע  עידוה  ירצמה  רטשמה  קראבומ  ינסוח  לש  ותחדה  ינפל  הנש 
ןעמל דאהי  ' גל  " תויוסחייתהה תטמשה  רקיעב ע"י  התוא  עצבל  ליחתה  ןכאו  תוינוציקלו " תומילאל  םיטיסמה  םירמוחמו  תועטמ  תויונשרפמ 
תוהז ליחנהל  םיכישממ  הנורחאה  הנשהמ  םיירצמה  דומילה  ירפסו  דומילה  תוינכתש  הדבועה  תא  וניש  אל  הלא  םינוקית  ךא  הללא ."

הדי לע  תטלשנהו  םאלסאה  תדמ  ידעלב  ןפואב  תרזגנה  תימואל  .

םירצונל רחאל , עגופהו  ןיועה  סחיה  תא  הנשתש  םירצמב  ךוניחה  תכרעמב  תידוסיה  המרופרה  העצוב  םרט  יכ  שיגדמ  רונמ  ד"ר 
ברעמלו םידוהיל  םיטפוקה , .

ךוניח רדעהו  תויבטוקה  וכופיהו . רבד  םהל  רמולו  וידימלתל  בזכל  ךישממ  םירצמב  ךוניחה  יכ  שיגדמ  טקפמיא ס.א  ןוכמ  לש  שדחה  "ח  ודה
ןוכנ הארק  םיריעצה  תכפהמ  הקיטילופהו . קוחה  תפיכא  תרושקת , ללוכ  םירצמב , םייחה  ימוחת  לכל  ךוניחהמ  וטשפתה  תמא  תרימאל 

םמצע לש  הלשממל  סחיב  היצקפסורטניא  אלא  ברעמה  לש  המשאה  ןיא  הנושארלו  הנומתה , תא  .

תירצונה היסנכב  החנוהש  הצצפב  הליחת  הנורחאה , הנשה  יצחב  אישל  עיגה  םינש , תורשע  תמייקש  םירצמב , םיטפוקה  תפיקת 
תונשנו תורזוח  תויולכנתהבו  תופקתהב  הלכו  םיעוצפ  תורשעו  םירצונ  לש 21  םתומל  האיבהש  דלומה , גחב  הירדנסכלאב  תיטפוק 

הז ךוניח  םיירצמב . רפסה  יתבב  םיליחנמש  ךוניחהמ  םג  תונוזינ  רונמ , ורקחמב ד"ר  שיגדמ  הלא , תופיקת  לירפאו 2011 . ץרמ  ישדוחב 
ךוניח והז  דחא , דצמ  רהזא . לא  לש  הליבקמה  ךוניחה  תכרעמ  תא  ןובשחב  םיחקול  םא  רתוי  דוע  םינצקומש  םירתוס , םירסמ  רדשמ 
םקלח רואל  םיטפוקה  קבחמה  ךוניח  םג  הז  ינש  דצמ  םהב . עוגפל  תושר  ןתמ  הווהמ  םהיפלכ  םירפוכ  יוניכב  שומישהש  אשנתמ 

יוכידהמו םאלסאב  םיטפוקה  תדירממ  תטלחומ  תומלעתה  הנשי  יכ  ןייצל  בושח  ךא  הירוטסיהה . לכ  ךרואל  םירצמ  תואמצעל  םיקבאמב 
טועימל םתוא  הכפהו  תינומהה  םתומלסאתהל  איבה  השעמלש  יוכיד  תיעישתהו , תינימשה  תואמב  םאלסאה  םהלש ע"י  ירזכאה  .

"ח וד  IMPACT-SE םידוהיה ידי  לע  ופיוז  ךא  םישודק  םירפס  םה  השדחה  תירבהו  "ך  נתהש םידמלמ  םירצמה  יכ  ןייצמ  סנכב  גצויש 
ךכב השעמל  ודוה  םירצמ  תונוטלש  הנש  ינפל  , " רונמ רמוא  םירפוככ ". םידוהיהו  םירצונה  תא  םירידגמ  םיירצמה  דומילה  ירפס  . " םירצונהו

לירפאב ריהקב ב 26  הכרענש  עמוג  ילע  םירצמ ד"ר  לש  יתפומהו  רדאב  יקאז  דמחא  ךוניחה ד"ר  רש  םע  תפתושמ  םיאנותיע  תביסמב 
תועטומ תויונשרפו  םירמוחמ  דומילה  ירפס  תאו  םידומילה  תוינכת  תא  רהטל   " ידכ ךוניחה  תכרעמב  תידוסי  המרופר  לע  וזירכה  םה   2010
תביסמ תובקעב  םירפוכו . םיטסיאיתילופ  חצרו  דאהי  תודדועמה ג' ןארוקה  תורוסל  סחייתהב  תאז , תוינוציקלו ." תומילאל  םיתיסמש 

םיבר תולוק  דגנמו  וזה , תירשפאה  המרופרה  תנווכ  תא  ףקותב  וללש  םימלסומה  םיחאה  דחא  דצמשכ  ןוידה , טהלתה  תאז  םיאנותיע 
תצמשה ונידלי  דמלל  לודחל מ" וארקש  תולוק  ןויה  יאמב 2010  םרהאלא ב2  ןותיעב  לשמל , םידוהיו . םירצונ  דגנ  התסההמ  לודחל  ושרד 

תוכז השעמל  קינעמש  ןכוסמ  ראות  םש  הז  יכ  םירחאה , תותדה  ינימאמ  תא  םירפוכ  תונכל  וקיספישו  תידוהיה ]...[  וליפאו  תירצונה  תדה 
גורהל ."

רקחמה ןוכמ    IMPACT-SE, סנכב גיצי  םיימואלניב , םייטרדנטס  יפ  לע  םירצמב  רפסה  יתבב  ךוניחה  תכרעמ  לש  דומילה  ירפס  רטינש 
לעו ןאריא  היסינוטו , םירצמ  לארשי , לע  םיבשומ  העבראב  רחאל  סחיהו  ימצעה  יומידה  תוהזה , אשונ  תא  וירקוחמ  השימח  תועצמאב 

רחאל סחיהו  ימצעה  יומידה  לע  סורג  ןונרא  ד"ר  םירצמ , לע  הדמע  ריינ  גיצי  רונמ  ןנחוי  ד"ר  טקפמיא ס.א . ןוכממ  םיצרמה  ןיב  היקרוט .
תוהזב דקמתי  ודרפ  דדלא  ד"ר  לארשיב , דומילה  ירפסב  רחאל  סחיהו  תידוהיה  תוהזה  לע  רקס  - ףט לעי  ד"ר  היסינותב , דומילה  ירפסב 

םויה רדס  "ב  צמ . ) םייקרוט הירוטסיה  ירפסב  םינמראו  םינווי  רחאה –  יומיד  לע  סאימחנ  ידמ  בגו ' ןאריאב  דומילה  ירפסב  רחאל  סחיבו 
סנכה לש  ).

ןוכמ  IMPACT-SE ימוחתניבו דומיל  ירפס  רקחב  ודועי  חוור , תורטמ  אללו  יטילופ  א- יאמצע , רקחמ  ןוכמ  ונה  םולשהו  תונלבוסה  רקחל 
ןנחוי ידי ד"ר  לע  םקוה  ןוכמה  םיימואלניב . םיטרדנטס  לע  ססובמ  ידוחיי  הדידמ  ילכ  חתיפ  ןוכמה  וירקוח . לש  תוחמתהה  ימוחת  תניחבמ 

. םלועה יבחרמ  ןיטינומ  ילעב  םינעדמו  םיחמומ  םירבח  הב  תימואלניב  הצעומו  "ל  כנמ לארשימ , להנמ  דעו  ושארבו  תנשב 1998  רונמ 
תובלשמה רקחמ  תוצובקב  םידבועה  םירקוח  רסירתכ  קיסעמו  םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואה  לש  םר  תעבג  סופמקב  םקוממ  ןוכמה 

םירזגמ לש  םידומיל  תוינכתבו  ךוניחב  תונלבוסה  בצמ  לע  תרוקיבו  רקחמ  תוחוד  רפסמ  הנש  ידמ  םסרפמ  ןוכמה  םיחמומ . ןווגמו  םינעדמ 
תונידמו . 
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