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 ריצקת

 היושע הריהמ הנושאר הרזע .ךורא חווטל םתואירב תא וא םהייח תא ןכסמה יאופר םוריח עוריא םהייח ךלהמב ווחי םיבר םישנא
 ןתמ ןמז רוציקל תונווגמ תוטישב תוטקונ םלועה יבחרב תואירבה תויושרו ךוראה חווטל הזונגורפה תאו תודרשיהה ייוכיס תא רפשל
 .תידיימ הבוגתל םיבדנתמ תותשר תומיקמו םיירוביצ תומוקמב םייטמוטוא םירוטלירביפיד תורזפמ הז ללכבו ינושארה עויסה

 תפורת תע לכב םמיע תאשל םירומאש םילוחל תדעוימה תידדה הרזעל הליהק הניה ERC – Emergency Response Community -ה

 ירבח .סיסקליפנאל ןוכיסב םישנא רובע )epinephrine autoinjector  - EpiPen ןפיפא( ןירפניפא קרזמ ןוגכ ,םייח תליצמ םוריח

 .םתביבסב םירחא הליהק ירבח לש תואירקל תונעיהל ןהו הרזע קיעזהל ןה תרשפאמ רשא היצקילפאב םידיוצמ הליהקה

 טביהב ןה ,ERC -ה תטיש לש תומישי וארה )ב"הראב UnityPhilly -ו לארשיב א"דמיפא( תונורחאה םינשב וכרענש חטש ייוסינ ינש

 לכל טעמכ תרשפאמו תואיצמל הירואיתמ תכפוה ERC -ה תשיג .םוריח עוריאל ביגהל תונוכנה טביהב ןהו הליהקל ףרטצהל תונוכנה

 .ךשמה ירקחמ םיעצומו תשרדנה תיגולונכטה תיתשתה הנודנ ,םייוסינה יאצממ םיגצומ רמאמב .םייח תלצהל ףתוש תויהל םדא

 

 אובמ

 ןכסל םילולעש הלחמ וא העיצפ אוה יאופר םוריח בצמ
 ךורא חווטל םדא לש ותואירבב עוגפל וא וייח תא

(Ramanayake et al., 2014). עוריא ווחי םיבר םישנא 

 םילוח תיבל ץוחמ בל םוד :םהייח ךלהמב יאופר םוריח

)Out-of-hospital cardiac arrest - OHCA( תביס וניה 

 95.9 לש תוחיכש םע תוחתופמה תונידמב הליבומה תוומה
 לש תודרשיה רועישו םירגובמ 100,000 -ל הנשל םירקמ

 תורומח תועיצפ .(Berdowski et al., 2010) דבלב 5.6%

 םלועב תוצופנה תוומה תוביס ןיבמ ישישה םוקמב תאצמנ
 תוכנל םימרוגהו תוומה תוביס ןיבמ ןושארה םוקמבו

 תוחיכש .(Alberdi et al., 2014) הטמו 35 ינב ברקב

 הענ יטקליפנא םלה םיללוכה םיפירח היגרלא יפקתה

 שיא 100,000 -ל הנשב םירקמ 7.9 -ל 1.5 ןיב הפוריאב

(Panesar et al., 2013), םימייתסמ הלא םיעוריא יכ םא 

 .(Turner et al., 2017) דבלב םירידנ םירקמב תוומב

 רפשל היושע יאופר םוריח יבצמב הריהמ הנושאר הרזע
 ,ךוראה חווטל הזונגורפה תאו תודרשיהה ייוכיס תא

 Hansen) םילוח תיבל ץוחמ בל םוד לש םירקמב דחוימב
et al., 2015; Hasselqvist-Ax et al., 2015; Sulovic et 

al., 2018). הרזע ןתמל תוירחאהש ךכ לע קלוח ןיא 

 םייאופר םוריח יתוריש לע תלטומ םוריח יבצמב תיאופר

(Hanfling et al., 2012; Razzak & Kellermann, 
 ידמ ךורא תויהל לולע םהלש הבוגתה ןמז ךא ,(2002

 -ב םידרוי תודרשיהה ייוכיס רשאכ בל םוד ומכ םיבצמב

 לוהינב הקיטקרפו הירואת
 םיקסע להנמל רפסה תיב תאצוהב תע בתכ
 1 ׳סמ ןויליג | א״פשת זומת ,2021 ינוי
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 תמייק ,ןכ ומכ .(Rivera et al., 2016) הקד לכ 10%

 םייאופר םוריח יתוריש לש הבוגתה ינמזב ההובג תונוש

 Chanta) םינוש םייפרגואיג םירוזיאבו תונוש תונידמ ןיב
et al., 2014; Roudsari et al., 2007) . 

 תונווגמ תוטישב תוטקונ םלועה יבחרב תואירבה תויושר
 תורזפמ הז ללכבו ינושארה עויסה ןתמ ןמז רוציקל
 םיירוביצ תומוקמב םייטמוטוא םירוטלירביפיד

(Kitamura et al., 2016; Kiyohara et al., 2016; 
Murakami et al., 2014; Nakahara et al., 2015) 

 תידיימ הבוגתל תונוש םיבדנתמ תותשר תומיקמו

(Berglund et al., 2018; Elsner et al., 2013; Folke et 
al., 2009; Marshall et al., 2006; Pijls et al., 2016; 
Rea et al., 2011; Sakai et al., 2011; Smith et al., 

2017; Takei et al., 2016). ל"נה םיצמאמה לכ תורמל, 

 י"ע ינושאר עויס לע ךמתסהל ךרטצי עגפנה םיבר םירקמב
 וא הדובעל תוגלוק ,החפשמ יבורק – ותברקב אצמנש ימ
 .בוחרה עצמאב םירז םישנא

 תלוזל הרזעה תעפותו ינשל דחא רוזעל םיטונ םישנא

 Bennett et al., 2014; Darley) םינש תורשע רבכ תרקחנ
& Latane, 1968; Latane & Darley, 1970; Latane & 

Rodin, 1969; Wissenberg, 2013). יואר הז רשקהב 

 diffused( תוירחאה רוזיפ תעפות תא ןייצל
responsibility( - םישנאש ךכ לע ךומסל םישנא לש היטנ 

 ,Latane & Darley) םמצעב ביגהל אלו וביגי םירחא
1970; J. A. Piliavin, 2009) ייוכיסב עוגפל היושעש 

 תפתושמה תוהזה תעפות דגנמו הרזע לבקל עגפנה

)shared identity( םישנאל רוזעל םיטונ םישנא היפל 

 Levine et al., 2002; I. M. Piliavin et) םהל םימודש
al., 1969; Shostak & Fox, 2012) אקווד היושעש 

 .םייטנוולרה םירקמב הבוגתל תורבתסהה תא תולעהל
 הבוח הווהמ הקוצמל עלקנש םדאל הרזע ,תובר תונידמב

 ,.Jaeck et al) יתפרצה קוחבו ינמרגה קוחב ןוגכ ,תיחרזא
 Stand not idly by the) ילארשיה קוחבו (2009

neighbour’s blood Law, 1998) . 

 ךירצ היה ,תלוזל עויס קינעהל תנמ לע ,רבכמ אל דע
 וא קידמרפ וא אפור .הרזעל ותקעז תא עומשל וא ותוארל

 תיבב םתאנהל תבשל ולכי רוזעל לגוסמש רחא םדא לכ
 קוקזו ססוג םדאש הדבועל םיעדומ תויהל אל ללכו הפק
 תויגולונכט תורומת .בוחרה תניפל רבעמ םתרזעל
 תא יוניש םינורחאה םירושעה ינשב ולחש תויתרבחו

 םיעצבמ ,םידבוע ,הז םע הז םירשקתמ ונא וב ןפואה
 תותשר .הזל הז םירזוע ונא וב ןפואה תא םגו תושיכר
 יבחרב עיפוהל ולחה םיבדנתמו םילוח לש תויתרבח

 ) http://www.pulsepoint.orgPulsePoint( ןוגכ ,םלועה

 HelpAround וא םייבבל םוריח יבצמב עויסל

)round.cohttps://helpa( תרכוס ילוחל. 

 ,ל"נה תויתרבחהו תויגולונכטה תורומתה תובקעב

Schwartz et al.  תשיג תא 2014 -ב וגה 

 – ERC – Emergency Response Community -ה

 תאשל םירומאש םילוחל תדעוימה תידדה הרזעל הליהק
 קרזמ ןוגכ ,םייח תליצמ םוריח תפורת תע לכב םמיע

 )epinephrine autoinjector - EpiPen  ןפיפא( ןירפניפא

 םירומא הליהקה ירבח .סיסקליפנאל ןוכיסב םישנא רובע
 רשא םכח ןופלטל תידועיי היצקילפאב םידיוצמ תויהל
 ירבח לש תואירקל תונעיהל ןהו הרזע קיעזהל ןה תרשפאמ
 ירבח םוקימ תא תרטנמ ןנעב תכרעמ .םירחא הליהק
 םיאצמנה הליהקה ירבחל תוערתה חלושו הליהקה
 הז גוסמ הליהק .ידיימ עויסל קוקזה הלוח לש ותברקב

 םוריחה ןוגרא י"ע )mediated( תכוותמ תויהל הלוכי

 ירבח לש תויוהזה תא קודבל לוכי רשא יטנוולרה יאופרה
 קיעזהלו ולש םייקסעה םיכילהתב םתוא בלשל ,הליהקה
 ,םינוש םינותנב בשחתהב םייאופר םוריח יעוריאל םתוא
 תליהק ,ןיפוליחל .סנלובמא לש יופצה העגהה ןמז ןוגכ

ERC תכוותמ-יתלב תויהל לוכי )unmediated( לועפלו 

 .רדגומ הקנזה םתירוגלא תועצמאב תימונוטוא הרוצב

 ינש רוקסנ ,ERC -ה תשיג םושייב דקמתנ הז רמאמב

 םימרוגה לע דומענו תונורחאה םינשב וכרענש חטש ייוסינ

 .ERC -ה תשיג םושייב החלצהל
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 יאופר הנעמל הליהק תחלצהל םימרוג

 םוריחב

 ודקמתה ERC חותיפו ןונכתב ונלש םינושארה םידעצה

 םימכח תינופלט תססובמ הליהק תוליעי תדימאל לדומב

 ERCEM – Emergency( םוריחב יאופר הנעמל
Response Community Effectiveness Modeler)( 

(Khalemsky & Schwartz, 2017). ה- ERCEM ססובמ 

 היופצה תוליעיה תא אבנמו Monte-Carlo תייצלומיס לע

 יאופר בצמו םיוסמ יפרגואיג רוזא רובע ERC תליהק לש

 ,םייאופר ,םייפרגומד םירטמרפ ןווגמ סיסב לע ,םיוסמ
 תוליעיל סחייתמ לדומה .םייגולויצוסו םייגולונכט
 תבוגת םהב םיעוריאה זוחא ירק ,דבלב הבוגת ןמז יחנומב
 יתוריש תבוגתמ רתוי הריהמ תויהל היופצ הליהקה
 יופצ םהב םיעוריאה זוחא וא םייאופרה םוריחה
 ,לדומה יפל .רדגומ ןמז קרפ ךות הנעמ ןתית הליהקהש

 :ERC תליהק תוליעיל םימרוג רפסמ םימייק

 המכ ירק ,םיילאיצנטופה םיביגמה תופיפצ -
 אתב אצמיהל םייופצ םיילאיצנטופ םיביגמ
 םיילאיצנטופה םיביגמה תופיפצ .םיוסמ חטש
 תופיפצ ןוגכ םיינגוסקא םימרוגמ תעפשומ
 היסולכואב םילוחה זוחא ,תיללכה הייסולכואה
 תיטנוולרה םוריחה תפורת תא תאשל םירומאש
 הפורתה תאישנ לע םהלש הדפקהה תדימו

 לדומב c רטמרפו b רטמרפ ,a רטמרפ ,המאתהב(

ERCEM(, םילוחה תונוכנ - ינגודנא םרוגמו 

 )willingness to join( הליהקל ףרטצהל

 הדבועה רואל .)ERCEM לדומב d רטמרפ(

 חטש אתב עצבתמ הצפקהל םיבדנתמה רותיאש
 םידדוב םירטמוליק לש שופיח סוידרב םצמוצמ

 היצולוזרב שרדנ הז בושיח ,עוריאה םוקממ
 .הירוורפ תמועל ריעה זכרמ ןוגכ ,המיאתמה

 הערתה לבקמה ילאיצנטופ ביגמש תורבתסהה -
 םרוג שי הז הרקמב םג .לעופב ביגי ,עוריא לע
 לע הערתה תעב היצקילפאב תונימז - ינגוסקא

 םרוגו )ERCEM -ב e רטמרפ( םוריח עוריא

 םוריח עוריאל ביגהל תונוכנ - ינגודנא

)willingness to respond( )רטמרפ f ב- 

ERCEM(. 
 -ב g רטמרפ( הבוגתה לש החלצהה ייוכיס -

ERCEM( - ייוכיסל ןה סחייתמ הז םרוג 

 עוריאה תריזל עיגהל ביגמה לש החלצהה
 םבורב םיינגוסקא םימרוגמ םיעפשומש
 הריזל השיג תעינמ ,תואצמתה תויעב ,םיקקפ(
 תא קינעהל חילצי ביגמהש תורבתסהל ןהו )דועו

 תמרמ תעפשומש עגפנל שרדנה לופיטה
 שומיש ןוגכ ,שרדנה לופיטה לש תובכרומה
 סיסקליפנא לש הרקמב ומכ יטמוטוא קרזמב

(Song et al., 2014) תשרודש הפורת תמועל 

 ,Kedia) הימקילגופיה לש הרקמב ומכ ,הנכה
 םיפרטצמה םילבקמש הכרדהמו ,(2011

 .הליהקל

 תואירק יפלא תורשע לש תמא ינותנ לע לדומה תא ונלעפה
 הימקילגופיה ,סיסקליפנא יעוריאל ב"הראב םיסנלובמא
 תבוגת לש םינוש םישיחרת לומ לא םימס לש רתי תנמו

 לע רתויב םיעיפשמה םימרוגה תא והיזו ERC -ה תליהק

 ינדמוא םיגצומ 1 'סמ הלבטב .ERC-ה תוליהק תוליעי

 םירוזא רובע םייאופרה םיבצמה תשולש יבגל לדומה

 RUCA  (Rural ידוק יפל וגווסש םינוש םייפרגואיג
Health Research Center, 2016). 
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 םוריחה יתוריש תעגהמ רתוי הריהמ היהת ERC -ה תבוגתש תורבתסהה - )Khalemsky & Schwartz, 2017 ךותמ( 1 'סמ הלבט
 :)סנלובמא(

 םידואיפוא לש רתי תנמ הימקילגופיה סיסקליפנא RUCA - Rural-Urban Commuting Area דוק

1 - Metropolitan area core 16.536% 1.49% 30.61% 

2 - Metropolitan area high commuting 1.066% 0.26% 5.98% 

3 - Metropolitan area low commuting 0.608% 0.11% 2.28% 

4 - Micropolitan area core 0.891% 0.12% 4.01% 

5 - Micropolitan high commuting 0.347% 0.07% 2.48% 

6 - Micropolitan low commuting 0.374% 0.07% 2.45% 

7 - Small town core 0.340% 0.05% 1.31% 

8 - Small town high commuting 0.188% 0.06% 1.41% 

9 - Small town low commuting 0.455% 0.09% 2.73% 

10 - Rural areas 0.201% 0.05% 1.23% 

No RUCA code is available 14.320% 0.14% 8.23% 

Total 12.964% 1.15% 23.77% 
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 םיירפכה םירוזאל םיינוריעה םירוזאה ןיב םירעפה
 הזמ האצותכו היסולכואה תופיפצב םילדבההמ םיעבונ

 ןיב םילבהה .םיילאיצנטופה םיביגמה תופיפצב םילדבה
 םילדבההמ ןה םיעבונ םינושה םייאופרה םיבצמה
 העיפשמש היסולכואב רבודמה יאופרה בצמה תוחיכשב
 ןהו םיילאיצנטופה םיביגמה תופיפצ לע איה םג

 הרקמב טרפב ,לופיטה לש החלצהה ייוכיסב םילדבההמ
 ןוגקולג תועצמאב תלפוטמ רשא הימקילגופיה לש

 ינש תמועל (Kedia, 2011) שומישל הנכה בייחמש

 םיקרזמ םימייקו הנכה תשרדנ אל םהב םירחאה םיבצמה

 ןוסקולנו (Song et al., 2014) ןירפניפא לש םייטמוטוא

 .(Chou et al., 2017) ףאל ףיחרת לש הרוצב םג םייקש

 םהיאצממו חטשה ייוסינ

 -ה תשיג לש חטש ייוסינ ינש וכרענ תונורחאה םינשב

ERC תוליהק ומקוה םתרגסמב רשא ERC ןווגמ ורקחנו 

 .התוליעי לע תועיפשמו השיגה םושייל תורושקה תועפות

 א"דמיפא תליהק

 ןיב הלועפה ףותיש תרגסמב המקוה א"דמיפא תליהק
 תתומעו  ןליא-רב תטיסרבינואמ םירקוח תווצ ,א"דמ
 תויגרלאמ םילבוסה םידליל םירוהל הדעונ הליהקה .ל"הי

 םתאשל םישרדנ רשא סיסקליפנאל ןוכיסב םיאצמנו ןוזמ

 תמקה תרגסמב .)EpiPen( ןפיפא קרזמ תע לכב םמע

 הליהקל ףרטצהל תונוכנה אשונ רקחנ ,הליהקה

)willingness to join( םידליה דצמ ןהו םירוהה דצמ ןה 

 הליהקל םהידלי תא ףרצל םירוהה תונוכנ ,)8 ליגמ לחה(
 םומינימה ליגל רשאב םידליהו םירוהה תועד ןכו
 תועפות רפסמ והוז רקחמה ךלהמב .הליהקל תופרטצהל

 םוחתב ERC -ה תשיג םושייל תויטנוולר תויהל םייושעש

 :(Khalemsky et al., 2019) ללכבו היגרלאה

 ברקב דואמ ההובג התייה הליהקל ףרטצהל תונוכנה -
 םאתמ אצמנ .)78%( םידליה ברקבו )98%( םירוהה
 ליג ןיבל ףרטצהל םירוהה תונוכנה ןיב ילילש
 תאישנ לע הדפקהה תדימו םידליה ליג ,םירוהה
 טקפאמ עבונ הז אצממש ורבס םירקוחה .ןפיפא

 םירומאש םירוה - )free-rider effect( טסיפמרטה

 םניא ךא ,םיריעצה םהידלי רובע ןפיפא תאשל

 ידכ ,הליהקל ףרטצהל םיניינועמ ,ךכ לע םידיפקמ
 ףרטצהל םידליה תונוכנ .ןוחטיב תשר םמצעל רוציל
 היילעה םע הדריו ליגה םע התלע הליהקל
 .תישגר הימונוטואב

 תא ףרצל תונוכנ ועיבה םירוההמ )49%( תיצחמכ -
 םע יבויח םאתמ הז ןותנל .הליהקב םירבחכ םהידלי
 לע םירוהה תדפקה םע ילילש םאתמו דליה ליג
 יוטיבכ םירקוחה י"ע ההוז ןורחאהשכ ןפיפא תאישנ
 .טסיפמרטה תעפותל ףסונ

 וענ הליהקל תופרטצהל םומינימה ליג יבגל תועדה -
 ברקב םינש 13.15 -ל םירוהה ברקב םינש 12.27 ןיב
 ןונגסה ןיבל הזל ןותנ ןיב םאתמ אצמנ .םידליה

 .)parenting style( ירוהה

 ERC לש תכוותמה הסרגב המקוה א"דמיפא תליהק

 וא רותפל היושע וז הלעפה תרוצתש ונייצ םירקוחהו
 ןוגכ 'םימדוק םירקחמב הלעוהש תוששחה תא םצמצל

 קפסל לוכי הריזל עיגמש סנלובמאה - Shaker (2018) י"ע

 ששח תא םצמצל ךכבו יפולח ןפיפא קרזמ הליהקה רבחל
 תינופלט הכרדהו ,םוריחה תפורת אלל ביגמה תוראשהמ
 שומיש ינפמ ששחה תא םצמצל היושע א"דמ ןדקומ י"ע
 הנומת .הזמ האצותכ לפוטמב העיגפו הפורתב ןוכנ אל
 .א"דמיפא םזימ לש וגולה תא הגיצמ 1 'סמ

 

 א"דמיפא םזימ לש וגולה - 1 'סמ הנומת

 יאטיסרבינואה ח"היב םע הלועפ ףותישב ףסונ רקחמ

Charité-Universitätsmedizin Berlin תונוכנב דקמתה 

 ךרענ .)willingness to respond( ביגהל ERC -ה ירבח

 121 -ו אד"מיפא ירבח 126 ברקב םישיחרת ססובמ רקס
 םמע םיאשונש סיסקליפנאל הובג ןוכיסה הינמרגב םילוח
 תוהזה תעפות ןיב יבויח םאתמ אצמנ הז רקחמב .ןפיפא

57 



 
 

53 

 םג ךא ,ביגהל תונוכנה ןיבל )shared identity( תפתושמה

 קהבומ היהש )bystander effect( דצהמ הפוצה טקפא

(Gaziel Yablowitz et al., 2019) 

 UnityPhilly תליהק

 הלועפ ףותיש תרגסמב המקוה UnityPhilly תליהק

 םירקוחו ןליא-רב תטיסרבינואמ םירקוח לש ימואלניב

 תרגסמב .ב"הרא ,היפלדליפב Drexel תטיסרבינואמ

 םישמתשמ 57 םכותמ ,םיבדנתמ 112 וסיוג הז רקחמ

 -ו )PWUO - People Who Use Opioids( םידיואיפואב

 יתשבו תידועיי היצקילפאב ודיוצ רשא הליהק ירבח 55
 לש רתי תנמ לש םירקמב לופיטל ןוסקולנ תונמ
 הלעפוה הליהקה .המיאתמ הכרדה ורבעו ,םידיואיפוא
 הכלהמב רשא )2020 ראורבפ - 2019 ץרמ( הנש ךשמב
 רתי תנמל דשח לש םירקמ 291 לע ועירתה הליהקה ירבח
 ומסרופ רקחמ לש םיינושאר םיאצממ .םידיואיפוא לש

 םיפסונ םיאצממו Schwartz et al. (2020) י"ע הנורחאל

 םיאצממה ירקיע ןלהל .ךשמהב םסרפתהל םייופצ
 :םיינושארה

 30% -כו תמא יעוריאכ וררבתה תוערתההמ 70% -כ -
 .אווש תוקעזא ויה

 יעוריאמ 36.6% -כב ןוסקולנ וקפיס הליהקה יבדנתמ -
 ןוסקולנ םירקמהמ 70% -כב הז ךותמ רשא ,תמאה
 י"ע םירקמהמ 30% -כבו הערתהה םזוי י"ע קפוס
 .עוריאה תריזל ועיגהו הערתהל ונענש הליהקה ירבח

 וקפיס הליהקה ירבח םהב םירקמהמ 60% -ל בורקב -
 וא תוקד 5 תאז ושע םה ,רתי תנמ יעגפנל ןוסקולנ
 .םוריחה יתוריש תעגה ינפל רתוי

 הליהקה ירבח תוברעתה ,םירקמהמ 52.7% -ב -
 וקקזנ אל םהש ךכ ,םיעגפנה תוששואתהל האיבה
 .םילוח תיבל יוניפל

 לש תכוותמ-יתלבה הסרגב הלעפוה UnityPhilly תליהק

ERC ינשב שמשל לכי םיבדנתמהמ דחא לכ רשאכ 

 ביגהלו םהל דע אוהש םיעוריא תכרעמב רוציל :םידיקפת
 70% -בש תורמל .םירחא םיבדנתמ ורציש םיעוריאל
 רצוי י"ע הקפוס הנושארה ןוסקולנה תנמ םירקמהמ
 ,םיבדנתמה רתי תבוגתל הבר תובישח תמייק ,הערתהה
 ןהו ןימז ןוסקולנ ןיא עוריאה רצויל םהב םירקמה רובע ןה
 קינעהל ידכ תחא הנממ רתוי תשרדנ םהב םירקמה רובע
 תקפסא םוחתב םימדוק םירקחמ רדעיהב .ליעי לופיט
 תא תוושל ולכי אל םירקוחה ,םיבדנתמ י"ע ןוסקולנ

 העצוב ןכלו תומוד תוליהקל UnityPhilly תליהק תוליעי

 בל םוד יעוריאל םיבדנתמ תבוגת תוליעיל האוושה

)OHCA( תליהק תוליעיש אצמנו UnityPhilly התייה 

 םימדוק םירקחמב החוודש וזל המוד וא ההובג

(Berglund et al., 2018; Brooks et al., 2016). םירקס 

 הביסהש ולעה UnityPhilly -ה ירבח ברקב וכרענש

 תריזמ קחרמ התייה עוריאל ביגהל אל הטלחהל תירקיעה
 הריזל ועיגי סנלובמא וא רחא בדנתמש הכרעה וא עוריאה
 םירקמהמ 23% -כבש וחוויד םירקוחה ,ןכ ומכ .רתוי רהמ
 תשיגש ךכ ,םישנא לש םהיתב ךותב ושחרתה םיעוריאה

 2 'סמ הנומת .הז גוסמ םיעוריאב םג תיטנוולר ERC -ה

 .UnityPhilly תייצקילפאמ םיכסמ רפסמ הגיצמ
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 UnityPhilly תייצקילפא יכסמל תואמגוד - 2 'סמ הנומת

 תיגולונכטה תיתשתה

 תיתשת תבייחמ ERC תליהק לש התלעפהו התמקה

 םיביכר 3 תוחפה לכל תללוכ רשא המיאתמ תיגולונכט
 :םיירקיע

 ףטוש ןפואב תחוודמ רשא םיבדנתמל היצקילפא -
 בדנתמל תרשפאמ ,תכרעמל בדנתמה םוקימ תא
 תוערתה בדנתמל הגיצמ ,םישדח םיעוריא רוציל
 םיאתמכ אצמנ אוהש ותביבסב םיעוריא לע
 תכרעמה תא ןכדעל ול תרשפאמו ,םהילע ביגהל
 ,ףסונב .םיוסמ עוריאל ביגהל ותלוכי יבגל
 תא עובקל בדנתמל רשפאל הרומא היצקילפאה
 תועובק תופדעהכ ,תוערתה תלבקל ותונימז תמר
 .קוה-דא וא הממיב תועשו עובשב םימי יפל
 םירקחמב האצמנ ותונימזב בדנתמה תטילש

 Haug) בדנתהל תונוכנל בושח םרוגכ םימדוק
& Gaskins, 2012; Timmons & Vernon-

Evans, 2013). היושע תפסונ תוילנויצקנופ 

 םיספט אלמל תורשפא ,ימינפ טא'צ לולכל
 תנכות םע היצרגטניא ,וירחא וא עוריאה ךלהמב
 .ב"ויכו טווינ

 תאו םיבדנתמה יטרפ תא להנמ רשא תכרעמ -
 יחווידל םאתהב( ינכדעה םמוקימ
 תא רתאמו םיעוריא להנמ ,)תויצקילפאה
 םיוסמ עוריאל הצפקהל םייטנוולרה םיבדנתמה

 תלבקב הכימת תכרעמ לש הרוצתב םא ןיב
 -ה לש תכוותמה הסרגב( ןדקומ רובע תוטלחה

ERC( תימונוטוא הצפקה לש הרוצתב םא ןיבו 

 ןונגנמ .)ERC -ה לש תכוותמ-יתלבה הרוצתב(

 ירק ,יביטרטיא תויהל שרדנ הצפקההו רותיאה
 עוריאל רתויב םיבורקה םיבדנתמה תצפקה םא
 ומלעתה םיבדנתמה( הבוגת הבינה אל
 לע ,)ביגהל םילוכי םניאש וחוויד וא הערתההמ
 םיפסונ םיילאיצנטופ םיבדנתמ רתאל ןונגנמה
 תכרעמה .תיטנוולרה תיקסעה הקיגולל םאתהב
 ןוגכ ,תויסיסב תויפרגואיג תולוכיל הקוקז
 ,עוריאה ךלהמב .רעושמ העגה ןמז בושיח ךרוצל
 ךרוצל עוריאה ךלהמ תא דעתל תכרעמה לע
 .ידיתע רוקחת

 הידיקפת רשא הליהק להנמ/דקומ תייצקילפא -

 הסרגה( ERC -ה תלעפה ןפואל םאתהב םינתשמ

 )תכוותמ-יתלבה הסרגה תמועל תכוותמה
 םיבדנתמ תריחב ,םיעוריא תריצי לולכל םילוכיו
 תוחוד תקפה ,עוריאה לש ףטוש לוהינ ,הצפקהל
 היושע ,ףסונב .םיבדנתמה לש ףטוש לוהינו
 םוריחה יתוריש םע היצרגטניא שרדיהל
 תליהקב אמגודלש יפכ ,םייטנוולרה םייאופרה

UnityPhilly 911 דקומ םע היצרגטניא העצוב 

 לע חווידש טובור י"ע תילוק החיש תועצמאב
 תכרעמב וחוודש םינותנה ךמס לע עוריאה

(Schwartz et al., 2020). 
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 :ERC תלעפהל עדימ תכרעמ לש םינושה םיביכרה תא גיצמ 1 'סמ םישרת

 תונקסמו ןויד

 תויגולונכט תויוחתפתה ,םיבר םייח ימוחתב ומכ
 םינוגרא םילעופ וב ןפואה תא תונשמ תויתרבח תורומתו

 תרגסמב .הביגמ הליהקה ןהב םיכרדה תאו םינוש
 ,םייח ליצהלו רתוי רהמ הנושאר הרזע קינעהל םיצמאמה

 בושח ךבדנל ךופהל לאיצנטופ תלעב הניה ERC -ה תשיג

 ERC תוליהק .םייאופר םוריח יעוריאל הבוגתה ךרעמב

 אלו םוריח תאופר ינוגרא לש הנעמה תא תופילחמ אל
 תובלתשמו ותוא תומילשמ אלא ,הלא םינוגראב תורחתמ
 םייח ימוחתב תיטנוולר תויהל הלוכי המוד השיג .וב
 .קוחה תפיכא ףא ילואו ץוליח ,שא יוביכ ןוגכ ,םיפסונ

 תומישי לע םיעיבצמ ,ליעל וראותש חטשה ייוסינ ינש

 ןהו )mediated( תכוותמה הסרגב ןה ERC -ה תשיג

 א"דמיפא הליהק .)unmediated( תכוותמ-יתלבה הסרגב

 םילבוסה םהידליו םירוהה ברקב ןה הכימתל התכז
 םירוהה לש ההובג תונוכנ .םיאפור ברקב ןהו היגרלאמ
 םירגבתמה םהידלי תא ףרצלו םמצעב הליהקל ףרטצהל
 .הבוגת ןמז יחנומב הליהקה תוליעי תא תולעהל היופצ
 םומינימה ליג ןיינעב םיאפורהו םידליה ,םירוהה תועד
 תופתתשהש ךכ לע תועיבצמ הליהקל תופרטצהל

 .תימיטיגל טלחהב הניה ERC תוליהקב םירגבתמה

 UnityPhilly תליהקב םיבדנתמ 100 לעמ לש םתופתתשה

 ERC תליהקש הארמ םוריח יעוריא תואמל םתאיציו

 אלל ,לפטלו תכוותמ-יתלבה הסרגב םג דקפתל הלוכי
 .ןמז ךרואלו םיבר םיעוריאב ,שיואמ יזכרמ דקומ

 הליעיו המישי האצמנ תכוותמ-יתלבה הסרגהש ףא לע
 ומכ םירקמב ןוגכ ,הדיחיה תורשפאה וז םיתיעלו

UnityPhilly תמרוג התייה תויושרה תוברועמ םהב 

 הארנ ,הליהקהמ םהילגר תא רידהל םיפתתשמהמ םיברל
 ירשפא רבדהש לככ ,תכוותמה הסרגה תא ףידעהל שיש
 :ןלהל םימעטהמ תאזו

 ,ERC -ה תלעפהב םיכורכה םינוכיסה תדרוה -

 ,ולש םוריחה תפורת אלל ביגמה תוראשה ןוגכ
 וא ,עויסה ןתמ ךלהמב הב שמתשהש רחאל
 .הרזעה ןתמ ךלהמב עגפנל קזנ םורגל ןוכיסה

 םיכילהתה ךותל ERC -ה תליהק בוליש -

 תכיפהו יאופרה םוריחה ןוגרא לש םייקסעה
 לש הבוגתה ךרעמב תפסונ הבכשל הליהקה
 הליהקה ירבח תא רגשל תורשפאה ןכו ןוגראה
 אלא ,הליהקה ירבח י"ע ורצונ אלש םיעוריאל
 ןוגכ ,תרחא ךרדב םוריחה דקומל ועיגה
 .ימואלה םוריחה רפסמל ןופלט תחיש תועצמאב

 היילעו הליהקל ףרטצהל םילוחה תונוכנב היילע -
 םילוחה תופרטצה תא דדועל םיאפורה תונוכנב
 םיביגמה רפסמ תלדגה ךכבו הליהקל
 .הליהקה תוליעיל היילעו םיילאיצנטופה
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 הדוהתל ךילוה ERC-ה תוליהק םוחת לש הברה ותובישח

 תונותיעב ןהו תימדקאה תונותיעב ןה ,רקחמה לש הלודג
 .תימויה

 םינשב ךרד תרבכ השע ERC -ה תוליהק רקחמ ,רומאכ

 יטרואית רקחמ ךשמה שרדנש רורב ךא ,תונורחאה
 :הז םוחתב ימושייו

 ןמז יחנומב קר אל ERC -ה תוליהק תוליעי -

 יחנומב םג אלא ,ינושאר לופיט ןתמל הבוגת
 ךורא חווטל הזונגורפה רופישו התומתה םוצמצ
 םייאופר םוריח ינוגרא לע תיתכרעמ העפשה ןכו

 םייקסעה םיכילהתב ERC -ה תא םיבלשמה

 .םהלש
 ביגהל תונוכנה לע םיעיפשמה םימרוגה חותינ -

 ינייפאמ הז ללכבו םייאופר םוריח יעוריאל
 ,הרשכהה תמר ,םייפרגומד םינותנ ןוגכ ,ביגמה
 קחרמ ןוגכ ,עוריאה ינייפאמ ןכו ,םדוק ןויסינ

 ,)םויב העשו עובשב םוי( עוריאה ןמז ,ביגמהמ
 .ב"ויכו עוריאה םוקימ

 תדימ לע ERC תליהקב תורבחה תעפשה -

 דחמ  .םוריחה תפורת תאיבנ לע הדפקהה

 הדפקהה תא תולעהל היושע ERC -ב תורבחה

 ביגהל ןכומ תויהל ןוצרהו תישיא תוירחא ךותמ
 אקווד לולע טסיפמרטה טקפא ,ךדיאמו האירקל
 .הפורתה תאישנ לע הדפקהה תדימ תא דירוהל

 יחמומו החפשמ יאפורל םיאפורה רקס תבחרה -
 םהו רחאמ ,תינילק היגולונומיאו היגולוגרלא
 תעשב אלו תפטוש הרוצב םהילפוטמ תא םישגופ
 .הליהקל םתופרטצה תא דדועל םייושעו םוריח

 ,תונוש תוליהקו תונידמל חטשה ייוסינ תבחרה -
 םייתוברתה םילדבהה תעפשה תא ןוחבל תנמ לע
 ביגהל תונוכנה לעו הליהקל ףרטצהל תונוכנה לע
 .םוריח יעוריאל

 ךכיפל" :רמאנ 'ה הנשמ ,'ד קרפ ,ןירדהנס תכסמ ,הנשמב
 ,תחא שפנ דבאמה לכש דמלל ,םלועב ידיחי םדא ארבנ

 שפנ םייקמה לכו ;אלמ םלוע דביא וליאכ וילע םילעמ
 הנש םייפלא ."אלמ םלוע םייק וליאכ וילע םילעמ ,תחא

 תכפוה ERC -ה תשיג ,הלא םירבד ובתכנש ירחא

 תויהל םדא לכל טעמכ תרשפאמו תואיצמל הירואיתמ
 .םייח תלצהל ףתוש
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