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The International Association of Human-Animal Interaction 
Organizations – IAHAIO 

 
 IAHAIO –היח-םדא היצקארטניא ינוגראל ימואלניבה דוגיאה

 
 

 ןוזחו המישמ
 

 ליבומו םינוגרא לש ימואלניב דוגיא וניה )IAHAIO( היח-םדא היצקארטניא ינוגראל ימואלניבה דוגיאה
 ,ךוניח ,רקחמ ידי לע השענ םוחתה םודיק .)HAI( היח-םדא תויצקארטניא לש םוחתה םודיק תא
 םיקסועה םירחא םינוגרא ,םיינילק םילפטמ ,תוינידמ יעבוק ןיבו ןוגראה ירבח ןיב הלועפ ףותיש
  .בחרה רוביצהו היח-םדא היצקארטניאב
 
 ח"עבב רזענה לופיט ,)AAA( ח"עבב תרזענה תוליעפב םיקסוע -IAHAIOב םירבחה םינוגראהמ םיבר
)AAT(, ח"עבב רזענה ךוניח )AAE( םדא ינבל תוריש ןעמל ח"עב תרשכה וא/ו. IAHAIO םדקל ףאוש 
 .ח"עב םע תויצקארטניאו תויוברעתה ךלהמב ח"עבו םדא ינב יפלכ יארחאו דבכמ סחי
 
 ,AVMA, AAHA ןוגכ םלועב תויעוצקמ תודוגאו םיימוחת-בר םירבח םינוגרא 90-מ הלעמל IAHAIO -ל

FECAVA, FVE, JAHA, KAHA, WAP ו- AAH-ABV ןרק ,ירנירטו יאופר םוחתב HABRI, ISAZ, ןווגמו 
 לודגה רדאקה .AAI)( ח"עבב תורזענה תויוברעתהב םיקסועה םינוגראו ,םיימדקא םיזכרמ לש בחר
 .םיבושח םינוויכל HAI םוחת תא ליבוהל הדמעב IAHAIO תא ביצמ וב םירבחה םינוגראה לש דואמ
 

IAHAIO גניקרווטנ תויונמדזהו ינויח עדימ לש בחר ןווגמ םיקפסמה םיימואלניב תואנדסו םיסנכ םייקמ 
 ןונכת תויגטרטסאו ,עדימ תפלחה ,גולאיד חופיטל ןווכמ דוגיאה .HAI םוחתב םיקסועה הלאל תוידוחיי
 .םוחתב תוינויח תויגוסב לופיט םג ומכ HAI םוחתה םודיקל
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 ח"עבב תרזענה תוברעתהל תורדגהל IAHAIO לש המישמה תווצ

 AAI-ב םיברועמה ח"עב תחוורל תויחנהו
 

 ח"עב תואירב רובע ח"עבב תורזענה תויחנהו תוברעתהל IAHAIO תורדגהל המישמה תווצ
 עוצקמ ישנא ,הימדקא ישנא ויה המישמה תווצב ןהכל ונומש הלא .2013 ץרמב םקוה םיברועמה
 םוחתב םינוש םידממב דחוימ עדי וא עקר םע תונוש תונידממ םילפטמו תירנירטווה האופרה םוחתב
 .)HAI( היח-םדא היצקארטניאה
 

 םינושהו םיעפושה םיחנומה המגודל .םיבר םה תימואלניב המרב HAI םוחת ינפב םידמועה םירגתאה
 םיברועמה יבגל תויחנהב רוסחמ םג שי .לובלבל םימרוג )AAI( ח"עבב תורזענה תוברעתה לש
 םקוה המישמ תווצ ,ליעל םיאשונב לפטל תופיחדב הרכה ךותמ .ח"עבל עגונב דחוימב ,תוברעתהב
 הקיתא ידוק תריציו AAI תורדגהו םיחנומ לע תוצלמה תריצילו רוריבל תוירחאה וילע הלטוהו
 .תוברעתהב םיברועמה ח"עב לש םתחוורל
 

 םינויד ,הבישח לש הנש לש האצות ןניה הדמעה ריינב ודגואש 2014 תנשל המישמה תווצ תוצלמה
 םינוידה ךלהמב .HAI -ה םוחת לומ תודמועה תויחנהה רסוחו לובלבה תרמוחל עגונב םינכו ,םיידוסי

 לש תקדקודמ הקידב ךות תונוש טבמ תודוקנו עדימ יביטקאורפו דבכמ ןפואב םיפתתשמה וקלח
 הפיסאב םירבחה בור ידי לע ועצוהש םינוקיתה לכ תא הנחב IAHAIO תצעומ .םייטנוולרה םירמוחה
 .הדמעה ריינב וללכנ ןוירוטקרידה ידי לע דחא הפ ולבקתהש םינוקיתו 2014 םדרטסמאב תיללכה
 

 ,רוביצה תואירב ,םייללכ תואירב ימוחת ,האופרה ימוחתמ עוצקמ ישנאל דעוימ הדמעה ריינה
 .ח"עבב תורזענה תויוברעתהב םיקסועהו הירנירטוו
 
 רקחמ ,הירואיתב ולא תויחנהו תורדגה תא םשיילו ץמאל IAHAIO ירבח תא דדועמ המישמה תווצ
 המישמה תווצ .םהלש יפרגואיגה חווטב םידבועה םירחא לש ולאב םגו םהלש תוינכותב הקיטקרפו

 .םהיתוצראב תויחנהו תורדגה םדקל IAHAIO ירבחל םג ץילממ
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 תורדגה

 
 )AAI( ח"עבב תרזענה תוברעתה
 

AAI יתורישו ךוניח ,תואירבב ח"עב הנווכב תבלשמ וא תללוכה תינבומו הרטמ תנווכומ תוברעתה איה 
 ינב לע עדי םע םישנאב רבודמ .םדא ינבב םיילופיט םיגשיה ךרוצל )תילאיצוס הדובע ,לשמל( שונא
 רזענה לופיט ןוגכ שונא יתורישב היח-םדא יתווצ תובלשמ AAI .תוברעתהב םיברועמה ח"עבו םדא
 ןומיא םג תוללוכ AAA(. AAI( ח"עבב תרזענה תוליעפ וא )AAE( ח"עבב רזענה ךוניח ,)AAT( ח"עבב
)Coaching( ח"עבב רזענה )AAC(. תימוחת-ןיב השיג תועצמאב ולאכ תויוברעתה עצבלו חתפל שי. 
 

 תינבומו תננכותמ ,הרטמ תדקוממה תילופיט תוברעתה אוה AAT(: AAT( ח"עבב רזענה לופיט
 לשמל ללוכ ,שונא יתוריש וא ךוניח ,תואירב לש םימוחתמ עוצקמ ישנא ידי לע תרבעומ וא/ו תנווכמה
 רבעומ AAT .יעוצקמ דועיתב תללכנו תדדמנ תוברעתהה תומדקתה .םיילאיצוס םידבועו םיגולוכיספ
 םע )ךרע הווש וא ראות ,ליעפ ןוישיר םע( תימשר הרשכה לעב עוצקמ שיא ידי לע החנומ וא/ו

 וא/ו יתוגהנתהה ,יביטינגוקה ,יזיפה דוקפתה רופישב דקמתמ AAT .וקוסיע תרגסמב תויחמומ
 וא( AAT עצבמה עוצקמה שיא .תינטרפ וא תיתצובק תרגסמב ישונאה לפוטמה לש ישגר-יתרבחה
 לעב תויהל בייח )שונא יתוריש לש םוחתב עוצקמ שיא לש חוקיפב דבועש ח"עב לע יארחאה םדאה
 םיברועמה ח"עב לש ץחל תוסיו לש םירוטקידניאו תואירב ,םיכרצ ,תוגהנתה לע םלוה עדי

 .תוברעתהב
 

 ,הרטמ תנווכמ תוברעתה הניה AAE(: AAE( )ח"עבב תרזענה היגוגדפ וא( ח"עבב רזענה ךוניח
 םיתורישמ עוצקמ ישנאו ךוניחה םוחתמ עוצקמ ישנא ידי לע תרבעומ וא/ו תנווכמ תינבומו תננכותמ
 תרגסמב דחוימ ךוניחו יללכ ךוניחל )ראות םע( םיכמסומ םירומ ידי לע להונמ AAE .ךוניחל םירושקה
 ךיא עיבצמה יכוניח רוקיב :ליגרה ךוניחב הרומ ידי לע רבעומש AAE -ל אמגוד .תינטרפ וא תיתצובק
 הארוה( דחוימ ךוניחל םירומ ידי לע השענה AAE .דמחמ תויח לע תוירחא תחקלו לפטל ךירצ
 ,תוימדקא תורטמ אוה תויוליעפה דקומ .הרטמ תנווכמ תוברעתה וזו ילופיט בשחנ םג )תנקתמ
 עוצקמה שיא .תדעותמו תדדמנ דימלתה תומדקתה .יביטינגוק דוקפתו םייתרבח-ורפ םירושיכ
 עוצקמ שיא חוקיפב דבועש ח"עב לע יארחאה םדאה( ליגר רפס תיבמ םירומ ללוכ ,AAE קפסמה
 תוסיו לש םירוטקידניאו תואירב ,םיכרצ ,תוגהנתה לע םלוה עדי לעב תויהל בייח )ךוניחה םוחתמ
   .תוברעתהב םיברועמה ח"עב לש ץחל
 

 הרטמ תנווכמו תננכותמ תילמרופ יתלב היצקארטניא הניה AAA :(AAA) ח"עבב תרזענה תוליעפ
 לבקל םיבייח היח-םדא יתווצ .יאנפו ךוניח ,היצביטומ תורטמל היח-םדא תווצ ךרועש רוקיב וא/ו
 םיקפסמה היח-םדא יתווצ .םייבגא םירוקיבב תופתתשהל הכרעהו הנכה ,תינושאר הרשכה תוחפל

AAA וא/ו ךוניח ,תואירבה םוחתמ תוריש קפסמה םדאה לומ תורישיו ימשר ןפואב םג דובעל םילוכי 
 AAE וא AAT-ב םיפתתשמ ןכ םה הז הרקמב .דועיתל םינתינה םייפיצפס םידעי לע שונא יתוריש
 ןתמב הרזע :תוללוכ AAA לש תואמגוד :םיללוכ AAA לש תואמגוד .ועוצקמב החמומ ידי לע להונמה
 תרזעב ןוסאהו המוארטה תייווחל הכימתו המחנ ןתמ ךות ירבשמ עוריא תעב םיעגפנל ינושאר הנעמ
 תודוא םלוה עדי לעב תויהל בייח AAA קפסמה םדא .תובא יתבב םירייד םע ח"עב לש שגפמו ,ח"עב
 .תוליעפב םיברועמה ח"עב לש ץחל ירוטקידניאו תואירב ,םיכרצ ,תוגהנתה
 

 ,הרטמ תנווכומה ח"עבב תרזענה תוברעתה הניה AAC(: AAC( ח"עבב רזענה ץועי/גני'צוק
 .םיצעוי וא )םיר'צוק( םינמאמכ םישרומ עוצקמ ישנא ידי לע תרבעומ וא/ו תנווכמה ,תינבומו תננכותמ
 יעוצקמ ןמאמ ידי לע ןווכומ וא/ו רבעומ AAC .יעוצקמ דועיתב תללכנו תדדמנ תוברעתהה תומדקתה
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 וקוסיע תרגסמב תויחמומ םע )ךרע הווש וא ראות ,ליעפ ןוישיר םע( תימשר הרשכה לעב ץעוי וא
 ,םייתצובק םיכילהת תמצעהו הנבות לע ,חוקלה לש תישיאה החימצה רופישב דקמתמ AAC .ונויסינו

 םדאה( AAC קפסמה ץעוי/ןמאמה .)תו(חוקלה לש ישגר-יתרבח דוקפת וא/ו םייתרבח םירושיכ לע וא
 ,תוגהנתה יבגל תקפסמ הרשכה לעב תויהל בייח )ץעוי/ןמאמה לש חוקיפב דבועש ח"עב לע יארחאה
 .תוברעתהב םיברועמה ח"עב לש ץחל תוסיו לש םירוטקידניאו תואירב ,םיכרצ
 
 

 תחא החוורו תחא תואירב
 

One Health םיבר ןוימד יווק ועבק םינעדמ רשאכ 1800-ה תונשב ליחתה הז .שדח גשומ וניא 
 ףותישב םידבוע םירחא םינעדמו םיירנירטו םינעדמ ,הנורחאל .ח"עבו םדא ינב ןיב תולחמ יכילהתב
 לש םתואירב"ש ךכב הריכמ תחא תואירב .רוביצה תואירב לע ןגהל תחא תואירב םשייל ידכ הלועפ
 תויבטימ תויתואירב תואצות גישהל איה הרטמה"-ו "הביבסהו ח"עב לש םתואירבל הרושק םישנאה
 תולחמ תרקבל זכרמה( "תפתושמה םתביבסו םיחמצ ,ח"עב ,םישנא ןיב ידדהה רשקב הרכה ךות
]CDC[, תואירבל ימלועה תואירבה ןוגרא לש הרדגהה תא ץמיא תולחמ תרקבל זכרמה .)ב"הרא 

 .)WHO, 1946( "תישגרו תישפנ ,תינפוג תטלחומ החוור לש בצמ" איהש
 
 ,ח"עב תחוור ןיב ןילמוגה יסחיב הריכמ רשא ,תחא החוורל הבחרוה תימוחת-ןיבה השיגה הנורחאל
 קפסמ הלא תושיג יתש לש ימוחת-ןיבה יפותישה יפואה .)Pinillos, 2016( הביבסהו םדאה תחוור
 יצרא ,ימוקמ ןפואב הלועפ ףתשל ןיינע ילעבו םימוחת רפסממ עוצקמ ישנאל תוידוחיי תויונמדזה
 תואירבה ןוגרא תוסחייתה .הביבסהו ח"עב ,םישנא רובע תילמיטפוא תואירב גישהל ידכ ילבולגו

 תא שיגדמ רשא One Welfare  (Fraser, 2008)-ב םג אוצמל ןתינ םייתרבחו םיישגר םיבצמל ימלועה
   .םדאה תואירבל ח"עב תחוור ןיב קזחה רשקה
 
 ותחוור ,םדאה תואירב רופיש ;תומוד ןהיתורטמ ,AAI-ל תויטנוולר תחא החוורו תחא תואירב
 תויעבב לופיטל ח"עב תוגהנתהו תואירב לעו HAI לע םהלש עדיה תא לצנל םילוכי םירנירטו .ודוקפתו

 ץמאל םיליחתמ דמחמ תויח לש םירנירטו .תחא החוורו תחא תואירב לש תרגסמב רוביצה תואירב
 םיהובג םיטרדנטסב הדימע ךות תוחוקל לש םהייח תוכיאבו םתחוורב ךומתל ידכ גהונ לש הזכ ןפוא
 )Ormerod, 2008( רשק תדקוממ תירנירטו הקיטקרפ הנוכמה השיגב ירנירטו לופיט לש
 
 ינב תחוור לש םידורי םיבצמ שיש הפיא" יכ תוטיהרב םיריבסמ )Jordan & Lem, 2014( םלו ןדרו'ג
 םידדמכ בורל םילעופ ח"עב ,המוד ןפואב .. ...ח"עב תחוור לש םידורי םיבצמ םימייק ללכ ךרדב םדא
 'מע(" החפשמב תומילאו ח"עבב תוללעתה ןיב רשקב תוארל ןתינש יפכ ותחוורלו םדאה תואירבל

 תא תנכסמה תינכות תועצמאב לפוטמ תחוור רפשל הרטמב AAI םוזיל ירסומ הז היהי אל .)1203
 םיארחאה םישנאהו תודסומה לע ,AAI לש תינכות תיינב ןמזב .םירחא םישנא וא ח"עב לש םתחוור
 לכ לש החוורהו תואירבה לע ןגהלו חקפל ידכ םיתואנ םילוקוטורפו תוארוה תומייק יכ אדוול ח"עב לע
 לש תימוחת-ןיב השיג .םיברועמה ח"עבו םירקבמה ,ח"עב לע םיארחאה םישנאהו ,תווצה ,םילפוטמה
 .וז הרטמ רשפאת תחא החוורו תחא תואירב
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 AAI -ב םייחה ילעב תחוורו תישונא החוורל םיחנמ םיווק
 
 םיינושארה ןונכתה יבלשמ תמשוימ תויהל הכירצ תחא החוורו תחא תואירב לש תימוחת ןיב השיג
 ינב לש םתואירב לע הנגהל םימיאתמ הנגה ילוקוטורפ םויק חיטבהל ידכ תינכותה יבלש לכ ךרואלו

 .דחאכ םיפתתשמה ח"עב לשו םדאה
 
 םדאה תחוור
 

 תא תיחפהל םיבייח עוצקמ ישנא .תוחוקלל תוחיטב יעצמא לש םמויק תא חיטבהל יחרכה •
 וא םינימל תויפיצפס תויגרלא ןיא תוחוקללש אדוול םהילע .AAI-ב םיברועמה תוחוקלל ןוכיסה
 םינוירטירקלו תומיוסמ תויסולכוא לצא הובג ןוכיסל םיעדומ תויהל ןכומכו ,ח"עב לש םיעזגל
 ץיפהל ןתינש תולחמו ןוסיח יאכודמ םילוח לצא םוהיז ,לשמל( ןוכיסב תולתכ הללכה יא לש
 םילבוסה םילפוטמ םע םידבועשכ אמגודל ,םימיוסמ םיבצמב .)ח"עב ךרד חוקלל חוקלמ
 אדוול ידכ ח"עבל ןוניס תוקידב שורדל םילוכי רוביצה תואירב םוחתב םיחמומ ,ינוסיח יוכידמ
 .םימיוסמ םימוהיז םיאשנ אל םהש

 
  םיבייח םֵה .םיפתתשמה םיטניילקה יכרצ תא ןיבהל םיכירצ ח"עב לע םיארחאה םישנאה •

 .AAI-ה שחרתי ובש ישונאה רשקהב הרשכה רובעל
 

 רשאכ .תויוברעתהב םילולכה םייפיצפס ח"עב יבגל תונוש תועד ילעב תויהל םייושע םיטניילק •
 ישנאש יוצר ,ץלמומה AAI-ל תודגונמ – תורחא וא תויתוברת ,תויתד - םיטניילקה תונומא
 וניא טניילקהש הרקמב ,םהיתוחפשמ וא םיטניילקה םע תויפולח תויורשפא לע ונודי עוצקמ
 .דקפתמ

 
 
 םייח ילעב תחוור
 
 םינהנו ,תישגר םגו תיזיפ םג ,בוט יתואירב בצמב םיאצמנה ח"עב תרזעב קר עצבתהל AAI לע
 קלח םיחקולש םייפיצפסה ח"עב תא וריכי ח"עב לע םיארחאה םישנאהש הבוח .הז גוסמ תוליעפמ
 ישנא לע ,AAI לכב .םידבוע םה םתיא ח"עב לש םתחוור לע םייארחאה םה עוצקמ ישנא .תוברעתהב
 היחהש ןיבהל םיבייח עוצקמ ישנא .םיפתתשמה לכ לש םתחוורו םמולש תא לוקשל עוצקמה
 הדובע תוטיש לש םירואית ןלהל .יח רוצי אלא ,ילכ טושפ הניא ,ןימב תולת אלל ,תפתתשמה
 .תורישו עויס יבלכ ללוכ ,AAA-ו AAI -ב םיברועמה ח"עבל תוצלמומ
 

 לשמל( םיתיובמ ח"עב .תויוליעפבו תויוברעתהב םיברועמ תויהל םילוכי םיתיובמ ח"עב קר •
 ח"עב םתוא םה )םירופיצ ,םיגד ,תודלוח ,םי יריזח ,קשמ תויח ,םיסוס ,םילותח ,םיבלכ
 םיגד ינימש תורמל יכ ןייצל בושח ,תאז םע .םדא ינב םע תויתרבח תויצקארטניאל ומאתוהש
 שי( .תויתרבח תויצקארטניאל םימאתומ םיטעמ ,תודסומב דמחמ תויחכ םיקזחומ םיבר
 םיתייובמ ח"עב לע ).עבטה ןמ וחקלנש הלאכ אלו יבשב ולדגש םיגדו םירופיצב רזעיהל
 .יבויח קוזיח ומכ ,תוישונא תוקינכטב םינמואמ תויהלו םדא ינב םע יוארכ היצזילאיצוס רובעל
 ימואלניב/ימואל ןוגראב לצא םימושר תויהל םיכירצ )םיסוס ,םילותח ,םיבלכ( םיתיובמ ח"עב
  .םימיוסמ םינוירטירקב דמועה
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 ,םיילגר יקורפ ,הברע יבלכ ,ןי'צופק יפוק ,םיליפ ,םיניפלוד ,לשמל( םייטוזקאו םייארפ םינימ •
 ןהו תובר תוביסה .תויצקארטניאב םיברועמ תויהל םילוכי םניא ,םיפלואמ וליפא ,)םילחזו
 .ח"עב תחוורל תורושקה תויגוסו תויתונואוז תויגוס ללגב תוחוקלל םיהובג םינוכיס תוללוכ
 ריבסש איה םיניפלודב רזענה ישגר לופיט לע םיניפלודו םינתייוול רומישל הרבחה תרהצה
 םיפתתשמה לש םייזיפה וא םייגולוכיספה החוורה יכרצ לע הנוע וניא הז לופיטש חינהל
 תרתומ ,תאז תורמל .)Brakes & Williamson, 2007, p.18( םיניפלוד לש אל םגו םיישונא
 םידמועה עבט תורומשו רב תויחל םיטלקמב ,עבטה םלועב רב תויח לע תוננובתהו היפצ
 הזש יאנתב ,רב תויח םע רישי עגמל דוגינב ,ח"עב תחוורל םיימואלניב/םיימואל םינקתב
 .תיעבטה םתביבסל קזנ וא ץחל ח"עבל םרגנ אלש הרוצב השענ
 

 תויהל םילוכי ,"תובוט דמחמ תויח"כ םהילעב יניעב ובשחיש םיבר ללוכ ,ח"עב לכ אל •
 הכרעה רובעל םיכירצ AAA וא AAI-ב תופתתשהל םידמעומה ח"עב .AAI-ל םיבוט םידמעומ
 םירנירטו ןוגכ ,ח"עב תוגהנתה לש אשונב החמומ ידי לע גזמו תוגהנתה לש תינדפק
-ל רחביהל םילוכי םיתואנ הרשכהו גזמ םע הלא קר .ח"עב תוגהנתה לש אשונב םיחמומו

AAI. ףסונב .תואנ גֶזֶמ תוארהל וכישמי ח"עב יכ חיטבהל תנמ לע תועובק תוכרעה עצבל שי, 
 תכרעה - םיטניילקה םע םתוברועמ ינפל רנירטו לש ןוחבא רובעל AAI-ל םידמעומה ח"עב לע
 ח"עב לש הרקמבו ,תענומ האופרל םימיאתמה םילוקוטורפה לכ םויק תחטבה ,םתואירב
  .ח"עב לש םהיכרצל ומיאתי םיריידה תצובקו הביבסהש חיטבהל שי ,דסומב םייחה

 
 הרשכה ילעב תויהל םיכירצ ,ח"עב םע םידבועה ,עוצקמ ישנאו ח"עב לע םיארחאה םישנאה •

 ישנא .חתמו תוחונ יאל םינמיס תוהזל תלוכיה ללוכ ,םתחוורל םירושקה ח"עב יכרוצ לע עדיו
 םדא ןיב תומאתומ תויצקארטניאו ח"עב תוגהנתה אשונב סרוק ירגוב תויהל םיבייח עוצקמ
 ,םיסוס ,רמולכ( םייפיצפס םינימל םדא ינב ןיב תויצקארטניאל רשקב םגו ,יללכ ןפואב היחל
 .)םירחאו םיליברג ,םירגוא ,םיריזח

 
 ןיא .םהיפלכ םידבכמו םילבוקמה ח"עבל םייפיצפסה תולובגה תא ןיבהל עוצקמ ישנא לע •

 תואמגוד .הנכסב םתוחונ וא םתוחיטב םהב םיבצמל AAI-ב םיפתתשמה ח"עב ףושחל
 םידלי( םיטניילק :ל םילבגומ ןניא ךא תויהל תולוכי םימלוה םניאש לופיט יליגרתו תויוליעפל
 ,תושופחתב וא םדא ידגבב ח"עב םישיבלמ ,ח"עב לעמ םיפפוכתמ וא םיצפוק )םירגובמו

 רובע דחוימב םיבצועמה םירזיבא טעמל( תוחנ יאל םימרוגש םירזיבא ח"עב לע םישיבלמ
 עצבל ח"עבמ השקב וא ,)תמאתומ הלענה ,ריוואה גזמל םירושקה םיליעמ ,תונדנב ומכ ח"עב
 ,תויעבט אל תודמעב ףופיכ/תונעשה ,הליחז לשמל( תוציחלמ וא תורגתאמ תומישמ תיזיפ
 לע חקפל שי .ולאכ תוחונתו תועונת םישרודה םיליגרתו םיקירט וא )דבכ דויצ תכישמ
 םהש אדוול ידכ )תובא יתב ,לופיט ירתא ,רפס יתב לשמל( בחרמ לכבו תע לכב םיטניילקה
 וא )היחל תחתמ הליחז וא הבישי ,םיינזוא/בנז תכישמ לשמל( ח"עב תא םיטינקמ אל
 .הנכסב היחה תאו םמצע תא םימש ךכבו ,היחל תרחא תמלוה אל ךרדב םיסחייתמ

 
 ,אירב היהי ח"עב יכ חיטבהל תוברעתהה ךלהמב ח"עב תחוורל םיארחאה עוצקמ ישנא לע •

 אודיו לשמל( םהירחאו םישגפמה ךלהמב לפוטמו ,חונב שיגרמ ,well rested ףייע אל
 ויהי וא ידימ רתוי ודובעי ח"עבש רוסא .)םיאתמו חוטב הדובע חטשמו םיירט םימ תקפסא
 .)תוקד 30-45( ןמזב תולבגומ תויהל תוכירצ תולעפההו ,םיפצומ

 
 לע קדביהל םיבייח AAA וא AAI-ב םיפתתשמה ח"עב לכ .םיאתמ ירנירטו לופיט קינעהל שי •

 תורידת לע טילחהל רנירטווה לע .עובק ןפואב םגו הריחבה ךילהת ךלהמב רנירטו ידי
 ח"עבב לופיט .ח"עב ברועמ ןהב תויוליעפה גוסו ח"עב לכ לש ויכרצ ךמס לע וללה תוקידבה
 ,הרואת ,המיאתמ הרוטרפמט ,ח"עב גוסל יפיצפס רוידו ןוזמ ללוכ ,ח"עב ןימל םיאתהל בייח
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 תיעבט תוגהנתה לע רומשל לגוסמ היהי ח"עבש ידכ תויטנוולר תונוכת דועו הביבס תרשעה
 .רשפאש המכ דע

 
 םילבקמ ח"עב יכ חיטבהל עוצקמה ישנא לע .תוזונואוז תעינמל םיתואנ םיעצמאב טוקנל שי •

 םינוסיחל עגונב הנשב םעפ תוחפל השרומ רנירטו ידי לע תיתרגש תיתואירב הכרעה
 ןובלחב וא ימלוג רשבב AAI-ב םיברועמה ח"עב ליכאהל רוסא .םיליפט תעינמו םימיאתמ
 )םא בלח םילבקמו ולמגנ אלש ח"עב טעמל( רטסופמ אל בלח לשמל רחא ימלוג יגולויב
)Murthy et al, 2005(. 

 
 יתב ןוגכ תודסומב םייח וא םיחראתמה ח"עב םע תופתושב םידבועה םילהנמו עוצקמ ישנא •

 תוינידמלו םיקוחל םיעדומ תויהל םיכירצ ,תוימינפו אלכ יתב ,תוירטאיכיספ תוקלחמ ,רפס
 ילעב ,םהלש תודסומהו תוינכותה תרגסמב .)הנידמ ,זוחמ ,רפס תיב לשמל( םיימוקמה
 .AAI-ל םיעייסמה ח"עבב םלוה לופיט חיטבהל ידכ םילהנו תוינידמב ךומתל םיכירצ עוצקמה
 לשמל( ח"עב תחוורב עדי ילעב םישנא לולכל הדעווה לעו הקיתא תדעו םיקהל ץלמומ
 .)רנירטו

 
 תופתתשהב םידבועה עוצקמ ישנאל תויחנהו יפיצפס דאמ הנכה ךילהת םילבקמה עויס יבלכ •

 .הז ךמסממ קלח םניא ןכל עויס יבלכ םע
 
 םתוא םיוולמה ח"עבל םדאה ינב לש תדלומה הקיזל תויגולוכיספהו תויגולויבה תויודעב בשחתהב
 היח-םדא רשק ינוגרא לש ימואלניבה דוגיאה ירבח ,םתחוורלו םתואירבל תוביוחמבו )ךפיהלו(
 םישנא ,ח"עב לש םתחוורו תואירבה יכ עבוקה ,"תחא תואירב" גשומה תא ףרוג ןפואב םיצמאמ
 .קתניי לב רשקב הזל הז םירושק הביבסו
)http://www.iahaio.org/files/declarationchicago.pdf, וגקיש תרהצה IAHAIO 2013(. 
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 הרכה
 

 יאופרה דוגאה ,ח"עב לש תחוורהו תוגהנתהה ,תואירבה ימוחתב םיתימעל הדות םיריקומ ונא
 יבלכ דוגיא ,םייח ילעב רעצל יאקירמאה דוגאה ,תירבה תוצראב ינמוהה דוגאה ,יאקירמאה ירנירטווה
 ףותישה לע םיניפלודו םינתייוול רומישל הרבחהו ,ח"עב תחוורל תימואלניבה ןרקה ,ימואלניבה עויסה
 .AAI-ב ח"עב תחוור לע םהיתופקשהב
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 תורחא תופשל IAHAIO לש הדמעה ריינ םוגרתל לוקוטורפ
 
 ידכ .תילגנא איה תימשרה ותפשו IAHAIO לש רוביצל העדוהו ימשר ךמסמ אוה הדמעה ריינ
 לש םוגרתב ךמות IAHAIO ,םהיתוצראב הדמעה ריינ ןכות תא םדקל םיימלועה ונירבחל רשפאל
 הדעווהמ שקבל םילוכי םירבח םינוגרא לש םיגיצנ וא םירבח םינוגרא .תורחא תופשל הז ךמסמ
 ריינ לש תמגרותמה הסרגה .ילארטינ םוגרת תוריש רוכשי ןוירוטקרידה .םתפשב ימשר םוגרת
 קודבל שקבתיו תילגנאבו תימוקמה הפשב םיינושל ודה םירבחה םינוגראה יגיצנל חלשית הדמעה
 יפוסה ךמסמה לע ןוירוטקרידב העבצה םייקתת .םוגרתה לש ינויערהו ינכטה קוידה תא ףקתלו
 חוסינה ,םוגרתה ןכות יבגל תקולחמ לכב .IAHAIO םעטמ השרומ ךמסמ אוה הז ךמסמ םא טלחויו
  .תירקיעה הינפהה תדוקנכ שמשת תירוקמה תילגנאה הסרגה 'וכו


