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תינפוג תוליעפ תעפשה :יזכרמה אשונה 
תודחוימ תויסולכוא לע 

יחומ קותיש םע םידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ תעפשה 

גרבנייש רימא ,ןמגרג ירוא ,םצור תנע ,רלצוה והיעשי 

,תרחא תינפוג תוליעפבו תילופיט הייחשב שומישה תא ועיצה םיבר םירקוח 

תאז תורמל .יחומ קותיש םע םידלי ברקב יתוחתפתה-וריונ לופיטל יעצמאכ 

תינפוג תוליעפ בקע יפיצפס רופיש תוחיכומה ,רקחמה תודובע דואמ תוטעמ 

םע דליה הקול םהבש םיידוקפתה םימוחתה דחא .ולא םידלי םע תילופיט 

תויוליעפ לע תויתועמשמ תוכלשה ול רשא ,יתמישנה דוקפתה אוה יחומ קותיש 

וז הדובעב .תינפוג תוליעפו הייתש ,הליכא ,רוביד ןוגכ ,דליה לש תוימוי-סוי 

יתמישנה דוקפתה לע תילופיט תינפוג תוליעפב תופתתשה לש העפשהה הקדבנ 

תוליעפ לש תויעובש תודיחי יתש הללכ תוליעפה)יחומ קותיש םע םידלי לש 

.(העש יצח תב הדיחי לכ ,תילופיט תולמעתה לש תויעובש תודיחי יתשו םימב 

תצובק .םישדוח השיש ךשמב ,(1994-5)ה"נשת םידומילה תנשב ךרענ רקחמה 

תילופיט תוליעפ לש ההז ןמז ולביק (N=32) תרוקיבה תצובקו (N=29) יוסינה 

תאבוב תטישב יתוחתפתה-וריונ לופיט הללכש (תילנויצנוונוק) תינרמש 

 (Bobath). תואירה לש ינויח חפנ ודדמנ הקידבב (Vital Capacity: VC) ידוקפתו

דוקפתב םילודג םירעפ םנשי (א) :םידיעמ רקחמה יאצממ .םימל תולגתסה 

,ליגב םידלי ברקב םייוזחה םיכרעה ןיבל יחומ קותיש םע םידלי ןיב יתמישנה 

חפנה יכ אצמנ (ב) ;(תוברעתה-םדקה ןחבמב 320/0-250/0)םיהז לקשמבו הבוגב 

תפוקתב .הלחתהה יכרעל סחיב (P< 0.001) קהבומ ןפואב רפתשה ינויחה 

הצובקה ןיב (P=.07) קהבומל בורק (היצקארטניא)ןילמוג רשק אצמנ בקעמה 

תילופיטה תוברעתהה לש העפשה תורשפא לע עיבצמש רבד ,רקחמה ןמזו 

רופישה תמר יכ אצמנ (ג) ;דבלב תולגתסהלו הלידגל סחייל ןתינש המל רבעמ 

רשאמ (580/0) יוסינה תוצובקב םיילפכ ההובג התייה סיסבה יכרעל סחיב 

תוליעפל שיש העפשהה לע דיעמ הז אצממ יכ הארנ .(25"/0)תרוקיבה תצובקב 

חותינב קהבומ ןילמוג רשק רדעיה תורמל םייתמישנה םיטביהה לע תילופיטה 

.תונושה 

.הוושמ רקחמ !המישנה תכרעמ !םידלי !יחומ קותיש !תילופיט תינפוג תוליעפ !הייחש :םינראת 
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יחומ קותיש םע םידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ תעפשה 

יחומ קותישו תילופיט הייחש 

העיגפ ,םיבצעה תכרעמב תידממ-בר העיגפמ לבוס ,(CP) יחומ קותיש עגפנ ,דליה 

.(Bobath a Bobath, 1971) םוי־סויה ייח לש םידוקפתב תוערפה לש בחר ןווגמל תמרוגש 

םידוקפתו המישנ ידוקפת ןכו הנידעה הקירוטומהו תודיינה ,הביציה תועגפנ ללכ ךרדב 

.ינפוג ץמאמו הייתש ,הליכא ,רוביד ןוגכ ,המישנב םירושקה 

הניחבמ םדאל רתויב םיליעומה תינפוגה תוליעפה יפנעמ דחאל תבשחנ הייחש 

אראפו םייאופר םימרוג ידי לע תימוקיש תוליעפכ תצלמומ הייחשה .תיתואירב 

לע יטאטסורדיה ץחל ,רבגומ יוליע רשוכ)םימה לש תוידוחייה תונוכתה ןיגב ,םייאופר 

,היפרהל תוליעומה תונוכת ,סימה סוחו םייביטפסוירפורפה םינשייחה לעו תואירה 

.(Huberman, 1976) תופסונ תורטמלו םירירשב תויטסאפסה תתחפהל 

יחומ קותיש םע םידליל תילופיטה הייחשה תונורתי 

תייסולכואל ליעיו בושח ילופיט ילכ הכירבב האור תיתוחתפתה-וריונה תילופיטה השיגה 

תלבוס ןהמש תוצופנה תויעבה תחא .(Bobath ä Bobath, 1971) יחומ קותיש יעגפנ 

אל הבוגתל ליבומ הז סקלפר .םזגומ החיתמ סקלפר לש ותואצמיה איה וז היסולכוא 

ירירש יביס לש רתי תוליעפב תאטבתמה ,םייתביבס םייוריגל תמאתומ אלו תינוצר 

םימב הייהשה .(co-contraction) סיטסיגרניס םירירש לש ידדה ץוויכבו (סונוטרפיה) 

,ףוגה זכרמל (הירפירפה)ףקיהה ןיב הרוטרפמטה תאוושהב ךרוצה תא הניטקמ םימח 
.םזגומה חתמה לש הדירי רשפאמו רירשה ירושיכ לש םתוליעפ תא תיחפמש רבד 

ןורקיע .הפיצה תלוכי ארקנה ,יסיסב ילאקיסיפ ןורקיע אוה םימב תוליעפל ףסונ ןורתי 

יופצ ,החונמב אוהשכ לזונ ךותב עוקש ףוג רשאכ" :סדמיכרא קוחב יוטיב ידיל אב הז 

םימב הדובעב ."ויתחתמ לזונה לש לקשמל סחיב הווש הרוצב הלעמ יפלכ ףחדיי אוהש 

תלוכי לש תלעותה ,העונתה תכרעמב םירחא םיעגפנו יחומ קותיש יעגפנ תייסולכוא םע 

:ןה הלאו ,םיכרד המכב יוטיב ידיל אובל הייושע הפיצה 

לש ילוגסה לקשמה ןיב לדבהה ידי לע רצונה רבד ,ףוגה לקשמ תא םישח ןיא * 

(0.974)םדאה ףוג לש ילוגסה לקשמה עצוממ ןיבל (1.0)םימה 

רושימב העונת .הפיצה רשוכ לש יברמ לוצינ תרשפאמ הביכש בצמב םימב תוליעפ ★ 

הנשי זא ןכש ,יכנאה רושימב העונתמ רתוי הנטק תודגנתהל תמרוג יקפואה 

רתיב תעצבתמ העונתה ךכו ,ףוגל הכימתכ תשמשמ הפיצה .דבוכה חוכ לש העפשה 

תולק 
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ןמגרב ירוא ,םכח תנע ,רלצוה והיעשי 

תועונתב רופיש ונשי ,(Athetosis) ידיאוטתאה גוסהמ ןיחומ קותיש עגפנ לצא ★ 

,םימה תוגימצ בקע רתוי תוידוקפתלו תוליעיל תוכפוה ןהו ,םואיתה תורסח 
.תינוצר אל העונת תענומה 

Black,) םימב תוליעפו הייחש לש םייללכה תונורתיל םיפרטצמ הלא םיידוחיי תונורתי 

 1989 ,1984; Duffield, 1976; McHugh, 1995; Minea, 1989; Russell), סה הלאו:

קוסעל רשפאמה רבד ,ןטק הרדשה דומע לע ץחלה ,םימב אצמנ ףוגה רשאכ ★ 
יוצרה העונתה ןוויכב לועפלו םירירש לש ןזואמ חותיפב 

ךילהת לע לקמה רבד ,תואירהו הזחה תיב לע דימתמ ץחלל תמרוג םימב הייהשה ★ 

(הפישנה לע רקיעב)המישנה 

,םדה ילכ תא הביחרמ םימח םימב תוליעפ .העזה תויעב ענומ ףוגה םע סימה עגמ ★ 

לעו םיימינפ םירביא לש דוקפת לע ,םדה רוזחמ לע הבוטל העיפשמ הז ןפואבו 

תשגרה םע ללכ ךרדב םירשקתמ הלא םיכילהת .ףוגה לש תינוסיחה תכרעמה 
עגורו תוננער ,תוחונ 

םייעלצה םירירשה תלעפהל םרוגה רבד ,הנוכנ המישנ תבייחמ סימל תולגתסהה ★ 

םייעלצ-ןיבהו 

םתוא הכיראמו תקזחמ ,םירירש תחתפמ הייחשה ★ 

,םילגלג אסיכ ןוגכ ,רזע ירישכמ לכ אלל םימב עעונתהל לוכי העונתה תכרעמב עגפנ ★ 

תואמצע לש השוחת ול הנקמה רבד ,םידס וא םייבק 

ויתושוחתל רתוי הבר תוסחייתהל םדאל םרוג סימה םע ףוגה לש רישיה עגמה ★ 
ולש תינפוגה תועדומה תא ריבגמה רבד ,ותרוצלו ופוגל סחיב 

תשיכרו םימב לקשמה יוויש ךילהתב ותעונתב לבגומה ןייחשה לש הבוט הטילש ★ 

ימצעה ןוחטיבה תשוחת תא ולצא תוריבגמ הייחשה תונמוימ 

,וירבח גוח תא ביחרהל ול תרשפאמ הייחש תצובקב רגובמה/דליה תופתתשה ★ 

.(Peer Group)ול הוושה םישנא תצובקב ןייטצהלו 

םימב יחומ קותיש יעגפנ םע הדובעב תונורקע 

:יחומ קותיש יעגפנ לש םימב הלעפהה תעב םשייל שיש תונורקעה םה הלא 

30o ןיבש הרוטרפמטב םיממוחמ םימב השעית רשפאה לככ הבוט היפרה .היפרה ★ 

ץוויכ תועפוהל ,רירשה ירושיכ לש תוליעפ רתיל ומרגי םירק םימ .סויזלצ 310-ל 
ירירשה חתמה תרבגהלו םיטסינוגטנא םירירש לש ידדה 
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יחומ קותיש םע םידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ תעפשה 

גוסמ ,יחומ קותיש יעגפנמ קלח לצא המישנה סקלפר .םימב תישפוח המישנ 

םימ ופאשי םה םימב ריווא ףושנל םוקמב רמולכ ,םימעפל ךופה ,רקיעב היסקטא 

ןכלו ,םימה תביבסמ דחפל םלצא םורגל הלולע וז העפות .קנחל סורגל םילולעש 

הבר תובישח הנשי .הגרדהב תושעיהל ךירצ םימב תישפוחה המישנה דומיל ךילהת 

הייושע םימב הדובעה ןכש ,יחומ קותיש ידלי לצא םימב הנוכנה המישנה תדימלל 

רשפאמ הפישנה תדימל ךילהת ,ןכ ומכ .םלצא יוקלה רובידה רשוכ תא םג רפשל 

ןניא תובורק םיתיעלש ,םהיפמ קורה תושרפה לע רתוי הבוט הטילש םידליל 

רובידה ךלהמב ןהו הליכאה ךלהמב ןה תוינוצר 

חתמו ץוויכ לש בצמ םייק יחומ קותיש יעגפנמ םיבר לצאו תויה .םימב הפיצה 

הרוצב ,םפוג ירירש תא תופרהל םדמלל איה תינושארה הרטמה ,ינוצר אל ירירש 

ןטבה לע וא בגה לע "הטקש הפיצ" םהל רשפאתש 

יחומ קותיש יעגפנ תייסולכוא תיברמ .הרזחבו םימב הביכשל הדימעמ רבעמה 

בצממ םירבעמב בר ישוק הגיצמו ,לקשמ יווישו היצנידרואוקב תויעבב הקול 

םירבעמה לע הטילש .הדימעל רוזחל רתוי בר ישוקו םימב הביכש בצמל הדימע 

רבד ,תינפוג הטילש לש השוחתל םיכינחה תא האיבמ םינושה םיבצמה ןיב 

הייחש דומלל ךישמהל העינהה תאו ימצעה ןוחטיבה תא םלצא ריבגמה 

יחומ קותיש יעגפנל רשפאת תיטיא העונתב הייחשה תדימל .םימב העונתה 
םיבלשמ תובכרומ תויהל תוכירצ הייחשה תועונת .םהיתועונתב האלמ הטילש 

םהלש תילכשה הסיפתה רשוכל ןהו תינפוגה תלוכיל ןה םימאתומה ,םיטושפ 

דיל ,סימה ךותב דומעל יוצר םינושארה דומילה יבלשב .הרומה תדמע 

ןוחטיב תיינקה םשל סג ךא ,תוחיטבה תונורקעמ קלחכ ,םידימלתה 

ענמיהל בושח הייחשה תויונמוימ דומיל ןמזב .הדרח יררועמ םיבצממ תוענמיה 

ידכ םהב שי ןכש ,תוריהמ תועונתמו (תורחת ,תוקעצ ןוגכ)הדרח יררועמ םיבצממ 

.(righting reactions) תוינוצר אל רושיי תובוגת ררועלו ירירשה חתמה תא ריבגהל 

דמלנה ןונגסה תא םיאתהל איה יחומ קותיש יעגפנל הייחשה דומילב תיפוסה הרטמה 

,םיתיעל .ירוקמה ןונגסל הקיז לע הרימש ךות ,םהמ דחא לכ לש תידוקפתה תלוכיל 

םיילגר ,הזח םיידי ןוגכ ,הייחש תונונגס רפסמ וכותב בלשמה ןונגסב םיחוש םידמולה 

םתלבגמ בקע ,ןונגסה תושירד יפ לע תוחשל םתלוכי-יאמ עבונ הז רבד .'דכו הריתח 

.תינפוגה 

.האנה םשל םינוש הייחש יגוחב םיפתתשמ יחומ קותיש יעגפנמ םיבר יכ רוכזל בושח 
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ןמגרב ירוא ,םכח תנע ,רלצוה והיעשי 

הלא תורטמ .תואמצע תשוחתל םיעיגמ םה ובש דיחיה ןמזה קרפ והז םהמ םידחאל 

.ומצע הייחשה דומילמ תובושח תוחפ ןניא 

היסולכואב המישנ ידוקפת לע םימב תינפוג תוליעפ לש תיבויחה העפשהה העודי 

תילמרונ (Clanton, 1987) תויטמתסא תוערפה םע רעונ ינבו םידלי לש היסולכואבו 

(Oseid a Edwards, 1983; Mitsui et ai., 1986). יעצמא הווהמ הייחשה יכ אצמנ ןכ ומכ 

 Harris, 1978; Huberman, 1976;:לשמל)יתוחתפתה-וריונה םוקישב ךרע בר ימוקיש

 .(Minea, 1989; Russell, 1989

הדובעב .טעמכ הרקחנ אל םימב תינפוג תוליעפ לש תילופיטה העפשהה ,ןכ יפ לע ףא 

יליגרת תרזעב תילופיט תוברעתה לש תידוחייה העפשהה הקדבנ הנושאר תייוסינ 

.(Rothman, 1978)יחומ קותיש יעגפנ ברקב המישנ ידוקפת לע היפארתויסיפ לש המישנ 

הייחש לש תבלושמ תינפוג תוליעפ לש התעפשה הקדב תפסונ תייוסינ הדובע 

(VC) תואירה לש ינויחה חפנב (t[12]=-4.97, P=.0001)קהבומ רופיש לע חווד ."ןותלעפ"ו 

תצובקל דוגינב ,יחומ קותיש םע (5.4±1.2 עצוממ ליג)ןג ידלי 13 תב יוסינה תצובק לצא 

(t[14] = 0.72, P=0.24) תינרמש תילופיט תוליעפ הלביקש ,(5.2±0.9 עצוממ ליג)תרוקיבה 

 (1996 ,.Hutzleretal). יעגפנ תייסולכואב ליעל וניוצש םיינושארה םיאצממה תובקעב

.םיאצממה תא ביחרהלו רזחשל ידכ הז רקחמ ךרענ ,יחומ קותיש 

רקחמה תטיש 

לש תידוחייה תילופיטה התעפשה תא ןוחבל התייה הז רקחמ לש תירקיעה ותרטמ 

:םיירקיע םיטביה ינשב ,יחומ קותיש יעגפנ ,ןג ידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ 

המישנה ידוקפת לע תוליעפה לש התעפשה ★ 

.םימל תולגתסה לש תויונמוימ תשיכר לע תינכתה לש התעפשה ★ 

0 > ק ר ג נ ה 

תרוקיב תצובקלו (N=29) לופיט תצובקל וקלחנ םה .הז רקחמב ופתתשה םירקחנ 61 

 (32=N). זכרמב תילופיט תינפוג תוליעפ םילבקמה ,םינג ידלי הללכ לופיטה תצובק
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יחומ קותיש םע םידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ תעפשה 

תווצ ידי לע תוותומה תויעוצקמ תוינכת יפ לע ,ןג־תמרב ן''ליא לש םיכנל טרופסה 
28 ומילשה האלמה לופיטה תינכת תא .הלא םידליב לופיטה תורטמל םאתהב זכרמה 

םיילופיט םינגמ םידלי הללכ תרוקיבה תצובק .(1994-5 ןוא ןגמו קביפס ןגמ) םידלי 

רוזיפ וללכו 7 דע 4 םיליגב ויה םידליה לכ .אפורה-ףסא יאופרה זכרמבו הוקת-חתפב 

םינימה ינש ןיב הווש תינימ הקולחו סיירטמופורתנא םינותנ ,תוידוקפת תויוכנ לש המוד 

.תוצובקה יתש לש עקרה ינותנ תא גיצמ 1 חול .תרוקיבה תוצובקבו יוסינה תוצובקב 

.םיקהבומ אלו םינטק ויה עקרה ינתשמ לכב תוצובקה ןיב םילדבהה 

:1הול 

םיעצוממ :תרוקיבהו יוסינה תוצובקב םידליה לש םיירטמופורתנא םינותנ 
(םיירגוסב)ןקת תויטסו םייתצובק 

תרוקיב  יוסינ  הנתשמה 

 (0.87) 5.59  (9.5) 5.77 (םינש)ליג 

 (7.95) 104.50  (5.26) 101.80 (מ"ס) הבוג 

 (7.73) 108.80  (7.14) 106.90 (מ''ס)*םיידיה תסירפ חווט 

 (3.36) 17.50  (1.97) 14.90 (ג"ק) לקשמ 

.םיינפוג םיתוויעל רתוי הנטקה ותושיגר תאפמ הבונ םוקמב יוזחה חפנהמ י4> בושיחל שמיש הז ןותנ 

תילופיטה תינבתה 

תוליעפ לש ,דחא לכ העש יצח ינב ,םייעובש םישגפמ ינש הללכ תילופיטה תינכתה 

תודיינו העונת ידוקפתו הייחשה תויונמוימב הכרדהו המישנ יליגרת :םימב תילופיט 

לש ,דחא לכ העש יצח ינב ,םייעובש םישגפמ ינש תינכתה הללכ ךכל ףסונ .סימה ךותב 

ןיב ,הנש יצחכ הכשמנ הלוכ תינכתה .(ןותלעפ)תולמעתה םלואב תכרדומ תינפוג תוליעפ 

אראפ תינכתו היסולכוא ילעב םינגמ םידלי וללכנ תרוקיבה תצובקב .1995 ילויל ראוני 

אראפ תינכת ולביק תוצובקה יתש ידלי .הוקת-חתפו אפורה־ףסא ינג :המוד תיאופר 

לעו םייתוחתפתה-וריונ תנורקע לע תססבתמה ,התוכיאבו הפקיהב המוד תיאופר 

תודיחי יתש עצוממב הללכ וז תינכת .(Bobath, 1971) תאבוב לש תילופיטה הטישה 

לופיט לש תחאו קוסיעב יופיר לש תחא הדיחי ,היפארתויסיפ לש תויעובש 

ףסא ןג ידלי ולביק רקחמה תפוקת בור ךלהמב יכ ןייצל שי ךכל ףסונ .תרושקתב 

יצחכ תב ,תימוי-סוי תיתוחתפתה-וריונ תוליעפ (תרוקיבה תצובק ירבח תיברמ)אפורה 

.תאבוב תטישב תוחמתמ ידי לע ,העש 
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ןמגרב ירוא ,םכח תנע ,־ולצוה והיעשי 

וושכימו ךילה 

ידוקפתל סחיב ,(ילויב)תוליעפ רתב ינחבמו (רבמצדב)תוליעפ םדק ינחבמ ללכ רקחמה 

םימב דוקפתה יוניש רחא בקעמ ללכ רקחמה ,ןכ ומכ .תוצובקה יתש לש לש המישנ 

תוליעפ ולביק םידליה ,תרוקיבה תוצובקב .תוליעפה תינכתב ופתתשהש םידליה ברקב 

וללכ המישנה ידוקפת תקידבל םינחבמ .תינפוגה תוליעפל הפולחכ תינרמש תילופיט 

גוסמ רטיל 9 רטמוריפס תועצמאב (Vital Capacity = VC) תואירה לש ינויח חפנ תדידמ 

 (9000-Braintree, P). זכרמב חתופ םימל תולגתסהה תויונמוימ תניחבל ידוקפתה ןחבמה

ידכ ךות שומישל סנכנו (א חפסנ :1996 ,רלצוהו ןמגרב)1994-ב ןג-תמרב םיכנל טרופסה 

תויונמוימ לש יתיפצת חותינב רבודמה .לופיטה תצובק רחא אלמ בקעמ עוציב 

תוגרד 5 ןב םלוס יבג לע הכרעהל םינתינש םיטירפ 23 ללוכה ,הייחשו םימל תולגתסה 

הטילשה .האלמ הטילש לש ןוירטירקהמ 0/0-כ גצומ ןחבמב םיגורידה םוכס .הטילש 

יתעונת שפוחל הבורע הווהמ ,סתיברמב תוחפל וא ,ןחבמב םילולכה םיטירפה לכב 

תורזוח תוקידבל םימאתמ ול ודדמנ ןחבמה חותיפ ךלהמב .םימב יתוחיטבו 
.םיקדוב ןיב םימאתמו 

יטסיטטסה חותינה 

תוליעפ רתבהו תוליעפ םדקה ינחבמב תרוקיבהו יוסינה תוצובקב תודידמה תואצות 

ידוקפת לע תילופיטה תינכתה תעפשה תא קודבל ידכ ,ינוויכ-וד תונוש חותינל סיסב וויה 

תוקידבל t ןחבמ ידי לע הקדבנ םימל תולגתסה ידוקפתב יונישה תוקהבומ .המישנה 
.תורזוח 

ןויךו םיאצממ 

המישנ ידוקפת 

םיאירב םידליל תיסחי רתויב םידורי ואצמנ םיכנה םידליה לש המישנה ידוקפת ,ללככ 

.(לקשמו הבוג ,ליג ינותנ יפ לע ,יופצהמ 320/0-270/0-כ)םלקשמו םהבוג ,םליג ינב 

תינכת רתבו םדק םינחבמ תואצות לש ןקת תויטסו םיעצוממ ראתמ 2 חול 
.תרוקיבהו יוסינה תוצובקב תוברעתהה 
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יחומ קותיש םע םידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ תעפשה 

:2 חול 

(םיטלחומ םיכרעב)רקחמב תופתתשמה תוצובקב תואירה לש ינויח חפנ 

תרוקיב  יוסינ  הנתשמה 

 (185.99) 467.74  (250.82) 413.46  vc (ל"מ)םדק

 (212.07) 583.06  (294.059) 655.77  vc (ל"מ)רתב

 25  58 (0/0)רעפ 

תוצובקב (VC) תואירה לש ינויחה חפנה יכ אצמנ ינוויכ־וד תונוש חותינ תועצמאב 

הצובקה ןיב ןילמוגה רשק .(F=63.97, p=.000) קהבומ ןפואב הנתשה תרוקיבהו יוסינה 

ןתינ אל יכ ,ררבתמ הלא םינותנמ .(F=7.78, P=.07) קהבומל בורק היה ןחבמה דעומו 

הבר הדימב אלא ,אדירג תינפוגה תוליעפל תואירה לש ינויחה חפנב יונישה תא סחייל 

.תוחתפתהלו הלידגל 

ידי לע ירואית ןפואב תרוקיבהו יוסינה תוצובק ןיב ןילמוגה רשק תא גיצמ 1 רויא 

1000.00 , .ןקת תויטסו םיעצוממ 
יוסינ 

תרוקב 

 ■ Experimental
 E3 Control

םדק ןחבמ רתב ןחבמ 
ןחבמ דעומ 

:1 רויא 

תרוקיבהו יוסינה תצובק לש (VC) תואירה לש ינויהה חפנה ןיב ןילמוגה רשק 
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ןמגרב ירוא ,םכח תנע ,־ולצוה והיעשי 

תצובק רשאמ רתוי ,תרכינ הדימב הרפתשה יוסינה תצובק יכ דומלל ןתינ הז רויאמ 

תוביסמ) השביבו םימב תילופיטה תוליעפה תינכת תדרפהב ישוקה לשב .תרוקיבה 

תמיוסמ היאר ,םלואו .םימב תוליעפל לופיטה תעפשה תא סחייל ןתינ אל (הקיתא 

תא ןחבנ םא ,לבקל ןתינ םימב תוליעפל תילופיטה העפשהה סוחיי לש תורשפאל 

החלצה תרכינ ןאכ .האירבה היסולכואל תיסחי ,םיכנה םידליה לש המישנה ידוקפת 
והז .סיסבה יכרעל סחיב 580/0 לש טלחומ רופיש דדמנ :תילופיטה תוברעתהה לש תטלוב 

סחיב 680/0 ידכל עיגהש ,ץולחה רקחמב רופישה ידממל עיגה אל אוה םלואו ,רכינ רופיש 

רתויל םיילמרונ האיר ידוקפתמ שילשל םיבורקה םיכרעמ רופישו סיסבה יכרעל 

תויונמוימ לע ןתינש שגדהמ תעבונ ךכל הביסהש ןכתיי .(Hutzier et ai., 1996) תיצחממ 

.םדוקה רקחמב םימב המישנה ידוקפת תשגדה תמועל ,יחכונה רקחמב ,הייחשה 

יתשב רתב ינחבמ תמועל םדק ינחבמב תואירה לש ינויחה חפנב יונישה תא גיצמ 3 חול 

Szeinberg et ai.,) םלקשמבו םהבוגב ,םליג ינבב יופצל םייסחי םיכרעב ,תוצובקה 

 1987).

:3 חול 

תוברעתה רתבו םדק ינחבמב תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש המישנ ידוקפת 
(המרונל םייסחי םיברע) 

תרוקיב  יוסינ  הנתשמה 

 27.6  24.7  vc םדק

(המרונהמ 0/0) 

 32.0  36.9  vc רתב

(המרונהמ 0/0) 

הייחשו םימל תולגתסה ידוקפת 

םיכרעב ןה יוסינה תצובקל תוברעתה רתבו םדק ינחבמ תואצות תוגצומ 4 חולב 

t ינחבמב .(האלמ הטילש) שרדנה ןוירטירקהמ 0/0-ב ןהו (םיגורידה םוכס) םיטלחומ 

,החילצה תילופיטה תינכתה .(t= -7.35, P=.000) קהבומ רופיש אצמנ תורזוח תוקידבל 
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יחומ קותיש םע םידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ תעפשה 

לכב האלמ הטילש לש ןוירטירקהמ 200/0 ןב יתועמשמו קהבומ רופישל איבהל ,ךכ םא 

רופישה תא גיצמ 4 חול .תיאמצע הייחשל דע םימב העונתהו החונתה תויונמוימ 

לש ןוירטירקל יסחי ןפואבו םיטלחומ םיכרעב יוסינה תצובקב םימב תוליעפה ידוקפתב 

.(1000/0)האלמ הטילש 

:4 חול 

םינחבמה ינשב יוסינה תצובקב םימל תולגתסה ידוקפת 

 Vo ןוירטירקהמ טיגורירה םוכיס 

 57.3

 77.3

 49.8

 67.2

םדק ןחבמ 

רתב ןחבמ 

ןחבמ ותואב םימב דוקפתה םע ינוניב יבויח םאתמב אצמנ תואירה לש ינויחה חפנה 

 (583. - 575. =r) קהבומו ידמל בוט םאתמ .תרוקיבה תצובקב ןהו יוסינה תצובקב ןה

 (71.=r) ןיבל יוסינה תצובק לש םדקה ןחבמב תואירה לש ינויחה חפנה ןיב אצמנ
ידוקפת ןיב ידדה רשק לע םיעיבצמ הלא םיאצממ .רתבה ןחבמב םימב הדוקפת 

.םימב העונתה ידוקפתל המישנה 

תונקסמ 

.ולא ןה הז רקחממ תועבונה תוירקיעה תונקסמה 

םליג ינבל תיסחי יתמישנה דוקפתב תרכינ הדירי םימיגדמ יחומ קותיש םע םידלי ★ 

המוד תידוקפתה הדיריה תדימ .םלקשמבו םהבוגב םימודהו םפוגב םיאירבה 
(Szeinberg et ai., 1987) םירירש ןווינ םע םידלי ברקב םיאצממל 

תיסחי ,המישנה ידוקפת לע תרכינ העפשה שי תילופיט תינפוג תוליעפל יכ הארנ ★ 

.תינרמש תילופיט תוליעפב םיכישממ אלא וז תוליעפ םילבקמ םניאש םידליל 

Hutzier et ai.,) אשונ ותואב ךרענש ץולחה רקחמ יאצממ תא רזחשמ הז אצממ 

 1996).

רקחמב רופישהמ םנמא לפנ (580/0)הז רקחמב דדמנש המישנה ידוקפתב רופישה ★ 

גשוהש רופישה לע הברהב הלע ןיידע ךא ,(Hutzier et ai., 1996: 68ל'<>) ץולחה 

מוי תינכת תועצמאב ,רחא רקחמב גשוהש רופישה לעו (23<י/0)תרוקיבה תצובקב 

.(Rothman, 1978 לצא 310/0)םייתמישנ היפארתויסיפ יליגרת לש םיישדוח תב■ תימוי 
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תורוקמה תמישר 

.א"א :ןג-תמר .תימוקיש הייחש .(1996).י ,רלצוה .א ,ןמגרב 

 Black, A.C. (1984). Swimming for the disabled. London: Association of
 Swimming Therapy.

 Bobath, K. Sc Bobath, B. (1971). Abnormal postural reflex activity caused by
 brain lesion. London: Heinemann Medical Books.

 Clanton, J.L. (1987). Effects of swim training on lung volumes and inspiratory
 muscles conditioning. Journal of Applied Physiology, 6,39-46.

 Duffield, M.D. (1976). Excercise in water. London: McMillan Publication.

 Harris, S.R. (1978). Neurodevelopmental treatment approach for teaching
 swimming to cerebral palsied children. Physical Therapy, 58 (8), 979
 983.

 Huberman, G. (1976). Organized sports activities with cerebral palsy
 adolescents. Physiotherapy, 362-263.

 Hutzier, Y., Chacham, A., Bergman, U. Sc Szeinberg, S.A. (1996). The effect
 of a movement and swimming program on the vital capacity of
 children with cerebral palsy. Paper presented at the III Paralympic
 Atlanta U.S.A.

 Killian, K.J., Joyce-Petrovich, R.A., Mena L. Sc Arena S.A. (1984). Measuring
 water orientation and beginner swim skills in autistic individuals.
 Adapted Physical Activity Quarterly, 1:287-295.

 McHugh, E. (1955). The role of aquatic programs in facilites serving children
 with physical disabilities. Clinical Kinesiology, 48(4), 83-85.

 Minea, L.R.L. (1989). Aquatic Therapy. Physical Therapy Forum, 1-3.

 Mitsui, J., Ishikaura, Y., Mori, Y. Sc Yamasaki, A. (1986). Effects of long term
 swimming training in children with bronchial asthma. In Seoul
 Olympic Scientific Congress Organizing Committee (Ed.). Better life
 through sport: 1986 Asian scientific congress abstracts. Seol: The
 editor.

 Occupational Therapy Forum (Ed.). (1992, June). Aquatic therpy with
 individuals with developmental disabilities. London: The publisher.

 Oseid, S. Sc Edwards, A.M. (1983). The asthmatic child's play and sport:
 Habilitation and rehabilitation of asthmatic children. London:
 McMillan Pub.
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יחומ קותיש םע םידלי לע תילופיט תינפוג תוליעפ תעפשה 

 Rothman, J.G. (1978). Effects of respiratory exercise on the vital capacity and
 forced expiratory volume in children with Cerebral palsy. Physical
 Therapy, 58(4): 421-425.

 Russell, R. (1989). Swimming for life: The therapy of swimming. London:
 Pitman.

 Szeinberg, A., Marcotte, J.E., Roizin, H., Mindorff, C.' England, S.,
 Tabachnik, E. Levison, H. (1987). Normal values of maximal
 inspiratory and expiratory pressures with a portable apparatues in
 children, adolescents and young adults. Pediatric Pulmonology, 3:
 255-258.
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'א חפטנ 

*םיכנ םידליל םימל תולגתסה לש תידוקפית הכרעה 

תכרעהל סיסב שמשל תודעוימה ,תומישמ 23 תללוכ הייחשב תידוקפתה הכרעהה 

.(ארקמ האר)'קנ 5-0-מ יכרע םלוס לע המישמ לכ .םימב ה/דליה דוקפת 

:ארקמ 
שומיש וא ךירדמ לש הרזע אלל יאמצע ןפואב ,שקבתנש יפכ ,האולמב המישמה תא עצבמ = יקנ 5 

.רזע יעצמאב 

.רזע יעצמא וא דירדמ לש הרזע אלל .יאמצע ופואב דא .הסלחב המישמה תא עצבמ ; יסנ 4 
.הפיצ לסמ וא ושלג :ווגכ רזע יעצמא תרזעב ,דירדמ אלל .האולמב המישמה תא עצבמ = יסנ 3 

.דירדמ תרזעב המישמה תא עצבמ = יסנ 2 
.רזע יעצמאו דירדמ תרזעב המישמה תא עצבמ = יסנ 1 

.תיטנוולר אל המישמ * יקנ 0 

ךישמהל ךרוצ ןיא ,יקנ 5 יוושב ךרע םע (םימב תומדקתה) 14 'סמ המישמ תא עצבמ וניאש קדבנ :הרעה 
.המיאתמה תצבשמב ותחפשמו ה/דליה םש תא ןייצ .(הכירבהמ האיצי) 15 'סמ המישמל רבעמ קודבלו 

םידליה תומש 
— המישמה 

הכירבל הסינכ 1 

הכירבה הקעמ תקזחה 2 
('מ 3)ריקה ךרואל הכילה 3 

('מ 3)הכירבה בחורל הכילה .4 
, (םינולב)ריווא תאצוה 5 

(תוינש 3)םימל שאר תסנכה 6 

ריקה לא ץח ד 
ריקהמ ץח 8 

בגה לע הפר הפיצ .9 

(ריקה דיל)הדימעל הפיצמ .10 
(ריק אלל)הדימעל הפיצמ .11 

הבישיב םימל הציפק .12 
הדימעב םימל הציפק .13 

(ימ 5-4)םימב תומדקתה .14 
הכירבהמ האיצי .15 

(בג/ןטב)הפיצ בצמ יוניש .16 
(ןטב/בג)הפיצ בצמ יוניש .17 

('מ 10)םיידי הזח ןונגס .18 
^ ^ הן[י ןןמס 19 

('מ 10)םיידי הריתח .20 

('מ 25)אלמ הריתח .21 

('מ 10)בג ןונגס .22 
('מ 25)אלמ בג ןונגס .23 

:ןגה םש :קדבמה ךיראת :ת/ןחבאמה םש 

.םכח תנעו רלצוה והיעשי ידי לע דבוע ספוטה * 
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