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רקחמו ןויע 

יבוריאנא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראכ שומיש 
םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו םינקחש לש 

ןומולס איגו רלצוה והיעשי 

ריצקת 

םדא ינב לש ינפוג רשוכ תכרעהל תיסחי שדח יעצמא אוה םילילג רטמוגרא 

םייטנוולרה ינפוגה רשוכה יביכרמ ןיב .תונותחתה םהיפגב תועיגפ ילעב 
םוחת .יבוריאנאה רשוכל הבורמ תובישח הנורחאל םיסחיימ וז היסולכואל 

דעו תוינש המכ לש) םירצק ןמז יקרפב השענה ץמאמה תא אטבמ הז תלוכי 

ןוצמחב ךרוצ אלב ,ףוגה ידי לע תרצוימה היגרנא תועצמאב (תוקד יתש 
אסיכב םישמתשמה לש תוימוי-סויה העונתה תומישממ תובר .תומימחפ 

,תיביטרופסה תוליעפהמ רכינ קלח .הז תלוכי םוחת לע תוססובמ םילגלג 

.הלא ןמז ימוחתב תומישמ לע אוה םג תתשומ ,םילגלג אסיכב לסרודכ רקיעבו 

רשוכה םוחתב ינפוגה רשוכה ןוחבאל הבורמ תובישח סחייל שי ךכיפל 

איה הז רקחמ לש ותרטמ .(םירבגו םישנ) לסרודכ ינקחש לצא יבוריאנאה 

םינש .וב םיישעמ םישומיש לע עיבצהלו קדבמה לש הארנה ףקותה תא ןייפאל 
תואסיכב לסרודכ לארשי תורחבנב םיפתתשמה םישנ הנומשו םירבג רשע 

תויוליעפ םיפקשמה ,הדש יקדבמ ינש ומייק םה .רקחמב קלח ולטנ םילגלג 

הסרגב טייגניו לש יבוריאנאה ןחבמה תאו ,לסרודכ קחשמל תויסופיט 

ינמז ןיב םימאתמה .ןומיאה תריזב בצוהש ,םילילג רטמוגראל תמאתומ 

.(r=-.78 -.84) םיהובג ויה הדבעמה יקדבמב םיקחרמהו הדשה יקדבמב עוציבה 

םיהובג ויה t ןחבמ תרזעב וקדבנש םישנהו םירבגה תצובק ןיב םילדבהה 

ומכ ,קדבמה לש הארנ ףקות לע םיעיבצמ הלא םינותנ .(ק<0.001) םיקהבומו 

הדבעמה קדבמב םילגלגה אסיכ תענה תורידת ןיב (r=.80) הובג רשק לע םג 

דיתעב ןייפאל ץלמומ ןימא ןוחבא רשפאל ידכ .הדשה יקדבמב עוציבה ןמז ןיבל 

רטמוגרא תועצמאב יבוריאנאה ןחבמה לש תונמיהמה תאו קוידה תוגרד תא 

.ןחבמה לש וכלהמב יבטימה המילבה סמוע תא רוקחל שי ןכ ומכ .םילילג 

.יבוריאנא רשוכ ;םילגלג אסיכ !תונותחת םייפג ;םיכנ טרופס !לסרודכ :םימאת 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

םילגלג אסיכב שומישה 

םתודיינל םילגלג אסיכב םישמתשמ הייסולכואהמ 0.40/0-כ ,תונוש תוכרעה יפ לע 

 (1984 ,Parks). םייפגה לש םירירש תוצובק תועצמאב תישענ םילגלגה אסיכ תענה

םיכנ םניאש םדא ינב תעונת ,תאז תמועל .ףוגה תסממ תינימשכ תווהמה ,תונוילעה 

.ףוגה תסממ תיצחמכ תווהמה ,תונותחתה םייפגה לש םירירשה תוצובק תרזעב תישענ 

םיכנ לצא ימוי-סויה דוקפתב תפתתשמה תירירשה הסמה לש יסחיה הטועימ בקע 

םד ץחל ,תרכס ,בל תולחמ)תואירב ינוכיסל וז הייסולכוא הפושח ,תונותחת םייפג יעוגפ 

םירקוח וצילמה ךכיפל .(Yekutiel et ai., 1983) הייסולכואה ללכ רשאמ רתוי (יוכו הובג 

אסיכב םישמתשמה לש םתואירב תרימשל יעצמאכ טרופסו תינפוג תוליעפ לע םיבר 

ץמאמל הבוגתה תא ונחבש םירקחממ .(Jockeim 8: Strohkendl, 1978 :לשמל) םילגלג 

,םילגלג תואסיכב לסרודכב יכ אצמנ םינוש טרופס יגוס לש עוציב ךלהמב ינפוג 

,רתויב הובגה אוה - תיברמ ןצמח תכירצבו קפודב אטבתמש יפכ - ינפוגה ץמאמה 

ודדמנש קפודה יעצוממ .(Coutts, 1988; Burke et al., 1985) הייחשו םיצורימ טעמל 

קפודהו ,220 - ליג = יברמה קפודהש החנהב .המאתהב 149-ו 141 ויה הלא םירקחמב 

רתוי לש ץמאמ לע םיעיבצמ ליעל וניוצש םיכרעה ירה ,הקדל תומיעפ 70-כ אוה החונמב 

םילגלג אסיכב לסרודכ קחשמ ךלהמב הדדמנש ןצמחה תכירצ .קפודה תברזרמ 50"/0-מ 

יעגפנ תיברמ ברקב דדמנה יברמה מ"חצהמ 60<י/0-מ רתוי איהש ,הקד/רטיל 1.7־כ התיה 

םילגלג אסיכב לסרודכה קחשמב .(Shephard, 1990) תועורז תדובעב תונותחת םייפג 

טרופס יקחשמבו ליגר לסרודכב תוברועמה הלאמ תונושה םירירש תוצובק תוברועמ 

תא קודבנש ינפל ,ךכיפל .תונותחתה םייפגה תועונת תרזעב םה םג םיעצבתמה םירחא 

תא קודבל ןידה ןמ ,הז קחשמב רשוכ תעיבקל ירטמוגרא קדבמ לש ותופקתו ותונכתיה 

קחשמ ךלהמב םילגלג אסיכ תענה לש ילקיסיפהו יגולויסיפה ץמאמה יביכרמ 
.לסרודכה 

םיעצבמש ינפוגה ץמאמה תא םיראתמה םירקחממ םירחבנ םיאצממ ראתמ 1 חול 

.םילגלג תואסיכב לסרודכ יקחשמ ךלהמב םינקחשה 
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םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו םינקחש לש יבוריאנא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

:1 חול 

םילגלג אסיכב לסרודכה קחשמ ולהמנ ינפוגה ץמאמה אשונב םירקחמ יאצממ םוכיס 

םיקדבנ 'סמ  עצוממ ןיע  הנתשמ  הנש  רבחמ 

ןיוצ אל  הקדל תומיעפ 149  עצוממ קפוד   1986  Coutts

 4 הקדל רטיל 1.7  עצוממ מ"חצ   1985  Burke et al.

 4 רטמ 5000  ללוכה קחרמה   1992  Coutts

 4 היינשב רטמ 2.0  תעצוממ תוריהמ   1992  Coutts

 1 היינשב רטמ 4.98  תיברמ תוריהמ   1992  Coutts

 4 ןוטוינ 7.5  המילב תוחוכ   1992  Coutts

םירבג 9  טאו 530  ץואימב יברמ קפסה   1994  Coutts

 2 טאו 29.5  עצוממ הענה קפסה   1992  Coutts

 2 טאו 43.0  עצוממ המילב קפסה   1992  Coutts

 2  360/0 / 640/0 המילב / הענה סחי   1992  Coutts

 2  10 0/0 תצמואמ הענה סחי   1992  Coutts

הזל המוד םילגלג אסיכב לסרודכ קחשמב תוליעפה יפוא יכ ןיחבהל ןתינ 1 חול ךותמ 

םייבוריא היגרנא תורוקממ ברועמ ץמאמ ללוכ אוהו ,ליגר לסרודכ קחשמבש 
אסיכב יבוריאה ץמאמה תלוכי יכ ןובשחב איבהל שי ,םרב .(1975 ,ץינק) םייבוריאנאו 

הליעפה ,תיסחי הנטקה םירירשה תסמ לש תימוקמ תופייעתה ללגב תלבגומ םילגלג 

התואש ןייצל שי ןכ ומכ .(Janssen et ai., 1993; Hoffman, 1986) ץמאמה עוציב תעב 

,תוריסמ ,רורדכ ןוגכ) לסרודכה קחשמב תורחא תומישמל םג תשרדנ םירירש תסמ 

הווהמ םיידיה תרזעב יבוריאנאה דוקפתה תלוכי יכ ןיבהל רשפא ןאכמ .(העילק ,הנגה 

לסרודכה ןקחש לש עוציבה תלוכיו ינפוגה רשוכה תכרעהל הבושח הדימ-תמא 

םיכילהתה ןלהל וגצוי ,וז הדימ-תמא לש התובישח ןיגב .םילגלג אסיכב שמתשמה 

.םילגלג תואסיכב םישמתשמה םיאטרופס ברקב הנוחבאל הכ דע םילבוקמה 

תונותחתה םייפגה יעוגפ ברקב יבוריאנא ינפוג רשוכ ןוחבא 

תיבוריאנא תוליעפ 

יכשמל הלודג םירירש תסמ תלעפהב ךורכה ,םיצע ץמאמכ תרדגומ תיבוריאנא תוליעפ 

הז גוסמ תינפוג תוליעפ ךלהמב .הקדל בורק דעו תורופס תוינשמ לחה - םירצק ןמז 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

תוינשמ רתוי ךשמנ ץמאמה םא .ץמאמל תונושארה תוינשב הבר היגרנא תררחתשמ 

תרבוג תויצמוחל תמרוגה ,בלח תצמוח רוציי ברעמ atp^ רוציי ךילהת ירה ,תורופס 

תא עינמה לסרודכ ןקחש .(Wilmore ÄC0sti11,1993) תימוקמ תופייעתהלו רירשב תכלוהו 

רודכהש ךכב לשכיהל לולע העילק בצמל עיגמו וידי תועצמאב הנאו הנא שרגמב ואסיכ 

4-כ רדגומ םדב בלחה תצמוח ףס .רירשב הרתיה תויצמוחה בקע לסל עיגי אל 

םילגלג תואסיכב םינמוימ םישמתשמ יכ אצמנ טייגניו תללכמב רקחמב .לומילימ 

130 לש קפודב רמולכ ,עצוממב םהלש קפודה תברזרמ 570/0-ב רבכ הז ףס םירבוע 

אסיכב לסרודכה קחשמב דואמ יתרגש קפוד והז .(Rotstein et al., 1994) בוריקב 

.(Coutts, 1988) םילגלג 

יבוריאנא דשוכ ינחבמ 

לש תוגרדמה ןחבמ לשמל)יבוריאנא ינפוג רשוכ ןוחבאל םיצופנה םינחבמה תיברמ 

הירגרמ - Margaria, Aghemo ä Roveiii, 1966) םייפג יעוגפ ןוחבאל םימיאתמ םניא 

תלוכי דדומה רחא ןחבמ .עוציבל יעצמאכ הז ףוג קלחב שומישה בקע ,תונותחת 

אוה תעדה לע לבקתמ ןפואב שומישב אצמנהו תונותחת םייפג יעגפנ לצא תיבוריאנא 

.טייגניו לש יבוריאנאה ןחבמה 

:םיירקיע םידדמ השולש קפסמ הז ןחבמ 

(תוינש 5 לש ןמז תדיחיל)יברמ קפסה ★ 

(ןחבמה ןמז) תוינש 30 ךשמב עצוממ קפסה * 

★ קפסהה ןיב שרפהה לש יברמה קפסההמ זוחאה תא אטבמה תופייעתה דדמ 

 Bar-Or,)ןחבמה ךלהמב תוינש 5 לש ןמז תדיחיב גשומה ,ילמינימה קפסההו יברמה

 .(1987; Inbar, Bar-Or 8> Skinner, 1996

לש םינוש םיגוס תועצמאב ,הז ןחבמב םיוסמ שומיש השענ תונורחאה םינשב 

:םה הלאו ,(1993 ,הנחואו רלצוה האר - תוטישב ףיקמ ןויד)הדידמ תומרופטלפ 

 (Hutzier, 1993 a, b; Bolotin, 1993; 1993 ,הנחואו רלצוה)תועורז רטמוגרא ★

 Veeger et al., 1992; Dallmeijer et al.,) םילגלג אסיכ לש חיינ יתדבעמ רוטלומיס ★

 (1994

 Lees ä) קדבנה לש ישיאה םילגלגה אסיכב שומיש רשפאמה ,םילילג רטמוגרא ★

 .(Arthur 1988; Hutzier, Grunze 8c Kaiser, 1995

1997 - זי'נשת 1 תרבוח ,ד ךרכ ,העונתב 
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םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו םינקחש לש יבוריאנא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

טייגניו ןחבמ לש (ecological validity) תיגולוקאה ותופקת תא גיצמ םירקחמה דחא 

ןחבמה ךלהמב ןצמחה תכירצ תדידמ ידי לע תועורז רטמוגרא תועצמאב עצובמה 

ןפואב הגצוה רחא רקחמב .(Hollander et a!., 1993)וירחאל ןצמחה בוח תרזחה ךלהמבו 

Hutzier, Grunze ä Kaiser,) םילגלג אסיכ רטמוגראל רשאב קדבמה לש ותופקת המוד 

דדמנש ,ולא םירקחמב היגרנאה תורוקמ לש לוצינה זוחא תא גיצמ 1 רויא .(1995 

ןחבמ עוציב רחאל ןצמחה בוח תרזחה ךלהמב וטנ ןצמח תכירצ בושיח תועצמאב 

לע תססובמ וירחאלו ןחבמה ךלהמב הכרצנש היגרנאה תיברמ ,רויאה יפ לע .טייגניו 

.יבוריאנא ץמאמ תניחבל ףקת בשחיהל יושע הז ןחבמ ,ךכיפל .םייבוריאנא תורוקמ 
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רטזנוגרא די דפוא 

םילילג 

 Hutzier, Grunze fl Kaiser, 1995 :רוקמה

:1 רויא 

וטנ ןצמח תכירצ ינותנ יפ לע סייבוריאנאו םיבוריא היגרנא תורוקמ לש לוצינ 
םילילג רטמוגראגו (המאתהב 820/0-ו 180/0) די ינפואב טייגניו ןחבמ ךלהמב 

(המאתהב 70.20/0-ו 29.80/0) 

ןחבמה לע וססבתהשו הנורחאל וכרענש םירקחממ םיאצממ רחבמ גצומ 2 חולב 

בגא וגשוהש םיעצוממהו םייברמה םיקפסהל ועגנ םיאצממה .טייגניו לש יבוריאנאה 

ךלהמב ןהב ושמתשהש (המילבה ימדקמ) תויודגנתההו הלא תומרופטלפב שומיש 

.ןחבמה 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

:2 חול 

רטמוגראבו תועורז רטמוגראב ושמתשהש םירקחמב ואצמנש םיעצוממו םייברמ םיקפסה לש תיתאוושה הגצה 

טייגניו לש יבוריאנאה ןחבמב םילגלג אסיכ 

 G
 C
 v
 J

 Z

צ'צ'(3|99333333333 
 vj־ \J־ F} g v ^ " V/ a_/_/_,_/_,_/_,_,
 u־vr^^vj־vjjjjjjjjj vwUUvvwwwwwwww

 a

 V"
 •a

 a
 a

 ddddddoo
 vwwvww^'^

 ddvJddddd
d vJ זצ זצ d־ O־ 
 ►_* j_* I—' >_* O O
 k> is! O O 4* 4*

 ^ o o o o

 x
 It
 w
ם 

 a

 ggg§ggg§ggggg §§52*23222**2
 ^ oj
 o oo NJ ig

 OJ
 rJ0J־tfb>0at>J<—,oorNj

^-""OjOoisjOO^lO.v^־^^" 

 NaiMHOi-'NW'Obo^CO

 vl
 -4
 U

 vj- vj- \־r vr \j- vj*
 gggggg^j ד " ־ . . a a

 aGGuuuuuu - aa

 uaaaaaa^^dd uaaaaaaaqGG 3'—־ל3כ־ן־ד—'
 □ uuLJ1־'uu;=J='dG

 a

 U
 u

 a

 U
 U

 a

 u
 u

 a
 -a

ם 
 a

 □

 -o XI ל) vj ינ זו v. .ך aaa3aaJG
 G G G

 \' v:

 cidd ^ '-"^^'^'
'—t •—ן—י ן 

 vO o >0 י—' I—' O
 >—*
 La  La  o  O

 >—'
vj־   VI

סכ  סכ 
ע   0

סכ  סכ   X  X  o  o
 o  o  c  c

 0  0
 o  o  N  N

 _5"  5"  0
 J־־l

 0  0  0

 _4.  _X  _4.  _L  ."_  _L

 CO  CD  CD  CO  CO  CO
 CD  CD  CD  CD  -vj  V|
 co  CO  CO  CO  CD  O)

 _r

 vl

 5 5
 X

 §; w י"
a a !ס 
la la י" 

a ה 3> 

 22"
a a ־ 
 -*■ vr \j־
 CD U U
 CO -י -י
 01 a a

1־ 
 0

 !—
 0  <  <  X

 0  0  0  0  c
 0  0  0  0  N

 0 Qo  P®
 CO
 0

 CO
 0

 >  > ־י  —ז 

 3.  3  0  0  0

 c  c  0  0  91
 j1־ T־_   J  j ג 

 _L  _fc  _L  _L  _*.

 CD  CD  CD  CD  CD
 CO  CO  CD  CD  CD
 CO  CO ו\נ   K)  cn

 a
 Lr

 a
 <$
 a

 vs
 a  a  a  U'  a  a  u
 u  _/  u  _/  u  —*  u  —*  u  _/  u
 _/  l5  -J  C5 ו   C5 ו   C5  -J  C3 ו 
 l5  l5  l3  CS ןב   a ןב   l5  C5  C5 ןב 

G־  G־  a־  G־  G־  G־  g־  d־  G־  G־  d־ 
 L>  1a  u>  L>  ID  1a 1פ   L>  L>  1a  L>
 d  G  d  d  d  G  d  d  d  G  d
 u  a  u  ij  IJ  G  ij  ij  ij  a  ij

 u

 C5
 l5

G "G־ 
 1a 1a
 G G
 ZJ a

 <3

 vr
 a

 □
 V

 VJ־
 v

 VJ־
 w

 X
 d

 d
 u

 VJ־

d־ 
 d
 Ö

 vj־

 "d

 C3
ל-' 

 d־

 VJ־

d־ 

1997 - ז 'ינשת 1 תרבוח ,ד ךרכ ,העונתב 

 12

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 06 Oct 2021 11:50:38 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



□ילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו םינקחש לש יבוריאנא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

דחא רקחמב גצוה אוה יבוריאנא רשוכ תכרעהל תופייעתהה דדמ לש ותובישח תורמל 

.(17.0+0/0) םילילג רטמוגראב שומיש השעש ,(Hutzier, Grunze 8. Kaiser, 1995) דבלב 

םיהובג תועורז רטמוגרא תועצמאב ןחבמב םיקפומה םיקפסהה יכ תוארל ןתינ 2 חולב 

תוליעיהש ךכמ תעבונ וז העפות .םילגלג אסיכ רטמוגראב םיקפסההמ רכינ ןפואב 
אסיכ תענהב תינכמה תוליעיהמ רכינ רועישב הלודג תועורז רטמוגרא תענהב תינכמה 

.(Woude, Janssen, Meijs et al., 1994)(המאתהב I00/o תמועל 160/0) םילגלג 

ךלהמב תוילועפת תולבגמ המכל סחייתהל שי 2 חולב תוגצומה תואצותה חותינ תעב 

:ןה הלאו ,םיקדבמה עוציב 

.(Optimal Braking Load: 0BL) יבטימה תודגנתהה סמוע תעיבקב תודיחא ןיא ★ 

ףוג לקשמ םרגוליקל 'ג 0.35-ל 'ג 0.25 ןיב םיחווידה םיענ תועורז רטמוגראב 

 (Bar-Or, Inbar Ä Dotan, 1976; Hutzier, 1993b). בצמה םילגלג אסיכ רטמוגראב

לוגלגה תודגנתה ןכש ,םיאתמ ןוירטירק הווהמ ונניא ףוגה לקשמ .רתוי ךבוסמ 

םירקוח .(Astrand 8. Roland, 1986) הז ביכרב הטעומ הדימב קר הרושק רושימב 

םינוירטירקב תובשחתה ךות ,תונוש תויסולכואל םינוש םיסמועב ושמתשה םידחא 

(Veeger et al., 1992) םילגלג אסיכ לש ילועפת ןויסינו לקשמ ,העיגפ הבוג לש 

וליאו ,(Coutts ä stogryn, 1987) תודגנתה םדקמ לע ללכ וחוויד אל םירחא םירקוח 

ידי לע תדדמנה ,תימינפה תינכמה תודגנתהב שומיש השענ םידחא םירקחמב 

קדבנה לקשמב ,םילגלגה אסיכ ינתשמב היולתו קדבנ לכל ישיא ןפואב רטמוגראה 

.(Hutzier, 1986; Hutzler, Grunze 8. Kaiser, 1995)ולש הבישיה תחונתבו 

רטמוגרא ןחבמב דועב .תודיחא ןניא ןחבמה עוציבל תושמשמה תומרופטלפה ★ 

לש ופתכ הבוגל ומאתוהש ,"שיילפ" ינפואב ללכ ךרדב םירקוחה ושמתשה תועורז 

,חיינ ןקתמב םירקוחהמ קלח ושמתשה םילגלג אסיכ רטמוגראב ירה ,קדבנה 

Janssen et al., 1993; Veeger et al.,) (רוטלומיס) םילגלג אסיכב העונת המדמה 

עינהל רשפאמה ,םילילג םע ינכמ-ורטקלא ןקתמב ושמתשה םירקוחה ראש .(1992 

Coutts 8l Stogryn, 1987; Lees Ä Arthur,) שמתשמה לש ישיאה םילגלגה אסיכ תא 

 1995 ,1988; Lees, 1993; Hutzier, Grunze 8. Kaiser). תונורסחו תונורתי תכרעמ לכל

אסיכ לש הנבמב םייולתה ,םיברעתמ םינתשמ תלרטנמ הימדהה תכרעמ .הלשמ 

תלעפה תעב תינכמה תכרעמה ןיבל שמתשמה ןיב ןילמוגה יסחיבו ישיאה םילגלגה 

םיאנתב תידוקפתה תלוכיה תא התועצמאב קודבל ןתינ ,ךכיפל .הילע חוכה 

םניא הלאכ םיאנת ,םרב .םילגכגה ןקתמל סחיב רתוי וא תוחפ םייביטקייבוא 

ול םאתומה םילגלגה אסיכב שמתשמ לסרודכ ןקחש לכ ירהש ,חטשב םישחרתמ 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

.םיידיה יתש ידוקפת ןיב (רכינ וליפא) לדבה םייק םיתעל ,ןכ ומכ .ישיא ןפואב 

ןיב םייתוהמ םילדבה םג םנשיו ,םילגלגה אסיכב םיתוויע בקע םידספה םימייק 

.דועו םיעינמה םילגלגה סוידרב םילדבה ,םילגלג אסיכ לש םינוש המאתה יבצמ 

ןוחבא יעצמא תריחב 

תורטמב היולת וב שמתשהל שיש ינוחבאה יעצמאה גוסל רשאב הטלחה תלבק 

:הקידבה 

תא ךירעהלו יאטרופסה לש יללכה ינפוגה רשוכה בצמ תא קודבל הנווכה םא * 

ןוכנ הז היהי ירה ,םירחאל האוושהב יבוריאנא ץמאמ עצבל ולש לאיצנטופה 

תוליעי יאנתב םיקדבנה לכל דיחא בצמ םיגדמה ,תועורז רטמוגראב שמתשהל 

ךירעהל וז ךרדב ןתינ ,ןכ ומכ .תועורז ץמאמב קיפהל ןתינש רתויב םיבוטה תינכמ 

חרכהב םישרוד אלש ,םינוש טרופס יפנעב םיקסועה םיאטרופס לש םתלוכי תא 

.םילגלג אסיכב שומישב תורושקה תויונמוימב הטילש 

לארשי תרחבנ יאטרופס םע ,תועורז רטמוגרא תועצמאב ךרענש רקחמב 
םינייחשה יכ ,אצמנ 1992 הנולצרבב םיכנה תדאיפמילוא תארקל ונמאתהש 

תעצוממהו תיברמה) רתויב ההובגה תיבוריאנאה תלוכיה ילעב ויה םינלוקשמהו 

הטילשה תא םירסח הלא םיאטרופס תיברמ .(Bolotin, 1993) (טייגניו ןחבמב 

םיאטרופסה ויה וליא ,ךכיפל .ההובג תומיצעב םילגלג אסיכ תענה לש תויונמוימב 

םיתוועמ הארנה לככ ויה םיאצממה ,םילגלג אסיכ רטמוגרא תועצמאב םיקדבנ 

.םיפקת יתלבו 

תרחבנ ינקחש לש םינומיא תינכת תרקב איה ןוחבאה תרטמ רשאכ ,תאז תמועל ★ 

הנכה רחאל .הכ דע ליעומ אצמנ אל תועורז רטמוגראב שומישה ירה ,לסרודכ 

תופילא תארקל 1993-ב ונמאתהש ,לסרודכה תרחבנ ינקחש לש תיביסנטניא 

תועצמאב תיבוריאנאה תלוכיה תכרעהב םיירעזמ םיישיא םייוניש ודדמנ ,הפוריא 

.ןלהל 2 רויאב גצומש יפכ ,תועורז רטמוגרא 
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םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו םינקחש לש יבוריאכא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

ןחבמה תישארמ תוינשב ןמז 
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:2 רויא 

לסרודכב הפוריא תופילאל לארשי תרחבנ לגסל ךייתשמה ןקחש לש םיישיא םיגשיה 

תועורז רטמוגראב יבוריאנא קדבמ תועצמאב ודדמנש יפנ ,1993 ינויו ץרמ םישדוחב 

תועורז רטמוגרא לש (predictive validity)יובינל ןוירטירקה ףקות יכ אצמנ רחא רקחמב 

,ןכש .(Hutzier, 1993a,b) ךומנ היה םילגלג אסיכב לסרודכב םישרדנה םיעוציבל סחיב 

תועצמאב יבוריאנאה קדבמב עצוממ קפסהו יברמ קפסה ןיב ידמל ךומנ םאתמ אצמנ 

םיצמאמ םיגציימה ,(םולאלסו םיצואימ) הדש ינחבמב םיגשיה ןיבל תועורז רטמוגרא 

לש ינפוגה ורשוכ לש תפטוש הרקב .(r range = .31-.43) לסרודכה קחשמ לש םייבוריאנא 

שומיש לע ונל עודי אל הכ דע .תויורחתל תינפוגה ותנכהל רתויב הבושח יאטרופסה 

וגצוה ליעל אבוהש ינויעה עקרב .יביטרופס ןומיא לש תוינכת תרקבל רטמוגראב 
לסרודכ תוינקחשו םינקחש רובע וז הרטמל יעצמאכ תועורזה רטמוגרא לש תולבגמה 

.םילגלג אסיכב 

ירטמוגראה ןחבמה תונימז 

הובג קויד תרשפאמה הדבוע ,הדבעמב םיכרענ סיירטמוגרא םיקדבמ ללכ ךרדב 

הדשמ הדבעמה לש הקוחיר ,תאז םע .עוציבה יאנת לש תיבטימ הרקבו הדידמב 
לש תויחונלו תוליעיל רשאב הלשכמ בור יפ לע הווהמ םיאטרופסה לש תוליעפה 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

שי הבר תובישח .ןוחבאל עיגהל םישקתמ םיבר םיאטרופס ןכש ,הז יעצמאב שומישה 

תריזל וריבעהל ,וקרפל ןתינש ירטמוגרא רישכמב שמתשהל תורשפאל ,ןכ םא ,סחייל 

קדבמה תוכיא לע רומשל םג תעב ובו ,תורופס תוקד ךותב הב וניקתהלו ןומיאה 

.הנחבאל םינתינה עוציב יביכר לש ןווגמה תלדגהלו קוידל רשאב יתדבעמה 

רקחמה תורטמ 

רשוכ לש תפטוש הכרעהל ןימז ןחבמכ םילילג רטמוגראב ינקת שומיש השעייש ינפל 

ףקות תא אדוול שי ,םילגלג אסיכב םישמתשמה תויאטרופסו םיאטרופס ברקב ינפוג 

איה הז רקחמ לש ותרטמ .הדידמה קויד תא ןכו ותונמיהמ תא ,ןחבמה לש ןוירטירקה 

,תוירקיע תוירקחמ תולאש שולשל סחייתהב ןחבמה לש ןוירטירקה ףקות תא ןייפאל 

:ןה הלאו 

ראתמה ,הדש ןחבמב םיגשיהה ןיבל ןחבמב םיגשיהה ןיב הובג םאתמ םייק םאה 

'םילגלג אסיכב לסרודכ קחשמל תויסופיט תומישמ 

םירבג) תונוש תולוכי תולעב תוצובק לש ינפוגה םרשוכב םילדבה םימייק םאה 

?(תונוש דוקפת תומר ילעבו םישנ לומ 

לבקתמ וניאש ,יאטרופסלו ןמאמל יטנוולרה ,ףסונ עדימ קפסמ ןחבמה סאה 

.רשוכה תכרעהל ירטמוגרא ןחבמב ךרוצ ןיא ,ךכ אלמלא ירהש ?הדש ןחבמב 

הטיש 

םיקדבנה 

,םילגלג אסיכב לסרודכב לארשי תרחבנ ירבח םלוכ ,םישנ הנומשו םירבג רשע-סינש 

תלוכי ילעב םינקחש םיקחשמ םילגלג אסיכב לסרודכ קחשמב .רקחמב ופתתשה 

ךכל םאתהב .התמצועלו העונתה תכרעמב העיגפה גוסל םאתהב ,הנוש תידוקפת 

International Wheelchair Basketball Federation) ימואל-ןיב דוקינ םינקחשה םילבקמ 

 1995 ,Handbook). לש חווט)רתוי הובג דוקינה ךכ ,רתוי ההובג תידוקפתה תלוכיהש לככ

.(תודוקנ 4.5-1 

קדבנ ,תודוקנ 4.5 לש דוקינ ילעב םיאטרופס העברא התנמ ןחבמב םירבגה תוצובק 

םיקדבנ ינשו תודוקנ 2 םיקדבנ העברא ,תודוקנ 3 דחא קדבנ ,תודוקנ 3.5 ודוקינש דחא 

יתש ,תודוקנ 4 לש דוקינ תולעב תוקדבנ שולש התנמ םישנה תצובק .תחא הדוקנ ילעב 
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םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו □ינקחש לש יבוריאכא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

ליג .תודוקנ 2 םע תוקדבנ יתשו תודוקנ 2.5 םע תחא תקדבנ ,תודוקנ 3 ןדוקינש תוקדבנ 

םישנהו םירבגה לצא 35.2־ו 29.5 עצוממהו ,45-ל 22 ןיב ענ תוינקחשהו םינקחשה 
.המאתהב 

רקחמה ילב 

:ןוחבא ילכ לש םיגוס ינשב שומיש השענ הז רקחמב 

יתדבעמ-ירטמוגרא ןחבמ * 

.הדש יקדבמ ★ 

לש ותופקת תעיבקל סיסב הווהת םינושה םיקדבמב םיגשיהה ןיב רשקה תניחב 
.ירטמוגראה קדבמה 

ירטמוגדאה ןחבמה דויצ 

בקעי ראבמ "תואירבה תוציחנ" תרבח ידי לע לארשיב חתופ Willy םגדמ רישכמה 

לש ןומיאלו ןוחבאל הימדה ןקתמ לש סופיט-באכ שמשמ רישכמה .1995-1994 םינשב 

יתימא ןמזב בושמ ןתמ םשל הדידמה ינותנ תנסחא ידכ ךות ,םילגלג תואסיכ תענה 

אסיכ לש םיירוחאה םילגלגה ינשמ דחא לכל סחיב םינותנ דרפנ ןפואב דדומ רישכמה 

.דחא לכ מ"מ 40 לש רטוקבו מ"מ 190 לש ךרואב םילילג ינש יבג לע םיחנומה ,םילגלגה 

גוסמ םיילמשח םיעונמ ינשל תועוצרו תורוסמת תועצמאב םירבוחמ םילילגה תעברא 

 DC Brushless תרצותמ Bental (לארשי), תבשחוממ הטילש תכרעמ ידי לע םירקובמה
לכל ישיא סופיא עצובמ תכרעמה לש יללכ סופיא רחאל .תונולח תביבסב תלעופה 

,ולש םיירוחאה םילגלגה רטוק ,אסיכהו קדבנה לש לקשמה ינותנב בשחתהב ,קדבנ 

םינותנ .ימדקהו ירוחאה לגלגה לש עגמה תודוקנ ןיב קחרמהו הזיחאה יקושיח רטוק 

תקיודמ הדידמ תכרעמ .הרקבה תנכותל סוחיי ינותנ םיקפסמו תכרעמל םינזומ הלא 

תוחוכו בוביסה תוריהמ לע עדימ תופיצרב תקפסמ (היינשב תומיגד 100 דע 25) 

םינותנו םיישיאה הרקבה ינותנ םע דחי ,הז עדימ תועצמאב .עונמה לג לע םילעופה 

.(1 החסונ) תכרעמה תקופתל סחיב ףטוש עדימ קפוסמ ,םייתכרעמ-סינפ 

Fuser = (2Fenv+Fprog+Fsystem) (1 החסונ) 

 Fsystem סופיאל םישרדנה תוחוכה תתחפה ךות עונמה לג לע םידדמנה תוחוכל יוטיב ־

םיינוציחהו סייתכרעמ-סינפה תרוסמתה יסחי בושיחו תכרעמה תויודגנתה 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

.(םילגלגה אסיכ לש לגלגהו עינמה קושיחה סוידר) 

 jFenv = םיעודי םימדקמ יפ לע םיבשוחמו הביבסב םרוקמש תוחוכה םוכס
.(היילע/ןורדמ + ריווא תודגנתה + לוגלג תודגנתה) 

 Fprog = םידדמנ ,םישקובמה עוציבה יאנת תיימדהל עונמה ידי לע םירצונה תוחוכה

.ףטוש ןפואב עונמב םירצונה חתמה ייונישל סחיב הרקבה תכרעמ ידי לע 

 Fuser = יציחה רושימב קושיחה לע שמתשמה ליעפמש םייביטקפאה תוחוכה.

םינוש חטש יאנת תומדל ידכ תכרעמב םינוש םינתשמב הטילש תרשפאמ וז תכרעמ 

הרדס ךותמ תחא רוחבל ןתינ וז ךרדב .דועו תונוש עקרק תויודגנתה ,תודיריו תוילע ןוגכ 

.תולועפ יפצר לש יפוס-ןיא ןווגמ ביכרהלו רגאמב תועיפומה תונוש תומישמ לש 

ןתינ םקלח תאו ,ןורכיזב םירגאנ הרקבהו הדידמה תכרעמב םילבקתמה םינותנה 

שומיש השענ הז רקחמב .יתימא ןמזב בשחמה ךסמ יבג לע הגצה םשל רוחבל 

םיינפוא יבג לע רוקמב עצובש ,יבוריאנאה טייגניו ןחבמ תא המדמה המישמב 
.םיירטמוגרא 
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םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו םינקחש לש יבוריאנא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

ךילה 

,םידרפנ םינומיאבו ישיא ןפואב הדשה יקדבמו ירטמוגראה קדבמה תא עציב קדבנ לכ 

לש ינכטה דצה לע שגד םשוה ולא םינומיא ךלהמב .םייעובשכ לש םינמז ילדבהב 

קדבמהו הדשה יקדבמ .םילגלגה אסיכ לע העיסנב לק םומיח עצובו ,לסרודכה קחשמ 

.קדבנ לכ לש ישיאה םילגלגה אסיכ תרזעב וכרענ ירטמוגראה 

ירטמוגדאה קדבמה להונ 

םיצואימ ינש תפסותב "הכילה" בצקב הענה) רישכמל תולגתסה לש תוקד יתש רחאל 

הצרה תעיסנ עציב אוה ןכמ רחאל .החונמ יצחו הקדכ קדבנל הנתינ ,(םויסב תוינש 5 לש 

סמועה וילע לעפוה זאו ,תיברמ תוריהמל עיגה ןכלהמבש ,תוינש 10-כ ךשמב סמוע אלל 

דודיע תלבק ידכ ךות ,תוינש 30 לועפל ךישמה אוה .(די לכב ג"ק 2) שארמ עבקנש 

םייוסינ רחאל עבקנ (די לכב ג"ק 2) הז רקחמב שמישש סמועה .םינחובהמ ילולימ 

רפסמ ברקב (ג"ק 4-1) םירחא תמועל הז תודגנתה סמוע קדבנ םכלהמבש ,םימדקומ 

ליעי עוציב רשפאמ הז סמוע יכ אצמנ .תלוכיו תוכנ לש תונוש תוגרדב םיקדבנ לש רכינ 

יברמ קחרמ םה הז רקחמב ןחבמהמ וקפוהש עוציבה ינותנ .דואמ םיבר םיקדבנ לצא 

תא אטבמה ,(F0/o) תופייעתהה דדמו (D30)תוינש 30-ב קחרמה לכ-ךס ,(D5) תוינש 5=ב 

ךלהמב תוינש 5 לש ןמז יקרפב ירעזמה קחרמל יברמה קחרמה ןיב םיזוחאב רעפה 

תוינש 5 לש ןמז קרפ לכב תועינמה תועונתה לש ןתורידת תא ןייצל ןתינ ןכ ומכ .קדבמה 

 (f5) תוינש 5 לש ןמז תדיחיב יביטקפא חוכ לעפוה ובש ןמזה ךשמ תאו (AT5) לכבו

.םילגלגה ינש לש םיעצוממ םינותנ ויה הז רקחמב ובשוחש םינותנה .(AT/f) העינמ העונת 

.וז תרגסמב ודבוע אל הלא םילדבה ךא ,םהינש ןיב םייתועמשמ םילדבה ויה םיתעל 

שמתשמל םתונכומו םתונימז היה סיקפסהב אלו קחרמ יכרעב שמתשהל לוקישה 

ינותנ ןיבל קדבמב וקפוהש םיקפסה ןיב םדוק רקחמב ואצמנש םיהובגה םימאתמהו 

.(Hutzier, Grunze Ä Kaiser, 1995) קחרמה - הנממ תורזגנכו ,תוריהמ 

הדשה יקדבמ להונ 

תומישמ לש עוציבה ןמז דדמנ םהבו ,הדש יקדבמ וכרענ תוצובקה ינומיא ךלהמב 
:םילגלג אסיכב העיסנ 

האצותהו ,םימעפ שולש הלטמה תא עציב קדבנ לכ ;(M20)'מ 20 קחרמל ץואימ ★ 

.ןובשחב האבוה ןהיניבמ הבוטה 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

'מ 20 ןב לולסמ יבג לע ,לסרודכה םלואב 'מ 20 לש קחרמל עבורמ ץואימ ★ 
ושקבתה םיאטרופסה .'מ 2 בחורב םירעש תרוצב םיסונוק ובצוה ויתוצקבש 

תאז לכו ,תוריהמה לכב אצומה תדוקנל בושלו םתוא ףיקהל ,םירעשה ןיב רובעל 

םע ינדי רצע-ןועש תועצמאב דדמנ עוציבה ןמז .הקספה אלב םימעפ שולש 

,הרזחב הלחתהה וק תייצחמ לחהו לולסמה לש םויסה וק תייצחל דע ,תונורכיז 

. (M80) הפקהה עוציב םשל ןמזה לוטיב ךות 

ןחבמכ הז גוסמ ץואימ עוציבל הביסה .קדבנ לכל דבלב תחא םעפ ךרענ הז קדבמ 

רודכ םידבאמ םינקחשה :לסרודכה קחשמב יסופיט בצמ ףקשמ אוהש איה 

.הלילח רזוחו הנגהל הפקתהמ םיריהמ םירבעמל םישרדנו ,תופוכת םיתעל 

יטסיטטסה חותינה 

:םיאבה םימרוגה תרזעב ךרענ ירטמוגראה ןחבמה ףוקית 

םינתשמל (M80, M20) הדשה יקדבמב םייולתה םינתשמה ןיב םאתמה תקידב ★ 

(D30, D5) הדבעמה יקדבמב םימאותה 

תמר) דוקינ לש יולת יתלבה הנתשמהו ירטמוגראה ןחבמב םיגשיהה ןיב םאתמה * 

(ירוטומ דוקפת 

.(t ינחבמ תועצמאב)םירבגהו םישנה לש םימגדמה יגשיה ןיב האוושה ★ 

תואצות 

קדבמב ןהו הדשה יקדבמב ןה ודדמנש ,ןקתה תויטסו םיעצוממה תא גיצמ 3 חול 

ןיב ובשוחש םימאתמה תא ראתמ 4■ חול .םישנהו םירבגה ברקב ירטמוגראה 
.םינושה םינתשמה 
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םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו םינקחש לש יבוריאנא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

:3 חול 

,ירטמוגראה קדבמבו הדשה יקדבמב םיגשיהה לש ןקת תויטסו םיעצוממ 
דרפנב םישנהו םירבגה תוצובקלו םגדמה לכל ובשוחש 

 AT/f

(תוינש) 

 f 5

(םימעפ) 

 M80

(תוינש) 

 M20

(תוינש) 

 F0/־  D5

(םירטמ) 

 D30

(סיוטמ) 

דוקינ 

ידוקפת 

 1.33  10.76  21.19  5.43  11.18  11.19  63.95  2.82 םירבג עצוממ 

 0.13  1.12  142  0.34  4.47  0.74  4.51  1.44 םירבג ת"ס 

 132  8.52  27.07  6.78  25.97  9.21  48.69  2.94 םישנ עצוממ 

 0.21  0.85  2.32  0.66  5.27  1.40  8.69  0.78 םירבג ת"ס 

 1.33  9.82  23.66  6.00  17.41  10.36  57.52  2.87 ב"הס עצוממ 

 0.16  1.51  3.48  0.84  8.84  1.44  10.03  1.18 ב"הס זו"ס 

•a הול 

ירטמומאה קדבמבו הדשה יקדבמב םייולתה םינתשמה ןיב םימאתמ 

דוקינ 

ידוקפת 

דוקינ 

ידוקפת 

 D30  F5  F0/־  M20  M80  f 5 AT/fF5

 1.00

 D30  0.33  1.00

 05  0.38  0.98  1.00

 ?'/o ־0.19   -0.81  -0.72  1.00

 M20  -0.05  -0.84  -0.78  0.81  1.00

 M80  0.01  -0.82  -0.78  0.80  0.95  1.00

 f 5  0.25  0.80  0.79  -0.67  -0.68  -0.64  1.00

 AT/f  -0.13  -0.21  -0.18  0.15  -0.04  -0.10  -0.13 1.00

לכב קהבומ לדבה אצמנ םישנהו םירבגה תוצובק ןיב תונושה תקידבל ךרענש ז ןחבמב 

.(P<0.001) םידדמה 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

תונקסמו ןויד 

הדשה יקדגמב םיגשיהה ןיגל ירטמוגראה ןחבמב םיגשיהה ןיב רשקה 

ססובמה ,יברמ יבוריאנא קפסה ןיב תלדבמ הכרעה רשפאל ידכ ןנכות טייגניו ןחבמ 

תברעמה תיבוריאנא תלובס ןיבל ,(D5) CP-1 ATP היגרנא יריתע םירמוח לוצינ לע 

םימוד ןמז יקרפ וכשמנ ורחבנש הדשה יקדבמ . (D30) בלח תצמוח ירציימ םיכילהת 

 M20 ואצמנ ירטמוגראה ןחבמב םגו הדשה יקדבמב סג .המאתהב ,ו\/ו80'ו

,r=.98, .95 יבוריאנאה רשוכה לש םיביכרה ינש ןיב דואמ םיהובג םימאתמ 

םינתשמהו הדשה יקדבמ ינש ןיבש רשקב םילדבה ואצמנ אל ךכיפל .המאתהב 

תורושק םיקדבמ ינשב תואצותה יכ חינהל ןתינ .ירטמוגראה ןחבמה לש םינושה 

הלא םימרוג .ץמאמ עצבל תלוכיה לע םיארחאה םימרוג םתואל הארנה לככ 

ןחבמב היגרנאה תקפסאמ 700/0-כ ןכש ,תיבוריאנאה תלוכיב ,יאדוול בורק ,םירושק 

םייבוריאנא תורוקממ םילבקתמ םילגלג אסיכ רטמוגרא םע ךרענה טייגניו 
 (1995 ,Hutzier, Grunze ä Kaiser). לש היתורוקמ יבגל היצקידניא לכ ןיידע ןיא ,םרב

הנתשמב קר שומיש ןלהל השעיי ,ךכיפל .םייטקל וא םייטקלא תורוקמ ,וז היגרנא 

םע הובג רתוי טעמ םאתמב אצמנש ,D30 אוהו ירטמוגראה ןחבמה לש דחא 

הז אצממ .(M80) הדשה ינחבמ לש םאותה הנתשמהו םירחאה םייולתה םינתשמה 

םיקפסה ןיב םיהובג םימאתמ םה ףא ואצמש ,םירחא םירקחמ ידי לע ךמתנ 

םילגלג תואסיכ לש רוטלומיס םע ירטמוגראה ןחבמה ךלהמב םיעצוממו םייברמ 

 (1991,.Veeger et al 1995 םילילג ןקתמו ,Hutzier, Grunze S Kaiser).

ןיבל (D30)ירטמוגראה קדבמב ללוכה קחרמה ןיב קהבומו הובג ךופה רשק אצמנ 

היה הדשה קדבמב ןמזהש לככ ,רמולכ .M80 (r=.82) הדשה קדבמב עוציבה ןמז 

הנקמ הז אצממ .רתוי לודג היה ירטמוגראה ןחבמב ללוכה קחרמה ןכ ,רתוי רצק 

אוה ןמאמל בושחה עדימה ןכש ,רחבנש םגדמב ירטמוגראה קדבמל יובינ ףקות 

םירבג ללכ רחבנש םגדמה .רתוי רצק ןמזבו רתוי בר קחרמ רובעי יאטרופסה םא 

,ןכל .םילודג ויה ומגדנש םידדמב םיגשיהה יחווטו ,לארשי לש ימואלה לגסב םישנו 

ןתינ יכ הארנ ,(n=20) םגדמב תיסחי ןטק םיקדבנ רפסמ לש הלבגמל סחייתהב 

.ההובג תואדו תמרב ירטמוגראה קדבמה יפ לע הדשב םיעוציבה תא תוזחל 

יקדבמב ןמזהו ירטמוגראה קדבמב תופייעתהה דדמ ןיב קהבומו הובג רשק אצמנ ★ 

ךשמב רתוי ףייעתה קדבנהש לככ ,רמולכ .(המאתהב r=.80, .81) M80, M20 ,הדשה 

.הדשה יקדבמ ינש לש עוציבה ןמז ךראתה ןכ ,ירטמוגראה קדבמה לש תוינשה 30 

לש ותופקת יבגל םדוקה ףיעסב וחוודש םיאצממה תא םימילשמ הלא םיאצממ 

.ירטמוגראה קדבמה 
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תונוש תלובי תוצובק לש ינפוגה ןרשוכב םילדבה 

ןהו ירטמוגראה ןחבמה ינתשמב ןה ,םישנהו םירבגה ןיב ואצמנש םיקהבומה םילדבהה 

םישנו םירבג ןכש ,הבוט תיארנ תופקת לע םיעיבצמ ,(P<0.0001) הדשה יקדבמב 

יבויחה םאתמה םג .יבוריאנאה רשוכה יביכרמב קהבומ ןפואב ללכ ךרדב םילדבנ 

ףקות לע עיבצמ ,דוקינל המאתהב ם5־ו D30 יביכרמ ןיב אצמנש ,(r=.39, .33) קהבומה 

קפסה קיפהל ולכוי רתוי בר ירירש ירוטומ דוקפת ילעבש תופצל ןתינ ןכש ,קדבמה 

.(Janssen etal., 1993)רתוי בר יבוריאנא 

ןמאמל ףסונ עדימ 

דחא ןיבל (D30) ירטמוגראה קדבמב קחרמה ןיב (r=.80) הובג םאתמ אצמנ ★ 
. (f5) תוינש 5־ב הענהה ירוזחמ תורידת אוהש ,הקינכטה ינתשממ 

יקדבמב תואצותה תא םג (r=,64, .68)ידמל בוט ןפואב תוזחל רשפאמ f5 הנתשמ ★ 

קדבמב הענהה ירוזחמ תורידתש לככ ,רמולכ .המאתהב M80 ,M20 הדשה 
עוציבב ןמזה ןכ ,רתוי ההובג התיה (הדשה יקדבמב םג המאתהבו)ירטמוגראה 

ךשמ ןיב תועמשמ רסח ילילש םאתמ אצמנ תאז תמועל .רתוי רצק היה סיצואימה 

לע .(r=.04, -.10) המאתהב ,M20 ,M80 הדשה ינחבמב תואצותה ןיבל (AT/f) רוזחמה 

הענהה ירוזחמ לש עוציבה תורידת תא שיגדהל ןמאמל ץילמהל ןתינ הז עדימ ךמס 

.רוזחמה ךשמ ןובשח לע 

דדמ ןיבל f5 הקינכטה הנתשמ ןיב (r=-68) ידמל הובג ךופה םאתמ אצמנ ★ 
ירוזחמ תורידת תא ןיטקהל הטנ ךכ ,רתוי ףייעתה קדבנהש לככ ,רמולכ .תופייעתהה 

לש תורידתה תרימש לע דיפקהל ןמאמל ץילמהל ןתינ הז עדימ ךמס לע .הענהה 
.תופייע יאנתב םג הענהה ירוזחמ 

תודגנתה ללכ ,רטמוגראה יבג לע הז רקחמב םייקתהש ,ירטמוגראה קדבמה להונ ★ 

תוינש 10-ו תוינש 30 לש עוציב ךשמו םיקדבנה לכ לצא די לכל דחא ג"ק לש הדיחא 

היילע) תיללכה התינבתב המודה ,ןמזל סחיב קחרמ תמוקע גיצמ הז להונ .הצאה 

,ןמזל סחיב קפסה תמוקעל (ןכמ רחאל תיתגרדה הדיריו תונושארה תוינשה 10-5-ב 

הוושה) (4 רויא)תוירטמוגרא םיינפוא יבג לע טייגניו קדבמב ללכ ךרדב תלבקתמה 

 1987 ,Bar-Or). יפכ ,רתוי החוטש ללכ ךרדב איה הז רקחמב תישיאה המוקעה ,םרב

ברקב .(עצוממב 17.40/0) רקחמב אצמנש ךומנה תופייעתהה דדממ אטבתמ רבדהש 

ינחבמב 400/0-30 לש םיכרעל דוגינב ,דבלב תופייעתה 110/0 הז דדמ גיצה םירבגה 

תוגרדב אבהל שמתשהל לוקשל יואר ךכיפל .(Bar-Or, 1987) םילבוקמה טייגניו 
.םינמוימ םירבגל רתוי תוהובג תודגנתה 
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ןומולס איג ,רלצרה והיעשי 

תוריהמ 1.5- 

(ש"מ) 
 -- 1

 0.5

 0 A 1 1
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עוציב ןמז 

:3 רויא 

יבוריאנאה טייגניו קרבמב (תוינשב) עוציב ןמזל סחיב (היינש/רטמ) תוריהמ תמוקע 

םילגלג תואסיכב (םירבג) לסרודכב לארשי תרחבנ ינקחש העברא ברקב 

ורסמנש םינותנה לש רחואמ בושיח .תופייעתהה דדמ לע חווד םיטעומ םירקחמב קר 

םיאקירמא לולסמ יאטרופס השימח ברקב תופייעתה 100/0 לע עיבצמ דחא רקחמב 

 (1987 ,Coutts ä stogryn). לש עצוממ ךרע וגיצה הינמרג לש לסרודכה תרחבנ ינקחש

דדמ .(Hutzier, Grunze ä Kaiser, 1995) הז רקחמ יאצממל הבר הדימב בורקה ,150/0 

ךישמהל תלוכיה ךכ רתוי הובג אוהש לככ ןכש ,ןמאמל בר עדימ תתל יושע תופייעתהה 

רתוי הכומנ (תוינש 30-20)לסרודכה קחשמל םייטנוולר■ ןמז יקרפ ךלהמב םיצע ץמאמב 

םינקחש לש עוציבה תוינבת ןיב םיידוחיי םילדבה גיצמ 3 רויא ,תיללכה הנומתל ףסונב 

.ם30-ב ןהו ם5-ב יברמה גשיהב ןה רכינ ןפואב םירחאהמ בוט B.s.ןקחש :םינוש 

םוכיס 

יפכ ,הובג יובינ ףקות לעב אצמנ םילילג רטמוגרא תועצמאב יבוריאנאה ןחבמה 

הדשה יקדבמב םיגשיהה ןיבל הז ןחבמב םיגשיהה ןיב םימאתמב אטבתמש 
ןחבמה לש ותופקת .םימוד ןמז יחווטב םייביריאנא םיצמאמ לע םיתתשומה 
םיאטרופסה לש ידוקפתה גוויסהו םיגשיהה לש יבויחה םאתמב םג תאטבתמ 
תצובק ןיב םיגשיהב םיקהבומה םילדבהבו (םיקדבנה קרפב ליעל האר) תויאטרופסהו 

ילעב םיינכט םינתשמ ןייפאל םיאתמ אצמנ ירטמוגראה ןחבמה ,ןכ ומכ .תונבהו םינבה 
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םילגלג אסיכב לסרודכ תוינקחשו □ינקחש לש יבוריאנא רשוכ תכרעהל םילילג רטמוגראב שומיש 

ןמאמה ינפב שיגדהל רשפאמ לבקתהש עדימה .םילגלג אסיכ תענהל תובישח 
תא ריבגהל ידכ (f5) הובג הענה בצק לע הרימש לש תובישחה תא םיאטרופסהו 

.תופייעתהה דדמ תא ןיטקהלו םילגלגה אסיכ לש ותוריהמ 

תוגילב םילילג רטמוגרא תועצמאב יבוריאנאה ןחבמב רידס שומיש גיהנהל ידכ 

,יבטימה המילבה סמוע תעיבקל הטיש אוצמל ךרוצ ןיידע שי םלועבו ץראב לסרודכה 

לש רוזחשה תונמיהמ תא ןוחבלו ינוציח הדידמ יעצמאל סחיב הקידבה קויד תא אדוול 

.םיידיתע םירקחמב קדביהל םיכירצ הלא םיאשונ .תוקידבה 
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ןומולס איג ,רלצוה והיעשי 

תורוקמה תמישר 

.ג ,רוא-רב .א :ךותב .ינפוג רשוכב תיתנש םינומיא תינכות הנבמ .(1975).מ ,ץינק 

םיקרפ :ינפוגה רשוכה תרות .(םיכרוע) ץינק .מו הנח .נ ,ירמז .א ,ןטרגנייו 
.טייגניו ןוכמ :הינתנ .(140-128 ע"ע)םירחבנ 

לסרודכב לארשי תרחבנ ינקחש לש ינפוג רשוכ ןוחבא .(1993).ש ,הנחואו .י ,רלצוה 

ןוכמב ןמניז ש"ע ינפוג ךוניחל הללכמה :הינתנ .םכסמ ח"וד ,םילגלג אסיכב 
.טייגניו 

 Astrand, P.O. <St Roland, K. (1986). Textbook of work physiology. New York:
 McGraw-Hill Book Company, (pp. 311-314).

 Bar-or, O. (1987). The Wingate anaerobic test. An update on methodology,
 reliability and validity. Sports Medicine, 4 (6) 381-394.

 Bar-Or, O., Inbar, O. 8z Dotan, R. (1976). proficiency, speed and endurance
 test for wheelchair bound. In: Simri, U. (Ed.). Learning in physical
 education Sc. sport: Proceedings of an international seminar. Netanya:
 Wingate Institute 310-318.

 Bolotin, R. (1993). Physiological athropometric and psychological
 characteristics of the Israeli disabled team to 1992 Barcelona Games.

 PhD. Thesis Hungarian University of Sport, Budapest.

 Burke, E.J., Auchinachie J. A., Hayden, R. Loftin, J.M. (1985). Energy cost of
 wheelchair basketball. The Physician and Sportmedicine, 13(3), 99
 105.

 Goutts, K.D. «Sc Stogryn, J.L. (1987). Aerobic and anaerobic power for Canadian
 wheelchair track athletes. Medicine and Science in Sports and
 Exercise, 19(1) 62-65.

 Coutts, K.D. & Schutz, R.W. (1988). Analysis of wheeldchair track
 performances. Medicine and Science in Sport and Exercise, 20(2), 188
 194.

 Coutts, K.D. &C Stogryn, J.L. (1987). Aerobic and anaerobic power of Canadian
 wheelchair track athletes. Medicine and Science in Sports and
 Exercise. 19(1), 62-65.

 Coutts, K.D. (1988). Heart rates of participants in wheelchair sports.
 Paraplegia, 26(1), 43-49.

 Coutts, K.D. (1992). Dynamics of wheelchair basketball. Medicine and
 Science in Sports and Exercise, 24(2), 231-234.
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 Coutts, K.D. (1994). Frage and sprint performance of wheelchair basketball
 players. Journal of Rehabilitation 81. Development, 31(2), 138-143.

 Dallmeijer, A.J., Kappe, Y.J., Veeger, D.H., Janssen, T.W., Van-der Woude,
 L.H. (1994). Anaerobic power output and propulsion technique in spinal
 cord injured subjects during wheelchair ergometry. Journal of
 Rehabilitation Research and Development, 31(2), 120-128.

 Davis, G.M. (1993). Exercise capacity in individuals with paraplegia.
 Medicine and Science in Sports and Exercise, 25(4), 423-432.

 Grimby, G. (1980). Aerobic capacity, muscle strength and fiber composition in
 young paraplegics. In H. Natvig (Ed.), First International Medical
 Congress on Sports for the Disabled. Oslo: Royal Ministry for Church
 and Education.

 Hoffman, M.D. (1986). Cardiorespiratory fitness and training in
 quadraplegics and paraplegics. Sports Medicine, 3(5), 312-330.

 Hollandner, A.P., Plag, U.T., Smits, P., Van-Kekken, B.L. (1993). Exercise
 testing in arm work. In: L.H.V. Van der Woude, P.J.M. Meijs fc Y.A. de
 Boer, (Ed.). International Workshop on the ergonomics of manual
 wheelchair propulsion, Amsterdam, Commission of the European
 Communities. Amsterdam: IOS Press, 93-101.

 Hutzier, Y. (1986) Zur Bewegungshandlung von Rollstuhlfahrern [The
 movement action of wheelchair users]. Ph.D. Thesis, The University of
 Heidelberg.

 Hutzier, Y. (1993a). The relevance of anaerobic power for wheelchair
 propulsion. In: L.H.V. Van der Woude, P.J.M. Meijs 81. Y.A. de Boer,
 (Ed.). International workshop on the ergonomics of manual wheelchair
 propulsion, Amsterdam, Commission of the European Communities.
 Amsterdam: IOS, 139-148.

 Hutzier, Y. (1993b). Physical performance of elite wheelchair basketball
 players in armcranking ergometry and in selected wheling tasks.
 Paraplegia, 31, 255-261.

 Hutzier, Y., Grunze, M. 8z Kaiser, R. (1995). Physical and dynamic responses
 to maximal velocity wheelchair ergometry. Adapted Physical
 Activity Quarterly, 12, 344-361. Human Kinetics Publishers.

 Inbar, O., Bar-Or, O. 8c Skinner, A.S. (1996). The Wingate Anaerobic Test:
 Development, characteristics and application. Champaign, 111:
 Human Kinetics.
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 International Wheelchair Basketball Federation Handbook [IWBF]. (1995).
 Available from Phil Craven, Chairman, 1 Meadow Close. Shavington
 Nr. Crew, Cheshire CW2 5BE, England.

 Janssen, T.W., Van-Oers, C., Hollander, A., Veeger, H.E.J. Sc Van-Der
 Woude, L.H.V. (1993). Isometric strength, sprint power and aerobic
 power in individuals with a spinal cord injury. Medicine and Science
 in Sports and exercise, 25(7), 863-870.

 Jokheim, K.A. Sc Strohkendl, H. (1978). The value of particular sports of the
 wheelchair disabled in maintaining health of the paraplegic.
 Paraplegia, 11, 173-178.

 Lees, A. Sc Arthur, S. (1988). An investigation into anaerobic performance of
 wheelchair athletes. Ergonomics, 31(11), 1529-1536.

 Lees, A. (1993). Performance characteristics of two wheelchair sprint tests.
 In: International workshop on the ergonomics of manual wheelchair
 propulsion, state of the art. 35-44. Amsterdam: IOS Press.

 Margaria, R., Aghemo, P. Sc Rovelli, E. (1966). Measurement of muscular
 power (anaerobic) in man. Journal of Applied Physiology, 21, 1662
 1664.

 Parks, D.R. (1984). Development of wheelchairs in Great Britain. In: R.
 Scheunemann Sc F. Unz (Eds.). Rollstuhlentwicklung: Deutsch
 britisches Statuskolloquium 1984 [Wheelchair development: German
 British symposium] Bonn: Reha-verag.

 Rhodes, E.C. McKenzie, D.C., Coutts, K.D. Sc Rogers, A.R. (1981). A field test
 for the prediction of aerobic capacity in male paraplegics and
 quadraplegics. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 6(4), 182
 186.

 Rotstein, A., Sagiv, M., Ben-Sira, D., Werber, G., Hutzier, Y. Sc Annenburg H.
 (1994). Aerobic capacity and anaerobic threshold of wheelchair
 basketball players. Paraplegia, 32, 196-201.

 Sawka, M.N. (1986). Physiology of upper body exercise. Exercise and Sport
 Science Reviews, 14,175-211.

 Shephard, R.J., Bouhlel, E., Vanderwalle, H. Sc Monod, H. (1988). Muscle
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