
Psychophysiological response to skydiving in novice and experienced skydivers / 
תגובות פסיכופיסיולוגיות לצניחה בקרב צנחנים מנוסים ובקרב צנחנים בלתי מנוסים  

Author(s): ברקת פלק, מיכאל בר-אלי, B. Falk and M. Bar-Eli 

Source: Movement: Journal of Physical Education & Sport Sciences /  בתנועה: כתב-עת
אייר, ) lrm;, No. 1&ג .Vol ,למדעי החינוך הגופני והספורט, אייר, תשנ"ה / מאי, 1995
pp. 23-36 ,(תשנ"ה / מאי, 1995  

Published by: Academic College at Wingate 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23633125

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide 
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and 
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. 
 
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at 
https://about.jstor.org/terms

is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Movement: Journal of 
Physical Education & Sport Sciences / בתנועה: כתב-עת למדעי החינוך הגופני והספורט

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 07:32:17 UTC������������� 

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

https://www.jstor.org/stable/23633125


םינחנצ ברקב החינצל תויגולויסיפוכיספ תובוגת 
*םיסונמ יתלב םינחנצ ברקבו םיסונמ 

ילא-רב לאכימ ,קלפ תקרב 

.הדרחהו בלה בצק םה ץחל יבצמ םיפקשמה םילבוקמ םידדמ ינש 

טרופסב םיכורכה ,ישגרהו יזיפה ץחלה תעפשה הקדבנ הז רקחמב 

רטונ בלה בצק .םיסונמ יתלב םינחנצ לעו םיסונמ םינחנצ לע ,החינצה 
.הארמהה ינפל הדדמנ הדרחה תמר .התיחנה עגרל דעו הארמהה עגרמ 

לצא רשאמ םיסונמ יתלבה םינחנצה לצא רתוי ץאומ אצמנ בלה בצק 

,תאז םע .סוטמהמ האיציבו הארמהב דחוימב ,םיסונמה םינחנצה 

יתש ןיב םילדבה ואצמנ אל יברמה קפודהמ זוחאכ קפודה בשוח רשאכ 

,תוצובקה יתש ןיב הדרחה תמרב קהבומ לדבה םג אצמנ אל .תוצובקה 

אצמנ .םידרח רתוי טעמ תויהל וטנ םיסונמ יתלבה םינחנצהש יפ לע ףא 

האצמנ ,םוכיסל .התיחנב בלה בצק ןיבו הדרחה תמר ןיב רישי רשק 

הבוגתה יכ םא ,תוצובקה יתשב הובג יגולויסיפוכיספ ץחל לש הבוגת 

ןכתיי ,ןכל .רתוי ההובג טעמ התייה םיסונמ יתלבה לש הצובקב 
.תועיגפל רתוי ההובג ןוכיס תגרדב םינותנ םיסונמ יתלבה סינחנצהש 

תויגולוכיספו תויגולויסיפ תובוגת :החינצה טרופס 

תולקתה ,תוביסנה תורקחנ החינצ לש האצותכ תוומ לש וא העיצפ לש הרקמ לכב 

םורגל לולעה ישונאה םרוגה ,תאז תמועל .החינצה ינפלש םינומיאה ןפואו תוינכטה 

םייגולוכיספהו םייגולויסיפה םייונישה .רתויב טעומ ןפואב קדבנ החינצה ךלהמב העיגפל 

םירושק תויהל םילולע ,המצע החינצבו החינצה ינומיא תעב ץחלה יבצמ תא םיוולמה 

.תוומ ירקמל םורגל ףאו תועיגפל 

 Aviation, Space A Environmental Medicine (1995), 861ועה בתכב םסרפתה רמאמה לש םדקומ חסונ

.בל בצק !תועיגפ !הדרח !החינצ !היגולויסיפוכיספ :םינראת 
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ילא-רנ לאכימ ,קלפ תקרב 

תועיגפל ןוביס ימרוגו ץחל יגצמ 

Neiss,)תונוש תויגולוכיספו תויגולויסיפ תובוגתב םיוולמ םיישגר וא םייסיפ ץחל יבצמ 

םידדמ .הדרחהו בלה בצק םה ץחל יבצמ םיפקשמה םילבוקמ םידדמ ינש .(1988 

Ragiin,) םדב םינומרוההו רכוסה זוכירב םייוניש ,םדה ץחלב םייוניש םיללוכ םיפסונ 

ץורימ יגהנ ברקב הקדבנ בלה בצק תבוגת לע ישגרהו יסיפה ץחלה תעפשה .(1992 

 (1968 ,.Bellet et al), םינייחש ברקב (1969 ,Magel, McArdie 8l Glasser), ינקחש ברקב

Hanne-Paparo a Keiierman,,לשמל)םירחא טרופס יפנעבו (Docherty, 1982)לוב-טקר 

םירחא טרופס יפנעב הדרחה תמר לע ץחל יבצמ לש ןה העפשה הקדבנ ןכ .(1981 

.(Hackfort a Schwenkmetger, 1993 הוושה) 

תוליעפב תועיגפל ןהו תוידפוטרוא תועיגפל ןה ןוכיס ימרוג רפסמ םימייק החינצה ףנעב 

תומיעפ 180 דע ,החינצ ןמזב בלה בצקב הדח הצאה וארה רפסמ םירקחמ לשמל .בלה 

 Shane a Sünde, 1988; Anfilogoff etal., 1987; Powell a Verner, 1982; Deroanne) הקדב

et al., 1975; Fenz a Jones, 1972; Reid et al., 1971.). םירחא םירקוח ואצמ ,ףסונב 

(Anfilogoff et al., 1987) ןירפניפוארונו ןירפניפא) קחדה ינומרוה לש םיזוכירב היילע - 

epinephrine, norepinephrine), םינחנצ ברקב תוישפוחה ןמושה תוצמוח זוכירב היילעו 

בצקל םימרוג תווהל םילולע הלא םייונישש ונעט םירבחמה .הנושארה םתחינצ תעב 

ך־-ב םייוניש וא בלה בצקב תורידס יא ואצמ אל םרקחמבש יפ לע ףא ,רידס יתלב בל-3 

תורפסב חוויד םייק ,ינש דצמ .(.ג.ק.אה םישרתמ קלח) (Tak, Cats a Dunning, 1986) לע 

.םיסונמ םינחנצ ברקב קפודה לש תורידס יא 

הכומנ איה הדרחה תמר רשאכ ,רתוי בוט אוה תונידע תועונת ןהב שיש תולועפ עוציב 

 (1985 ,Cox). החינצה לש בלשו בלש לכב בר קוידו הרקב ךירצמ החינצה טרופס,

Johnsgard,) תויוצרה קוידה תמר תאו הרקבה תמר תא גישהל השק ץחל יאנתבו 

 1971 ,Ogiivie a Merrit). ןיבו הדרחה תמר ןיב ךופה רשק םויק לע חווד ,החינצה טרופסב

לככ ,תורחא םילמב .(Powell a Vemer, 1982)ןויסינ ירסח םינחנצ ברקב עוציבה תמר 

םעש םינעוט ולא םירקוח .רתוי הכומנ עוציבה תמר ךכ ,רתוי ההובג הדרחה תמרש 

ךמתנ הז אצממ .רפתשמ עוציבה ךכיפלו ,תתחופ הדרחה תמר ןויסינה םעו םינומיאה 

עוציבה תמר ןיבו תימצע הטילש תלוכי ןיב רשק אצמנ ובש ,רחא רקחמ יאצממב 

.(Gai-Or et al., 1985) החינצ סרוקב םינוריט ברקב 
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החינצל תויגולויסיפוכיספ תובוגנו 

תינפוג העיגפו ישפנו יסיפ ץחל 

יגולוכיספ ץחללו יגולויסיפ ץחלל תובוגתש ,תיתפועתה האופרה םוחתב רקיעב ,עודי 

רסוח ,הרצו הדורי בל תמושת עדימ לש ןוניס ,הטמשה :ןוגכ ,תוגהנתהב תואטבתמ 

יתלב תודיער ףאו םימדקומ תוגהנתה יסופדל הגיסנ ,םינוש תורוקממ עדימ גזמל תלוכי 

תולולע ולא תובוגת .(Dhemn, Sharp ä Ernstingg, 1978) דלשה ירירש לש תוינוצר 

.הלטמה עוציב תא שבשל ףאו עדימ דוביעב הלקתל םורגל ,תועטל הנכסה תא ריבגהל 

םינחנצ ברקב רשאמ רתוי ןטק אוה םיסונמ םינחנצ ברקב תועיצפה רועיש ,החינצב 

ןהו תוידפוטרוא תועיצפ ןה תועיגפה בור .(Straiton 8! steriand, 1986) םיסונמ יתלב 

םינחנצ לצא רתוי ךומנ הכלהמבו החינצה ינפל ץחלה בצמש ןכתיי .התיחנה תעב תומרגנ 

.העיגפל רתוי בר ןוכיסל םיפושח הלא ןכלו ,םיסונמ יתלב םינחנצ לצא רשאמ םיסונמ 

קרו ךא וקדב ,החינצל תיגולויסיפה וא תיגולוכיספה הבוגתה םהב הקדבנש ,םירקחמה 

קרו ךא םירקחמה בור ודקמתה ןכ .םיסונמ יתלב םינחנצ קרו ךא וא םיסונמ םינחנצ 

.םהינשב אל ךא ,םייגולוכיספ ץחל ידדמב קרו ךא וא םייגולויסיפ ץחל ידדמב 

םייגולוכיספ ץחל ידדמו םייגולויסיפ ץחל ידדמ םהב וקדבנש םידיחיה םירקחמה 

יתש ןיב האוושהב אל ךא ,םיסונמ יתלב םינחנצב וא םיסונמ םינחנצב ודקמתה 

.תוצובקה 

רקחמה תרשמ 

ברקב הדרחה תבוגת תאו בלה בצק תבוגת תא קודבל התייה הז רקחמ תרטמ 

םינחנצהש ,ונרעיש ונא .ןהיניב תוושהלו םיסונמ יתלב םינחנצ ברקבו םיסונמ םינחנצ 

.םיסונמה םינחנצה רשאמ רתוי םיהובג הדרח תמרו בל בצק וניגפי םיסונמ יתלבה 

רקחמה תטיש 

רקחמה תייסולכוא 

3 ,םירבג 4) טעומ ןויסינ ילעב וא החינצ ןויסינ אלל םינחנצ העבש ופתתשה רקחמב 
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ילא-רנ לאכימ ,קלפ תקרב 

םינותנה םיראותמ 1 חולב .(תחא השאו םירבג 5) םיסונמ םינחנצ השישו ,(םישנ 

.תוצובקה יתש לש םיינפוגה 

:1 חול 

(ןקת תייטס ± עצוממ)םיסונמ יתלבו םיסונמ םינחנצ לש םינויפא 

(מ "ס)הבוג  (ג"ק)לקשמ  (םינש)ליג  תוחינצ רפסמ  הצובק 
 ±9.2 168

 5.3 ± 172

 8.5 ± 58.1

 7.7 ± 65.5

 ±4.3 22.8

 4.0 ± 34.2

 *

 1 - 9

 170 - 2000

 *

םיסונמ יתלב 

םיסונמ 

 * 0.05>p - תוצובקה ןיב קהבומ לדבה.

םיפתתשמה .יתורחת ןפואב אל ךא תונוש טרופס תויוליעפב וקסע םיקדבנה לכ 

תרטמ .תידפוטרוא הריקסו החונמב .ג.ק.א הללכש ,תינפוג הקידב וקדבנ רקחמב 

ףתתשהל התמכסה / ותמכסה תא עיבה קדבנ לכו ,הפ לע םירקחנל הרבסוה רקחמה 

.רקחמב 

רקחמה ילב 

דעו סוטמל הסינכה עגרמ (polar sports tester) קפוד דמ תרזעב רטונ בלה בצק 

:םינמז השולשב הכרעוה בלה בצק תבוגת .תוינש 5 לכ םשרנ בלה בצק .התיחנה 

(הבוגל היילעהו הארמהב עצוממה בלה בצק)הארמה ★ 

רחאל דיימ וא ןמזב רתויב ריהמה בלה בצק)תישפוחה הליפנה וא האיציה ןמזב ★ 

(סוטמהמ האיציה 

.התיחנ תעב ★ 

לבוקמ ירקחמ להונל םאתהב ה/וליג ךמס לע ךרעוה קדבנ לכ לש יברמה בלה בצק 

 .(Astrand 8c Rodahl, 1986)
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החינצל תויגולויסיפוכיספ תובוגת 

,ןלהל) state-trait anxiety inventory-n לש תרפושמ הסרג ידי לע הדדמנ הדרחה תמר 

 STA1) 1983) רגרבליפס לש ,stai^ .(Spieiberger ןיבש הנחבהה ךמס לע חתופ

בלשב .הדרחה לש (םייבצמ)םינתשמה םיביכרמה ןיבו (םייתנוכת)םיעובקה םיביכרמה 

דודמל היה ןתינ התועצמאבש ,STAI^ לש תרפושמ הסרג החתופ רתוי רחואמ 

ינפל וא תויורחת ינפל םיאטרופס ברקב ץחלה תמר תאו הדרחה תמר תא החלצהב 

.(Tenenbaum, Fürst ä Weingarten, 1985) תותש תולטמ עוציב 

םינותנה ףוסיא 

ולא תופוח .ןרזמ תפוח םע (islander) יעונמ-וד ,ןטק סוטממ וחנצ םיקדבנה לכ 

,אבצב רתוי תולבוקמה ,תולוגעה תופוחהמ תולדבנו החינצה טרופס לש ףנעב תולבוקמ 

טולשל תלוכיה היינשהו רתוי םיחונו םילק טווינהו הגיהנה תחאה .תונוכת יתשב 

תוחינצה לכ .תינכט הלקת םוש אלל הרושכ ולהנתה תוחינצה .תיקפואה תוריהמב 

לש הרוטרפמטב ,ילוי-ינוי םישדוחב ,(םויה לש הנושארה החינצה) רקובה תעשב ועצוב 

 27-220c. רשק 10-ל 5 ןיב התייה חורה תוריהמ.

(השאו םירבג 3 - םיסונמ 4-ו ,השאו ,םירבג 3 - םיסונמ יתלב 4) םיקדבנהמ הנומש 

תא .םידיוצמו םישובל סה רשאכ ,סוטמל היילעה ינפל תיבצמ הדרח ןולאש ואלימ 

.דרפנב םיקדבנה ואלימ תיתנוכתה הדרחה ןולאש 

יטסיטטסה חומינה 

וקדבנ (תיתנובת הדרח ,לשמל) תחא םעפ ודדמנש םידדמב תוצובקה ןיב םילדבהה 

תונוש חותינ תרזעב החתונ בלה בצק תבוגת .םייולת יתלב םימגדמל ז ןחבמ תרזעב 

ךותה םרוגה היה ןמזה רשאכ ,(anova for repeated measures) תורזוח תודידמל 

םע t ינחבמ תרזעב ושענ post hoc יחותינ .יתצובק-ןיבה סרוגה היה ןויסינהו יתצובק 

ןוסריפ ימאתמ תועצמאב קדבנ םינתשמה ןיבש רשקה .(Hochberg, 1988) ןוקית 

 (Pearson). ןקת תייטס ± םיעצוממכ םיחוודמ םינותנה.
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ילא-רב לאכימ ,קלפ תקרב 

םיאצממה 

.2 חולב העיפומ התיחנבו סוטמהמ האיציב ,הארמהב בלה בצק תבוגת 

:2 חול 

(ןקת תייטס ± עצוממ)החינצל בלה גצק תבוגתו הדרחה תמר 

םיסונמ  םיסונמ יתלב 

בל בצק 

 4 ± 186  197 £ 4 * רעושמ יברמ הארמה 

 .17 ± 95  125 £ 11 * םושר 

 2 ± 52.6  63.5 £ 5.6 יברמ <י/0 

תישפוח הליפנ/האיצי 

 17 ± 164  184 £ 12 * םושר 

 88.4 t 7.8  93 £ 5.5 יברמ 0/0 

התיחנ 

 146 £ 20  163 £ 15 םושר 

 80.4 £ 9.5  82.6 £ 6.3 יברמ 0/0 

הדרח 

 12.5 £ 5.7  16. £ 3.7 תיבצמ 

 32.5 £ 5.4  33.8 £ 7.1 תיתנובת 

.P<0.05 תוצובקה ןיב קהבומ לדבה * 

הליפנב וא סוטמהמ האיציב אישל עיגהו ,סוטמל הסינכה עגרמ ץאוה בלה בצק 

םיבצמה ינש ןיב דירפהל רשפא היה אל ,תוינש 5 לכ םשרנ בלה בצקש ןויכמ) ,תישפוחה 

םעפ ץאוה בלה בצק .החותפה הפוחה תחת הדיריה תעב טאוהו בש בלה בצק .(ל"נה 

.התיחנה תעב תפסונ 

ןמזה סרוג לשו (F=10.7, P<0.01) הצובקה םרוג לש תקהבומ העפשה האצמנ 

 (0.001>F=97.5, P) םימרוגה ןיב היצקארטניא אלל ,בלה בצק לע (.F=1.4, M.S). םילמב
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יתלבה םינחנצה תצובקב יתועמשמ ןפואב רתוי דיהמ היה בלה בצק ,תורחא 
הליפנב וא סוטמהמ האיציבו הארמהב םיסונמה םינחנצל האוושהב םיסונמ 

,רעושמה יברמה בלה בצקמ זוחאכ בשוח בלה בצק רשאכ .(2 חול האר) תישפוחה 

עיגה אל ךא ,ברקתה הצובקה םרוג .(F=101.7, P<0.001) קהבומ ןמזה םרוג קר אצמנ 

ןיב היצקארטניא האצמנ אל ,םלואו ;(F=4.8; p<0.06) תלבוקמה תוקהבומה תמרל 

.(F-2.0, N.S.)םימרוגה 

יתלבה םינחנצה ברקב תצקמב תוהובג ויה תיבצמה הדרחהו תיתנוכתה הדרחה תומר 

אצמנ אל .(2 חול) תיטסיטטס הניחבמ קהבומ היה אל לדבההש יפ לע ףא ,םיסונמ 

ןיב קהבומ רשק אצמנ..תיבצמה הדרחה תמר ןיבו תיתנוכתה הדרחה תמר ןיב רשק 

רויאב ראותמ הז רשק .(r=0.72, p<0.04) התיחנב בלה בצק ןיבל תיבצמה הדרחה תמר 

 1.

O םימונמ יתלג 

• םיפונמ 

 15 10

תיצצוכ הדרזו 

:1 וויא 

םיסונמ םינחנצ בוקב התיחנב בלה בצק ןיבל תיבצמה הווחה תמו ןיבש ושקה 

םיסונמ יתלב םינחנצ בוקבו 
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ילאירב לאכימ ,קלפ תקרנ 

,(r=0.6l) המוד היה יברמה בלה בצקמ זוחאכ בלה בצק ןיבל תיבצמה הדרחה ןיבש רשקה 

ןיבל תיבצמה הדרחה תמר ןיבש רשקה תא ראתמ 2 רויא .(P<0.10) קהבומ אל ךא 

.יברמה בלה בצקמ זוחאכ בלה בצק 

O םיסונמ ינולג 

• םיסונמ 

 25 20 15 10

גויבצמ הדרור 

:2 דמא 

בלה בצקמ זוחאכ התיחנב בלה בצק ןיבל תיבצמה הדרחה תמר ןיבש רשקה 

םישונמ יתלב םינחנצ ברקבו םישונמ םינחנצ ברקב יברמה 

ן ו > ד 

ברקבו םיסונמ םינחנצ ברקב החינצל תיגולויסיפוכיספה הבוגתה הקדבנ הז רקחמב 

יגולויסיפ דדמ אוהש בל בצק ץחל םיפקשמה ,םידדמה ינש .םיסונמ יתלב םינחנצ 

םיאצממ .תוצובקה יתש ברקב םיהובג ואצמנ ,יגולוכיספ דדמ איהש *ויבצמ הדרחו 

,ץאומ בל בצק לע םהב חוודש םירחא םירקחמב םיאצממה םע דחא הנקב םילוע ולא 

ריהמ היה בלה בצק יכ ,הארנ םיאצממה ןמ .םינחנצ ברקב תוהובג הדרח תומר לעו 

,תאז תמועל .םיסונמה םינחנצה ברקב רשאמ םיסונמ יתלבה םינחנצה ברקב רתוי 

.תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ אל ,יברמה בלה בצקל תיסחי בשוח בלה בצק רשאכ 
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אלו הכרעה וזש ןויכמ .ליגה יפ לע ךרעוה אלא ,דדמנ אל יברמה בלה בצקש ,ןייצל בושח 

הנכסה ,תאז סע .תוריהזב הלבקל שיו תקיודמ הנניא האצותהש ןכתיי ,הרישי הדידמ 

,קהבומ אל ךא ,ןטק לדבה אצמנ ,ףסונב .תוצובקה יתשב הווש ןפואב תמייק תועטל 

.הדרחה תומרב תוצובקה ןיב 

Astrand a Rodhai,) הדובעה בצק לש הצאהב רישי ןפואב הרושק בלה בצקב הצאה 

תברעמ לש יוריג ללגב וא יגולוכיספ ץחל לשב 0ג הלוע בלה בצק יכ עודי ךא .(1986 

תישפוח החינצ תעב דדמנש ילובטמה בצקה .(Neiss, 1988) תיטטפמיסה םיבצעה 

שי ,ןכל .(Dal Monte et ai., 1989) תילובטמה היגרנאה תכירצב דואמ הנטק היילעל םרג 

ץחלה לשב רקיעב איה הז רקחמב התפצנש בלה בצקב הצאההש חינהל 

Tak, cats 8.)םירחא .החינצה לש תויסיפה תושירדהמ האצותכ אלו ,יגולוכיספה 

 1986 ,Dunning) םינחנצ העבש ברקב החינצ תעב בלה בצקב תורידס יא לע וחוויד

ימרוג רפסמ םימייק החינצבש ,םינעוט (Anfilogoffetai., 1987)רפסמ םירקוח .םיסונמ 

זוכירבו קחד ינומרוה לש זוכירב היילע םיללוכה ,בלה לש ןיקתה דוקפתב העיגפל ןוכיס 

.(hypoxia) ןצמח רסוח לש בצמ תריציו בלה בצקב הצאה ,תוישפוח ןמוש תוצמוח 

הפישח התייה אל ןכלו ,'מ 3,000 לש הבוג לעמ והיבגה אל םינחנצה הזה רקחמב 

ןמושה תוצמוח לשו קחדה ינומרוה לש םיזוכיר .(hypoxia)ןצמח רסוחל תיתועמשמ 

,יברמ בלה בצקל תיסחי בשוח בלה בצק רשאכ ךא .הז רקחמב וקדבנ אל תוישפוחה 

יתש סא ,ןיידע רורב אל ןכל .הנושה ןויסינה תולעב תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ אל 

.בלה דוקפתב םייונישל המוד ןוכיס תמרב ןה תוצובקה 

תעב בור יפ לע תושחרתמה ,תוידפוטרוא תועיגפ ןה החינצה ףנעב תועיגפה תיברמ 

תוחינצב (injury rate) תועיצפה רועיש .(Amamiioetai., 1987: Eiiitsgaard, 1987) התיחנה 

Lowdon) 0.22<>/o ןיבל (Eiiitsgaard, 1987)0.140/0 ןיב ענ תויביטרופס תוחינצבו תויאבצ 

 1989 ,81 Wetherill).

,הנושארה החינצב תועיצפה לש רועישה קדבנ ,ימוקמ החינצ ןודעומב ךרענש רקחמב 

0.20/o) (,Straiton 8. Sterland)יללכה תועיצפה רועישל תיסחי ü.1%)רתוי הובג זוחא לע חוודו 

עוציבב הרושק רתוי הכומנ הדרח תמרש (Powell 8t Verner, 1982) םינעוטה שי .(1986 

תעב ץאוה בלה בצק ,הזה רקחמב .תינפוג העיגפל התוחפ הנכסה ךכו ,רתוי בוט 

הדרחה תמר ןיגל גלה בצק ןיב קהבומ רשק םייק יכ ,הארנ 2-ו 1 רויאמו ,התיחנה 

.(2,1 רויא)החינצה ינפל הדדמנש יפכ ,תיבצמה 
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ילא-רב לאכימ ,קלפ תקרב 

Powell ä Verne!־,) עוציבה תוכיאב הדיריל םורגל הלולע ההובג הדרח תמרש ןויכמ 

יתלב עוציב ללגב ללכ ךרדב)התיחנב םיעגפנה םינחנצהש תורשפא תמייק .(1982 

תמאל ידכ ,םלואו .הובג םביל בצקו ההובג הדרח תמרב םיאצמנ ,(התיחנה לש ןיקת 

.תפסונ הקידבב ךרוצ שי תאזה הרבסה תא 

תינפוג העיגפל רתוי הובג ןוכיסב םה םיסונמ יתלב םינחנצש איה תחוורה העידה 

םינחנצ לש םתבוגת רשאמ רתוי הקזח הניה החינצל תיגולויסיפוכיספה םתבוגתשו 

תויהל התטנ תיבצמה הדרחה תמרו רתוי ךומנ היה בלה בצק ,הז רקחמב .םיסונמ 

,ןכתיי .םיסונמ יתלבה םינחנצה ברקב רשאמ םיסונמה םינחנצה ברקב רתוי הכומנ 

לש טעומה רפסמה ללגב תוקהבומל עיגה אל תיבצמה הדרחה תמרב לדבההש 

אצמנ אל ,תאז םע .הכומנ התייה םייטסיטטסה םינחבמה לש המצעה ,ןכלו ,םיקדבנה 

בצק תבוגתב לדבה אצמנ אלו תוצובקה ןיב תיתנוכתה הדרחה תמרב לדבה לכ 

התייה ץחלה בצמל הבוגתה ,וז הניחבמ .(2 חול האר)יברמה בלה בצקמ זוחאכ בלה 

.תועיגפל המוד ןוכיס תגרדב ויה תוצובקה יתשש ןכתיי ףאו תוצובקה יתשב המוד 

םינחנצ לש רתוי לודג םגדמ .ןטק םגדמ לע תוססובמ ולא תורעשהש ןייצל שי ךא 

ריהביו םייטסיטטסה םינחבמה תמצע תא ריבגי םיסונמ יתלב םינחנצ לשו םיסונמ 

תיגולויסיפוכיספה הבוגתה ןיבו החינצב ןויסינה ןיבש רשקה תא רתוי הדח הרוצב 
.החינצל 

םוכיס 

בל בצקבו ההובג הדרחב יוטיב ידיל אבה יגולויסיפוכיספ ץחלל םרוג החינצה טרופס 

הדרחה תמר תאו החינצה תעב בלה בצק תא קודבל התייה הז רקחמ תרטמ .ץאומ 

יתלב םינחנצ העבש .םיסונמ יתלב םינחנצ ברקבו םיסונמ םינחנצ ברקב החינצה ינפל 

דעו הארמהה עגרמ רטונ בלה בצק .רקחמב ופתתשה םיסונמ םינחנצ השישו םיסונמ 

תמר ןכו ץאומ בל בצק .סוטמל היילעה ינפל הדדמנ תיבצמה הדרחה תמר .התיחנל 

יתלבה םינחנצה ברקב רתוי ריהמ היה בלה בצק .תוצובקה יתשב ופצנ ההובג הדרח 

.םיסונמה םינחנצה תצובקמ רתוי הריעצ םג התייה וז הצובק יכ ןייצל שי ךא ,םיסונמ 

יתש ןיב לדבה אצמנ אל יברמה בלה בצקמ זוחאכ בשוח בלה בצק רשאכ ,ןכל 

תמר ,ןכ ומכ .בלה רירשב העיגפל ןוכיס םרוג תויהל לולע ץאומ בל בצק .תוצובקה 
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תועיגפל ןוכיס םרוג תויהל ךכבו ,התיחנה תקינכט לע הערל עיפשהל הלולע ההובג הדרח 

תומרב םינחנצ לש רתוי בחר םגדמ לע ססובמה רקחמב ךרוצ שי ,ןכל .תוידפוטרוא 

םע הנתשמ תורחא וא תוידפוטרוא תועיגפל ןוכיסה תגרד םא ,קודבל ידכ תונוש ןויסינ 

.ןויסינה 
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תורוקמה תמישר 
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