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םייגולוכיספ םינייפאמ :העונמ ידבכ םידלי 
םיירוטומוריונו 

בגוע-ידזי ילרוא 

רמאמה תרטמ 

םידליב תוניינעתהה תדימב היילע תמייקש ,הארנ תונורחאה םינשה םירשע ךלהמב 

תויונמוימב תקפסמ תויחמומ םיחתפמ םניא רשא ,םידליב ,רמולכ ,העונת ידבכ 

,םייבצעה םיביכרמה לע עדי רבטצנ ,םירקחמ לש הרושמ האצותכ ,םנמוא .תויתעונת 

הווהמה ,בר עדי וקפיס םיאצממה .תיתעונתה תוליעפה תוליעיל םייתוהמ םהש 

רתוי יביטנידרואוק רגובמכ לודגל העונתה-דבכ דליל רוזעל ,ונתלוכיל תערכמ המורת 

בצמה יונישל דואמ טעמ השענ ,הז םוחתב הברה תוחתפתהה תורמל ךא .(1988 ,רפיפ) 

הרשכהה תינכתב אשונה תא וללכ אל םירומ תרשכהל םיארחאה ,ןכ לע רתי .סייקה 

לא וסחיב הרומה תוגהנתהב יתועמשמ יונישל איבתש הדימב ,הארוהה יחרפ לש 

.(1980 ,טאמקמ) הלאה םידליה 

דליה םע םידבועה ,עוצקמ ישנאל ןהו םירוהל ןה רוזעל איה יחכונה רמאמה תרטמ 

הפיקמ הריקס גצות ךכ םשל .העונתב תודבכ רשפאה לככ םדקומ תוהזל ,העונתה דבכ 

תורדגהה .העונתה ידבכ םידליה תא םינייפאמה לש רואית ןהב שיש ,תורדגה לש 

עובקל השק יכ ךכ לע עיבצמ תורדגהה יוביר .וז הייעב לש םינושה םיטביהב תוקסוע 

תודבכ ןיב רשקב דקמתמ רמאמה .העונתה דבכ דליה והימ יעמשמ-דח חרואב 

ומכ ;םייגולוריונ םייוקיל ןיבל העונתב תודבכ ןיבו ,היצנגילטניאה תמר ןיבל העונתב 

םייקה ,רשקבו העונת ידבכ םידלי לצא תירוטומה תויחמומה תויעבב רמאמה ןד ןכ 

תייעב תסיפתל ארוק ,אפיסב אבומה רסמה .העונתב תודבכ ןיבל הדימל ייוקיל ןיב 

— תיתעונת-תירוטומה הדימלב יוקיל — ףסונ הדימל יוקילכ העונתב תודבכה 

.םהב רושק וניאו ,םיימדקאה הדימלה ייוקילמ חרכהב עבונ ונניאש 

.9-10.5.91 ,טייגניו ,הללכמה .םוקיש יכילהתלו תינפוג תוליעפל ןושארה יצראה סוניכב גצוה 
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יד1י ילרוא 

העונתב תודבכל םיפדרנ םיגשומ 

תונילפיצסידה יכ ,ררבתמ ב"הראבו היגוורונב ,הילגנאב וכרענש ,םירקחמה ןמ 

היגולוכיספה ,ךוניחה :ןה העונתב תודבכה תנבהל ןתמורתב רתויב תוטלובה 

לש תובר תויעבל המרג ,הצוחנו היוצר איהש ףא לע ,תיעוצקמ-ברה השיגה .האופרהו 

תדוקנל םאתהב ,םינוש םיחנומב ראותמ ההז בצמ םהבש ,םירקמה םיחיכש .חונימ 

.תיעוצקמה ותוחמתה םוחתל םאתהב וא ,רקוחה לש תיטרואיתה טבמה 

י העונתב תודבככ רדגוי םיוסמ בצמש ,עבוק המ :איה רתויב תויסיסבה תולאשה תחא 

יוצמה רואיתה .ורידגהל רשאמ ,טרפה ןותנ ובש ,בצמה תא ראתל רתוי לק ,קפס אלל 

םאותמ ונניא" :ןוגכ ,םינוש םייוטיב ללוכו ,דליב ללכ ךרדב דקמתמ ,תורפסב 

;"םיצפחבו םישנאב לקתיהלו םיצפח ליפהל הייטנ ולצא תמייק" !"ויתועונתב 

,רויצ ,הביתכ ,םיכורש תכירש :ןוגכ)וליג ינב םידליל תיסחי תוטושפ תויונמוימ" 

וא רודכ תסיפתב תויעב ול שי" !"תושק תומישמ ורובע תווהמ ,(רותפכו הקתעה 

אוה וילא םוקמה תושירדל םאתהב ןניא תוירוטומה ויתובוגת" ;"טבחמב הטבחב 

ליעי יתלב" אוה ללכ ךרדב !"תוירוטומ תויונמוימ תדימלב רכינ ישוק הלגמ" ;"עלקנ 

ול תנתינשכ"ו "הצובק יקחשמל רחבנש ןורחאה" ;"וליג ינב םידלי םע קחשמש העשב 

."םיריעצ םידלי םע קחשל ףידעמו תינפוג תוליעפמ ענמנ בור יפ-לע ,רוחבל תורשפאה 

; 1982 ,לוו ; 1985 ,גרבלילג ! 1987 ,רטווו קולוב ; 1988 ,רפיפ ! 1989 ,סייהו ןיארבויא) 

,ייבוג !1979 ,ריילקניסו םייהנרא ;1980 ,ילניקקמו ןודרוג !1982 ,רקירטסנבואה 

.(1962 ,ןייפ ; 1975 

שי ןכ ,העונתב תודבכ רואיתל םייוטיב לש בר ןווגמב םירזענ םיבר םירקוחש םשכ 

,העפותה תוביסמ קלח םיריבסמה ,םיפדרנ םייוטיבב םישמתשמה ,םיבר םירקוח 

;(minimal brain damage)ירעזמ יחומ קזיה ;(motor impairment)ירוטומ יוקיל :ןוגכ 

םיישק ;(perceptual-motor disorders) םיירוטומ־סייתסיפת םישוביש 

םיעיפומה וללה םיגשומה לכ .(perceptual-motor difficulties)םיירוטומ־םייתסיפת 

רוקמל רשאב רבחמה לש ותחנהל םיזמר םיקפסמ ,העונתב תודבכה רואיתב ןיגוריסל 

םיזמרהו םיגשומה ,םירואיתה לש ברה ןווגמה .הל םימרוגה וא/ו העונתב תודבכה 

דבכ דליה לש ןוחבאהו רותיאה ךילהתב לובליבלו ישוקל םרוג הייעבה רוקמל 

.וב לופיטבו ,העונתה 
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העונת ידבכ □ידלי 

םייגולוכיספ םינתשמו העונתב תודבכ 

היצנגילטניאו העונתב תודבכ 

.היצנגילטניא ןיבל העונתב תודבכ ןיבש רשקה רבדב םירקוחה ןיב םיעד תומימת ןיא 

הדימלב יוקל ,ילכש רוגיפ לעב אוה םא ןיב ,העונתה דבכ דליה" יכ ,תנעוט (1988)רפיפ 

יתלב עעונתמ לש המגוד אוה ,תילאוטקלטניא הניחבמ ילמרונ חרואב דקפתמ וא 

העונתה ידבכ םידליה תצובקב תללוכ וז תרקוח .(38 :םש) (immature mover)"לשב 

,דחא דצמ הדימלב םייוקיל ילעבו ,ןיחומ יקתושמ ,ילכש רוגיפ ילעב םהש הלא תא םג 

םינייפואמ ךא תילכש הניחבמ םיננוחמ וא תילמרונ היצנגילטניא ילעב םידליה תא ןכו 

.רחאה דצה ןמ ,תולשב יתלב תויביסקלפר תוכרעמב וא/ו תויתשוחת טלק תוכרעמב 

.םיליעי העונת יסופד תגצהב הלא םידלי םילשכנ ,םהלש היצנגילטניאה תמר תורמל 

ילעב םידלי םה העונת ידבכ םידלי יכ ,(1987) ידוזו ןמרוג םירובס ,התמועל 

:ןוגכ ,תוירעזמ תויגולוריונ תוערפה ילעב ךא ,עצוממל בורק וא תעצוממ היצנגילטניא 

תונטקו תורתוימ תוולנ תועונת ,יוצרה ןמזל רבעמ תויביסקלפר תועונת לש ןתואצמיה 

,וז הרדגהל המודב .תידצה תויטננימודה תשיכרב םיבכועמ ,תועבצאבו דיה ףכ קרפב 

םיילמרונ םידליל קר העונתב תודבכ איה ףא תסחיימה הרדגה ,(1975)ייבוג עיצה 

סומ אלל ,תילטנמ הניחבמ ילמרונ וניה ,וז הרדגה יפל ,העונת דבכ דלי .תילכש הניחבמ 

טרדנטסה יפ-לע םיילמרונ םצעב םה היצנידרואוקהו ,םישוחה ,ינפוגה קזוחה .ינפוג 

תיתילכתו תנמוימ העונת עצבל ותלוכי ךא ,תיתרגשו תלבוקמ תיגולוריונ הקידב לש 

.תלבגומ וא היוקל 

יהמ :הלאשה איה ,ליעל הראותש ,םיעדה תומימת-יאמ תוררועתמה תויעבה תחא 

?רקחמ יכרצל העונתה ידבכ םידליה םגדמ תא תחקל שי הנממש הייסולכואה 

רפסה-יתב לש תרגסמב םידלי לצא רקיעב ורקחנ העונת ידבכ םידלי לש םימגדמ 

.(1982 ,ואק)ליגר רפס-תיבב וכרענ העונת ידבכ לש םירקחמ ינש קר .םידחוימה 

הדימל ייוקילו העונתב תודגב 

הלודג הצובקל סחייתמ חנומהו ליאוה ,השק הניה הדימל ייוקיל גשומה תרדגה 

,ןוסגרוט) הזמ הז דואמ םינוש םיכרצו םיישק ,תולוכי ילעב םידלי לש תינגורטהו 
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בגוע-ידזי ילרוא 

רוגיפ ילעב םניא ךא ,ליגרה רפסה-תיב תרגסמב םיישק שי הלאה םידליל .(1980 

.(1982 ,ףכסו רניוו ;1979 ,רגלאגו קריק) תיזיפ תוכנ וא תוישוגיר תוערפה ,ילכש 

,תינגומוה הצובק לאכ הדימלה ייוקל םידליה תצובקל סחייתהלמ ענמיהל שי ,ךכיפל 

,הלאה םידליה יוהיז םשל המיאתמ תיטרואית תרגסמ לש חותיפה יושע זאש ןוויכמ 

.תושק םגפיהל ,םהב לופיט םשלו 

יישק לש רתוי ההובג תוחיכש תמייקש ,ררבתמ ,הנורחאל וכרענש ,םירקחמהמ 

ליג ותוא ינב םיליגר םידלי ברקב רשאמ העונת ידבככ םירדגומה םידליה ברקב הדימל 

,םיפיקמ םירקחמב .(1975 ,סרייא ;1985 ,ןסגי'תו קיבוס ;1986 ,דנליימו קיבוס) 

,היולא)הירגינבו ,(1986 ,דנליימו קיבוס)היגוורונב ,(1975 ,ייבוג)הילרטסואב וכרענש 

ידבכ םה םיליגרה רפסה-יתבב 'ג התיכ ידלי תייסולכוא ךותמ 5.70/0-כש ,אצמנ ,(1987 

תודבכה תעפות יכ ,אצמנ ,(1975)ייבוג לש ורקחמ טעמל ,וללה םירקחמה לכב .העונת 

ולבקתה םימוד םירפסמ .תונב לצא רשאמ םינב לצא השולש יפ החיכש העונתב 

תנעוט ,לשמל ,(1982)לוו .םיימדקא הדימל ייוקילב םינדה םירקחמה לש םיאצממב 

תדימלב תויניצר תויעבמ םילבוס ידוסיה רפסה-תיב ידלי ללכמ 6<י/0-כ ךרעב יכ 

םירדגומה םידליה תצובקל סחייתנש ,וז תרקוח העיצמ ,ךכיפל .תוירוטומ תויונמוימ 

םייוקילה ילעב םידליה תייסולכוא לכ לש הרורב הצובק־תת לאכ העונת ידבככ 

העונתב תודבכה תייעב תא (1982) רקיטסנבואה םג גיצמ ,ךכל המודב .הדימלב 

,הדימלב םייוקלכ םיגווסמה ,םידלי ,ותנעטל .םיימדקא הדימל ייוקילל תיוולנה 

ןיבמ .םייתוחתפתה םייוקיל לש רתוי וא דחא םורדניס ללכ ךרדב םיגיצמ 

,הפשה תוחתפתהב :הלאה םייוקילב םירושק רתויב םיטלובה ,וללה םימורדניסה 

ןה םייוקילבו ,(תויביטקארפיה) רתי-תוליעפב ,םינוש םיגוסמ האירק ייוקילב 

םניא הדימלה ייוקל םידליהמ קלחש דועב .הסג הקירוטומב ןהו הנידע הקירוטומב 

אטבתמ םהלש הדימלה יוקיל רשא הלאכ סנשי ,ירוטומה דוקפתב םייוקיל םיגיצמ 

.בצמל תמאות הניאש ,תירוטומ תוגהנתהב וא ירוטומה דוקפתב סירסחב רקיעב 

.העונת ידבככ וא םימשוגמכ ,היצנידרואוק ירסחכ םירדגומ הלא םידלי 

ילעב םידלי לאכ העונתה ידבכ םידלי תצובק לא סחייתהל שי ,(1982) ואק תעדל 

םויכ תוהוזמ תומיוסמ תוילאוטקלטניא תויעבש םשכ ,תירוטומה הדימלב םייוקיל 

אקווד ואלו)ףסונ גוס םיווהמ תירוטומה הדימלב םייוקילה ,ותעדל .הדימל ייוקילב 

לע עודי טעמ .תוליעיב עונל דציכ :הדימלה תייעב תמייק וב רשא ,(תיוולנ העפות 

ללכ ךרדב ורקחנ העונתה תויעבש ןוויכמ ,תירוטומה הדימלב םייוקיל ילעב םידליה 

1992 - ב"נשת ,ג יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 74

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:29:25 UTC������������� 

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



העונת ידבכ םידלי 

ואק ץילממ ,ךכיפל .תורחא תויתוחתפתה תויעב ילעבכ והוזש ,םידלי לצא תוינשמכ 

אקווד ואלו תוירקיע הדימל תויעבכ םיירוטומ הדימל ייוקיל רוקחלו דומלל ,(1982) 

.םירחא הדימל ייוקילל תינשמ הייעבכ 

הרדגהל המודב ,השגדה שי תירוטומה הדימלב םייוקיל ילעב םידלי לש הרדגהב 

ילעב םידלי .עצבל וא/ו ,תושעל םילוכי םה ןיא המ לש ,הדימלה ייוקיל לש תלבוקמה 

.םירחאה תוחתפתהה ימוחתב הרומח הרוצב םילבגומ םניא םיירוטומ הדימל ייוקיל 

תוליעיב םיעעונתמ םניא יכ םא ,תוולנ תויאופר תויעב ילעבכ ונחבוא אל םה 

,הדימל ייוקיל ילעב םידליל המודב ,תירוטומ הדימל ייוקיל ילעב םידלי .תויחמומבו 

,םיירוטומ םיישק לש תוינוג־בר תמייק הלא םידלי לצא .תינגורטה הצובק םיווהמ 

תונמוימ םוש ןיא וליאכ ,הארנ םימיוסמ םידלי לצא .םיישקה תרמוחב ינוש ןכו 

לצאש דועב ,ףטשו תוריהב רדענ רובידה וליפאו ,תולקב םיעצבמ םהש ,תירוטומ 

עוציב תעשב קר םילגתמ םיישקה ,המגודל .רתוי תדקוממ תירוטומה הייעבה םירחא 

שומישו הריזג ,הביתכ :ןוגכ ,תירוטומ־תיתוזח היצנידרואוק תושרודה תויוליעפ 

תוליעפב תולגתהל לולע תויחמומב רסחה .(1986 ,דנליימו קיבוס) גלזמבו ןיכסב 

העונתה תוכיאב השלוחל ןמיס לכ אלל (לבחב הציפק :ןוגכ) תמיוסמ תיתעונת 

.בחר ףקיהב םניה תירוטומה הדימלה תויעב חווטו ישוקה תגרד .(היצנידרואוק) 

.העונתה תרקבבו ןוגראב ,הנבהב יוקילב יוטיב ידיל םיאב םה ,ללכ ךרדב ,םלואו 

:ןוגכ ,םייגולוכיספ םימרוג לש הרוש בקע עגפיהל ףא לולע תירוטומה הדימלה ךילהת 

םימרוג תובקעב וא תעדה חסיה ,החונמ רסוח ,זכרתהלו בשק םינפהל תלוכיה-יא 

ףוגה תא תואשונה תוירוטומ תויונמוימב לבגומ ןויסינ :ןוגכ ,םייתביבס-סיישיא 

תוינדי־תויביטלופינמ תויונמוימב ,(locomotor skills) םוקמל םוקממ 

 (manipulative skills) ףוגה תוביציב תורושקה תועונתבו(stability movements).

,תיבב ןתינש ,דודיע לש הנטק הדימ לש האצות תויהל היושע תלבגומה תוסנתהה 

תא .םירבחה םעו החפשמה םע ,םירוהה םע היצקארטניא רסוחמ וא ,העונת יקחשמל 

.יטאטס יפוא תולעב יאנפו שפונ תויוליעפ וספת תוירוטומה תויוסנתהה לש םמוקמ 

,תויתעונת תויוסנתהל תויונמדזה לש םצמוצמ רפסמל דליה ףשחנ ובש ,הז ןיעמ בצמב 

רקיעב ,הרקב םישרודה םייתעונת םיבצמב היוצרה המרונל תחתמ דקפתל לולע אוה 

וא ןורדסמב ומכ ,תיסחי לבגומ בחרמב יביטקלוק ןפואב הענ התיכה ןהבש ,תויוליעפב 

םג אלא ,ומצע ולש ויתועונת לע קר אל טולשל דליה לע ,הזכ הרקמב .םיקחשמה רדחב 
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ידזי ילרוא 

הביבסה תא סופתלו ןיבהל וילע :התיכב וא הצובקב םירחאה םידליה לש הלא לע 

ומכ םיענ םיצפח םג הב תויהל םייושעש ,הענ הביבסב תולטמ ןווגמ לעופל איצוהלו 

לשו בצמה לש תושירדה .טבחמ ןוגכ ףסונ ץפח תועצמאב וב טולשל שי םיתיעלש ,רודכ 

תולוכיה ןיב ןילמוגה יסחי .העונתה דבכ דליל ידמ תושק וללה תולטמה 

תויונמוימה לש ןווגמהו ברה רפסמה תא עצבל ידכ תושרדנה ,תוירוטומ-תויתסיפתה 

הדימלבו תויוסנתהב ךסחב אצמנ דליה סא .םינווגמו םיבר םה ,הרקבבו קוידב 

.וללה ןילמוגה יסחימ שרדנה יולימב תושקתהל אוה לולע ,תירוטומה 

תויעבמ ףא עובנל ,תירוטומה הדימלב םייוקיל םייושע ,ליעל וראותש ,םיבצמל ףסונב 

תויתסיפתה תוכרעמלו תויתשוחתה תוכרעמל תורושקה ,עדימ דוביע לש 

ןיעל תוארנ היתואצותש ,העונת לש לעופל האצוה תעב ןידה אוה .תויביטינגוקהו 

תודבכש ךכל תוחכוה ואצמנ ,הנורחאל וכרענש םירקחמב .(1988 ,ודירפו ןוארב) 

־יביטפסואירפורפ יתשוחת עדימ דוביע ךילהתב יוקילל ףא הרושק העונתב 

קחרמ לש תיתוזחה הסיפתב םייוקילל ןכו (proprioceptive-kinesthetic)יטתסציק 

לצא םייוקיל לע םיחוודמ הלא םירקוח .(1988 ,ןלאדו סואג)בחרמב םיסחי תסיפתבו 

ןכו םייתביבסה םייוריגל םאתהב הבוגתה תריחב ךילהתב םג העונת ידבכ םידלי 

ףצרל הרחבנש ,תירוטומה תינכתה םוגרתב רושקה ךילהת והז .הבוגתה םוגרתב 

.הבוגתה תא םיעצבמה םירביאל תוירוטומה תודוקפה תחילש ךות םאותמ יתעונת 

תויונמוימ לש קיודמ יתלבהו יטיאה עוציבל םה ףא םימרוג הלא םייוקיל 

טימסו סורקנלג לש םרקחמ תואצותב םיכמות הלא םיאצממ .תוירוטומ-תויתסיפת 

עדימה דוביע תויטיאב רקיעב הרושק העונתה-ידבכ תייעב יכ אצמנ ובש ,(1986) 

דוביעב םייוקילמ העונתב תודבכה תייעב תעבונ ,ךכל ףסונב .יביטפסואירפורפה 

.תוירוטומה תויונמוימה לכ טעמכ לש עוציבל סיסב הווהמה ,יבחרמ־יתוזחה עדימה 

םיירוטומתיונ םינתשמו העונתב תודבכ 

םייגולוריונ םייוקילו העונתב תודבכ 

ןיבל העונתב תודבכ ןיב רשקה רבדב םירקוחה ןיב תועדה יקוליחל דוגינב 

,הדבועה יבגל םינושה עוצקמה ישנא ןיב המכסה תמייקש ,הארנ ,היצנגילטניא 
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העונת ידבכ םידלי 

םיללבנ םניא םירורב םייגולוריונ םייוקיל ילעב םידליו תיזיפ תוכנ ילעב םידליש 

,לוו ; 1987 ,ידוזו ןמרוג ; 1989 ,ןיארברא) העונת ידבככ םירדגומה םידליה תצובקב 

,טרוקו סילא ,ןוטלוו ! 1967 ,'חאו רנרב ! 1975 ,ייבוג ; 1982 ,לוהו ןוסרדנה ! 1982 

לש ירעזמ יוקיל ילעב םידלי ,ללכ ךרדב ,םיללכנ העונתה ידבכ תצובקב ,רמולכ .(1962 

תודבכ רואיתל רתוי םיאתמ הז גשומ .(minimal brain dysfunction)יחומה דוקפתה 

דימת ןיאו ליאוה ,(minimal brain damage)ירעזמ יחומ קזיח גשומה רשאמ העונתב 

העונת ידבכ םידלי לצא ההוז ןכא ידוקפת יוקיל ,םלוא .יחומ קזנל תיגולוריונ החכוה 

תועט יהוז יכ ,עמתשמ וז הסיפתמ .(1980 ,טאמקימ) תוינילק תויפצת תועצמאב 

םימגדמל םייגולוריונ םייוקיל ילעב םידלי וא/ו תיזיפ תוכנ ילעב םידלי ףרצל תירקחמ 

העונתב תודבכ גשומל ןיא ,ותעדל .(1975 ,ייבוג) העונתב תודבכ םיקדובה 

 (clumsiness), יעדמ יגולוריונ חנומכ לבקתהל ול רשפאיש ,קויד לש תקפסמ הדימ.

םימגפ לש רכינ רפסמ לש יפוסה רצותה תויהל היושע העונתב תודבכש ןוויכמ ,תאזו 

הווהמ והירה ,תויפיצפס רסח גשומה תויה ןיגב אקווד ,תאז םע .םינוש םייגולוריונ 

.םירומה םעו םירוהה םע תרושקת םויקל רתויב ישומיש חנומ 

היזונגאו היסקרפא םיחנומה תא ,(1975)ייבוג עיצה העונתב תודבכ חנומל ףילחתכ 

.תיגולוריונ היצטניירוא ילעב םהש ,(developmental apraxis 81 agnosia)תיתוחתפתה 

,םידוקפתהמ דחא לש דוביאל םיסחייתמ םירגובמה לש היגולוריונב הלא םיחנומ 

,רמול אב הז גשומ ,תיתוחתפתהה היגולוריונה לש ןוגראיזבש דועב ,ןכל םדוק ושכרנש 

.יתוחתפתהה ךילהתב םגפ בקע ילמרונ ןפואב וחתפתה אל םלועמ הלא םידוקפתש 

םילימה ינפל (developmental) תיתוחתפתה הלמה תפסותב שיש ,תובישחה ןאכמ 

.היזונגאו היסקרפא 

תויונמוימ לש וא תויוליעפ לש םלשומה עוציבב הערפה ושוריפ ,היסקרפא גשומה 

הניחבמ וא תירוטומ הניחבמ ההובג תיחומ הטילשו ןונכת תושרודה ,תובכרומ 

גנויד תנעטל .היסקרפאה לש םינוש םיטקפסא םיראתמ םינוש םירקוח .תיתשוחת 

הרטמל םאתהב םיוסמ ףוג קלח עינהל תלוכיה-יאב תאטבתמ היסקרפא ,(1967) 

,תומשוגמ יסקרפאה טרפה לש ויתועונת תוארנ ,(1967) סילא יפל .שארמ הבצוהש 

,ךכמ האצותכ .וליג ינב םידליל האוושהב תויטיאב תוירוטומ תויונמוימ דמול אוהו 

םייתשוחתה םיצורעה לש םתוניקת תורמל ,תינוצר העונת קוידב עצבל ותלוכי תתחופ 

ןיבהל לאודיבידניאה לש ותלוכיל ןהו העונתה לע הטילשל ןה םיארחאה םיירוטומהו 

יכ ,העונתה לש ןוגראכ םגפ וניא היסקרפא ,(1966)ןוארב-ינד תעדל .עצבל ןנכתש תא 
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ידזי ילרוא 

ךכ בקעו ,העטומ הלועפה לש ןונכתה ןפוא .הלועפל תינכתה תא םגרתל תלוכיב םא 

טילבמ היסקרפא גשומהש ,ןאכמ .היזונגאל וא הסיפתל רקיעב רשקתמ םגפהש ,הארנ 

.תירוטומ הניחבמ ןנכתל תלוכיה-יא תא 

תא ןיבהל תלוכיה יאב םינייפואמ םיגוסה לכ ,םלואו .היזונגא לש םינוש םיגוס םנשי 

,אופא ,היזונגאה .םינוש םיגוסמ םייוריג לש תובישחב ןיחבהל וא תועמשמה 

לש ההובג הזתניס אטבמ (gnosis)סיזונג גשומה ןכש ,םייתסיפת םימגפל תסחייתמ 

,ןכ סא .(1975 ,ייבוג) םייוריג לש הסיפתו הכרעה תרשפאמה ,םייתשוחת םיפחד 

עוציבל םג העירפמ איה ירה ,תיתשוחת הסיפתל העירפמ היזונגאהו ליאוהש עמתשמ 

.העונתב תודבכל ףאו תוחתפתהב בוכיעל םורגל הלולעו ירוטומה 

תירוטומ תויחמומו העונתב תודבכ 

איה םליג ינב םיליגר םידלי ןיבל העונת ידבכ םידלי ןיב םילידבמה םינייפאמה דחא 

םייהנרא יפל .הליעי יתלבכ וא המיאתמ יתלבכ תראותמה ,תירוטומ תוגהנתה 

תירוטומ הדימלב םיישק םילגמה ,םיטרפ םה העונת ידבכ םידלי ,(1979) רלקניסו 

עצבל םיסנמ םהשכ ,תוליעי תרסחו תמאותמ יתלב תירוטומ תוגהנתה םיגיצמהו 

העונתה ידבכ םידליה לש תירוטומה תוגהנתהב תוליעיה רסוח .תוירוטומ תולטמ 

,תוירוטומ תויונמוימ עוציבב יתועמשמ ןפואב הכומנ תויחמומ תמרמ ללכ ךרדב עבונ 

יכ ,םה ףא םירובס (1982) ןוסרדנהו לוה .םליג ינב םידלי לש תויחמומה תמרמ 

םהלש תויחמומה תמר רשא ,םידלי לש יללכ רואיתל שמשמ העונתב תודבכ גשומה 

םיגיצמ םניא" ךא ,המרונל תחתמ יתועמשמ ןפואב הניה תוירוטומ תויונמוימב 

גניטיוו םיאור ,ךכל המודב .(448 :םש)"םיבצעה תכרעמב העיגפל וא הלחמל החכוה 

וא ,םיילמרונ-תת םיעוציבב אטבתמה בצמכ העונתב תודבכ ,(1971) סירומו 

,לזמה עורל יכ ,תנעוט (1982) לוו .(15 :םש) "המגפנ םתוליעי רשא ,םיעוציבב" 

םיראתמה םיחנומב שומיש ךות העונתב תודבכל הרצ הרדגה תורפסה העיצמ 

קלח קר םיווהמ הנידע הקירוטומב םיישק ,התנעטל .הנידע תירוטומ תוגהנתה 

תקיודמ הרדגהב ךרוצ שי ,(םש)לוו תנעוט ,ךכל יא .דליה לש תוירוטומה ויתויעבמ 

תויעב אלל םידלי םה העונת ידבכ םידלי ,התעדל ."העונתב תודבכ" גשומה לש רתוי 

תויביטמרונ-תוירוטומ תויונמוימ עוציבב םילשכנ רשא" תועודי תוירירש-תויבצע 

.(254 :םש) "תלבוקמה תויחמומה תמרב תיתוברת הניחבמ 

תמרב תוגהנתה רואיתב אוה ,ליעל וראות רשא ,העונתב תודבכב תורדגהל ףתושמה 
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העונת ידבכ םידלי 

העונתב תודבכה תורדגהב ומכ וז הרדגהב םג .תלבוקמה המרונל תחתמ תויחמומ 

עוציב וא תוגהנתה .תיביטמרונה תוגהנתהה לש יעמשמ־דח יוהיז לש ישוקה הלוע 

.רחאב הזככ בשחיהל אל יושע ,דחא יתרבח רשקהב עצוממל תחתמ בשחנה ,ירוטומ 

לע םיישק המירעמ וז הדבוע .הלשמ תומרונו םיטרדנטס שי תוברת-תתו תוברת לכל 

ירקיעה ישוקה .העונתב תודבככ רדגומ ןכא םיוסמ בצמש ,תויטלחהב עובקל תלוכיה 

.ילמרונ-תת יורקש המ ןיבל ילמרונ יורקש המ ןיב ןותיחה תדוקנ תעיבקב אטבתמ 

םע תונתשמ דליה ינפב תוגצומה תויכוניחהו תויתרבחה תושירדה ,תאז ףא תאז 

תונויערהש ,הדבועה בקע יכ ,םינעוט ,לשמל (1975) רטניוו סירומ .םינשה 

דליה ייח םישענ ,(labor saving) הדובעב ןוכסיחל תופיטמ תוינרדומה תויוסנתההו 

.רבעבמ רתוי הכומנ תיעוציב תונמוימ תמר םישרוד ךכיפלו ,םיינעבות תוחפ 

דליה םא ,ללכ תיארנ הניא ,םיילענ יכורש ךורשל תלוכיה רדעה ומכ הייעב ,המגודל 

יללכ ןפואב השענ ךוניחה ,הלא םירבחמ תעדל .שטוקס תריגסב תולעננה םיילענ לעונ 

דמציהל תוביוחמה תתחופו ,תישיא הריחבל תויורשפא רתוי שי ,ילרביל רתוי 

תויביטמרונ תויונמוימ ,ךכיפל .שארמ וראותש יפכ ,תנמוימ תוגהנתה לש םיסופדל 

תויוברתב שומיש ןהב השענ ללכ ךרדב רשא ,תויונמוימ ןתועמשמ ,תיתוברת הניחבמ 

,תוירוטומ תויונמוימ .(1982 ,לוו) תוברת התוא לש םישנאה בור ידי לע תומיוסמ 

ןוגכ תויונמוימש דועב ,תובר תויוברתב תויביטמרונ ןניה סופיטו הציפק ,הציר :ןוגכ 

תוברת תולעב תורבחב קר תוגוהנ ,טקירק רודכ תטבח וא לובסייב רודכ תסיפת 

.תמיוסמ 

גישהל תלוכיה" ,רמולכ .תונמוימב תויחמומה וניה הז רשקהב ףסונ בושח גשומ 

: 1974 ,ילונוקו טוילא)"הסונמ אלה םדאה לש וזל רבעמ תוליעי םע תורדגומ תורטמ 

,תרקובמ ,תינוצר תוגהנתהב תנייפואמ ,ןכ סא ,תירוטומה תויחמומה .(135 
.תקיודמו תננכותמ 

acceptable) תלבוקמ תויחמומ חנומה תא רידגהל רתוי השק יכ ,תנעוט (1982)לוו 

 proficiency) , תיתרבחה הביבסלו ןימל םאתהבו ליגה םע הנתשמ וזו ליאוה

םירחאה ידי לע טרפה לש עוציבהמ תויפיצה ,ןכ לע רתי .םדאה לש תיתוברת 

תרכינ הדימב תועיפשמ ,הצובקל םירבחו םירומ ,םירוה ,םיחא :ןוגכ םייתועמשמה 

,םינש רפסמ ךשמבש רחאמ ,ררועתה אשונה .לבוקמה עוציבה לש םיטרדנטסה לע 

תוירוטומ תויונמוימ םיעצבמ םניא םימיוסמ םידלי יכ ,םירומו םיכנחמ וניחבה 

םניא הלא םידלי יכ ,ררבתה .תלבוקמה תויחמומב םתוברתב הגוהנה תויביטמרונ 

.תובר העונת תויונמוימב תשרדנה תויחמומה תמרב םיטלוש םניאו בטיה םיעעונתמ 

יכ ,החנהב ללכ ךרדב תאטובמה תיכרע הנחבא יהוז "בטיה עונל אל" ,(1982)ואק יפל 
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ידזי ילרוא 

לש העונתב הטילש לש הכומנ תוכיא תנייצמ וז החנה .םשוגמ וא העונת דבכ דליה 

,עבונ תוירוטומ תויונמוימב תויחמומב רסחה .(םש) (movement of self) ומצע 

לש םיבצמב וא ,םיחותפ רתוי םיבצמב תויבויח תואצות גישהל תלוכיה יאמ ,הארנכ 

לש רתוי תוהובג תושירד םיביצמה ,(movement.with others) םירחא םע העונת 

(1987)דווקול ,םנמאו .עדימה דוביע לש תושירד ןכו םייבחרמה םיסחיה לש ,ןומזתה 

םיכומנה םהיגשיה בקע העונת ידבככ םיגווסמ תויהל םילולע םידליש ,ןייצ 

,ימאנידו יטאטס לקשמ יוויש :ןוגכ ,םייפיצפס םימוחתב םיירוטומ םיעוציבב 

.ןומזתבו תונידע-תויביטלופינמ תויונמוימ ,רודכ תויונמוימ 

תוגהנתה לש םיטביה השולש וקדבנ ,(1987)ןיארב'וא ידי לע ךרענש ,ףיקמ רקחמב 

םילמרונ םידלי לצא תירוטומ תוחתפתה לש תללוכ הנומת גישהל המגמב ,תירוטומ 

תילאוטקלטניא הניחבמ םילבגומ םידלי ,העונת ידבכ םידלי לש וזל האוושהב 

ירוטומה עוציבה היה קדבנש ןושארה טביהה .ןואד תנומסת ילעב םידליו 

 (motor performance). םינייפאמה םייביטמרונ־סייתומכ םינותנ הקפיס וז הקידב

ירוטומה עוציבה ידדמ .תובכרומ תויונמוימ עצבל םילגוסמ םידלי הבש ,ךרדה תא 

Bruininks-Oseretsky)תירוטומ תויחמומל יקסטרזוא-סקנינורב ןחבמ לש םיטירפמ ורזגנ 

 1987, Test of Motor Proficiency) (1988 ,סקנינורב).

וחתפתה וא ומדקתה ,תוחתפתהה יבכועמ םידליה תוצובק שולשש אצמנ הז םוחתב 

תוחתפתה ילעב םידלי לש ולאמ רתוי תוכומנ תואצות וגישה יכ םא ,ףצר ותוא יפ-לע 

רודכ תסיפתב רתויב תובוט תואצות וגישה ,העונתה ידבכ םידליה .תילמרונ 

,אצמנ ןכ ומכ .תוחתפתהה יבכועמ לש תורחאה תוצובקה יתשב םידליל האוושהב 

םיאצממל דוגינב .ןואד תנומסת ילעב םידלי רשאמ רתוי רהמ וצר העונתה ידבכש 

תומוד תואצות וגישה תוחתפתהה יבכועמ לש תוצובקה שולשב םידליה ,הלא 

קחרמל הציפקו תילרטליב היצנידרואוק ,יטאטסלקשמ יוויש ודדמ רשא ,םיטירפב 

וגישה ימאניד לקשמ יווישל ןחבמב יכ היה עיתפמה אצממה ,םלואו .םוקמהמ 

.תורחאה תוצובקה יתשב םידליה רשאמ רתוי תוכומנ תואצות העונתה ידבכ םידליה 

היה ,(1987)ןיארביוא לש ורקחמב קדבנש ,תירוטומה תוגהנתהה לש ינשה טביהה 

.(fundamental movement patterns) םייסיסבה העונתה יסופד לש תוחתפתהה 

עצבל םידליה םילגוסמ ובש ןפואה יבגל םייכרע םינותנ וקפיס הז םוחתב םיאצממה 

(checklist) םיטירפ תמישר תועצמאב התשענש ,הקידבהמ .םייסיסב העונת יסופד 
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העונת ידבכ םידלי 

וגיצה תוחתפתהה יבכועמ םידליה תוצובק לכש ,הלוע ,םייסיסב העונת יסופד לש 

לע ךרענש ,המוד רקחמב .םיילמרונ םידלי רשאמ תולשב תוחפו רתוי תוכומנ תומר 

העונת ידבכ םידלי לש תונמוימה תמרש ,אצמנ ,(1974) דלפיסו רקירטסנבואה ידי 

.םיליגר םידלי לש וזמ יתועמשמ ןפואב הכומנ ,הציפקו הסיפת ,הקירז לש עוציבב 

תויונמוימ תא ועציב העונת ידבכ םידליש ,םג אצמנ ,(1987)ןיארב'וא לש ורקחמב 

םידליה רשאמ רתוי הלשב המרב ,הקירזהו הסיפתה ,הציפקה ,הצירה ־,הכילהה 

החכוה םיקפסמ הלא םיאצממ .(םש)ןואד תנומסת ילעבמ וא םלכשב םילבגומה 

םימדקתמ ,םיירוטומ םימגפ לש תונוש תוירוגטקב םייוצמה ,םידליש ךכל תינושאר 

.הנוש בצקב תיתוחתפתהה היכראריהב 

רושק ,(1987)ןיארברא ידי לע רקחנש ,תירוטומה תוגהנתהה לש ישילשה טביהה 

ןומזתב םיטלוש םידליה ובש ןפואב ,רמולכ ,(motor control) תירוטומ הרקבב 

ןמז ,הבוגתה ןמז דדמב שומיש השענ ךכ םשל .םהיתועונת לש יבחרמה קוידבו 

לכש וארה תואצותה .תינדי-יב הלטמ לש עוציבה תעב תונעיה לש יללכ ןמזו העונתה 

האוושהב וז המישמב תוחפ םינקיידו רתוי םייטיא ויה תוחתפתהה יבכועמ םידליה 

ןפואב םייטיא ויה םלכשב םילבגומה םידליה .תילמרונ םתוחתפתהש םידליל 

ילעב םידליה יכ ,רמול אופא ןתינ .ןואד תנומסת ילעבמו העונתה ידבכמ יתועמשמ 

םיירוטומה סהיעוציבמ תועבונה ,תויוגהנתה לש תוצובק םיגיצמ ,העונתב תודבכ 

לש םורדניטכ רידגהל ןתינ הלאה תויוגהנתהה ללכ תא .םיקפסמ יתלבה 

.(1982 ,לוו)העונתב־תודבכ 

םוכיס 

לש תוינגורטהה לע ןה תורומ ,רמאמב וגצוהש יפכ ,ןנוויגו תורדגהה יוביר 

יוהיזה ךילהתב תמייקה תויתייעבה לע ןכו ,העונתה ידבכ םידליה תייסולכוא 

ידבככ םידלי ורדגוי היתחתמ רשא ,ךותיחה תדוקנ תעיבקב הטלחהה תלבקבו 

ראתל ידכ התשענ העונתב תודבכה תייעב לש םינושה םיטביהה תשגדה .העונת 

רתיב םרתאל היהי רשפאש ידכ ,העונת ידבכ םידלי לש םיטלוב םינייפאמ הבחרהב 

ילעב םידלי קויד רתיל וא ,העונתה ידבכ תייסולכוא לש םינייפאמה תריקס .תולק 

תווחל םילולע הלא םידליש ,הנבהה תא תדדחמ ,תירוטומה הדימלב םייוקיל 

.ינפוגה ךוניחה ירועישבו םיעושעשה שרגמב ,התיכב ,תיבב םיכשמתמ תונולשכ 
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העונתה ידבכ םידליה לש ברה רפסמה ןיינעב ,הז רמאמב םהילע חוודש םיאצממה 

רוביצ תא גיאדהל םיבייח ,(60/0 טעמכ) ליגרה ידוסיה רפסה תיב ידלי תייסולכואב 

תודבכה םורדניס לש רתויב טלובה ןייפאמה .דחאכ םיכנחמה רוביצ תאו םירוהה 

תויונמוימב ןהו תוסג תוירוטומ תויונמוימב ןה םידליה לש ךסחב אטבתמ ,העונתב 

דבכ דליה גופסי ןמזה ךשמב .תינפוג תוליעפ תעשבו קחשמ תעשב ,תונידע תוירוטומ 

יקחשמ לש תוליעפב ופתשלמ ללכ ךרדב וענמייש ,וירבח יפמ יאנג ייוניכ העונתה 

םרגתו תוירוטומ תויונמוימ לוגרת לש ךסחב דליה רתוויי ךילהתה ךשמהב .תוצובק 

ךרדב םיוולתמ הזה בצמל .תינפוגה תוליעפה םצעמ ,ללכב םא ,תילמינימ האנה ול 

םירצויו תינפוג תוליעפב ןיינעה רסוח תא םיריבגמה ,םייתרבח-סיישוגיר םיישק ללכ 

.םיימדקאה ויגשיה לע סג םיעיפשמה ,םיכומנ ימצע יומיד לעבו ינפוג רשוכ לעב טרפ 

דואמ הבר תובישח תמייק ךכל יא .רתויב יניצר וניה ,ליעל ראותש ,םורדניסה 

תצופת תא םצמצל וא/ו עונמל ןה היתורטמש ,ךרה ליגב תפקמ תינכת לש המושייל 

,וזכ תפקמ תינכת .וב םיקולה ולא לש תורדרדתהה בצק תא טאהלו םורדניסה 

,תוירוטומ-תויתסיפתו תוירוטומ-תויתשוחת תויוליעפ לש תינבומ תינכת ןה תללוכ 

הלועפל םהידלי תא תורגל ועייסיש ,םיכרדב םדייצל ידכ םירוהל הכרדה תינכת ןהו 

.תולועפה ןווגמ תא רישעהלו 

לככ ריעצ ליגב ןתוא םשיילו העונת ידבכ םידלי רותיאל תוינכת חתפל שי דבב דב 

טולבל וליחתי העונתב תודבכל תוולנה תופיקעהו תורישיה תויעבהש ןוויכמ ,רשפאה 

הבש ,הפוקתב ,רמולכ .ידוסיה רפסה תיבב דליה לש וידומיל תליחת םע רקיעב 

,הקתעה ,הביתכ ,רויצ :ןוגכ ,תוירוטומוכיספ תויונמוימ דומלל דליה ןמ הפוצמ 

היצנידרואוק :ןוגכ ,תולוכי ןיגפהל דליה שרדיי ןהבש ,תולמעתהו הכאלמ 

תירוטומ היצנידרואוקו הטילש .ימאנידו יטאטס לקשמ יוויש ,תירוטומ-תיתוזח 

,רמוא הווה .ןובשחו תויא ,האירק :ןוגכ תועוצקמב םג תמיוסמ הדימב תושרדנ 

,הלא תויונמוימ דמול דליהש העשב ,תושרדנה ,תירוטומה הרקבהו העונתה 

הטילש דקומכ דקפתמ חומה ןהבש ,תמרוטומ־תויתשוחת תוכרעמ לע תוכמתסמ 

.םינושה םיכילהתה תא בלשמה 
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