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םילגלג אטיצצ סינטה קהשמג םייביטינגוק םיצילמה 

ולצוה והילשי 

*וגמ 

אסיכב העונתה לע םיססבתמה ,םייראלופופ טרופס יפנע התרחאל וחתפתה ,עודיכ 

,הארמ תיעוצקמה תורפסב ןויעה .דוקירו םיצורמ ,סינט םיללוכ הלא םיפנע .םילגלג 

,העונת תולועפ תורצונ ובש ,ןפואה דומילל דחויש ,יעדמה רקחמה יכ ,תאז תמועל 

;19863 ,־ולצוה)עודיה לע רסחה וב ברו ,טעומ ןיידע ,םילגלג אסיכב הבישיב תועצבתמה 

.(1987 ,סגיה 

הדימלהו הרקבה ותה ,דחוימב הטעמ בל תמושת הדחוי םהילאש ,םימוחתה דחא 

ך־ש (19863) רלצוה .םילגלגה אסיכב תורזענה ,תויתעונת תויונמוימ לש תירוטומה 

ראותמכ ,םילגלג אסיכב שמתשמה דדומתמ ןהמעש ,תוירוטומ תומישמ לש הימותסקט 

.ןלהלש 1 רויאב 

ת ביגת זוג• ימו 

אסיכב העונת 

םילגלג 
אסיכב העונת 

םילגלגה 
וגה לש העונת) 

לכב םייפגהו 
(העונתה ירושימ 

ןורמת  לע ןוזיא 
הנימי  םילגלג 

הלאמשו  םיירוחא 

העת 
הטילבו 

התכנ החונת - םירבעמ 

וגה לש 
הבישיב תויחונ - 

יעצפ תעינמ - 

ץחל 

םילגלג אשיכ-מדא תצוג"מג תוירוטומ תומישמ : 1 וויא 
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רלצוח וחיעיעי 

:תושודנה תומישמה הלא 

וב הבישיה תוחונל ,םילגלגה אסיכב וגה בוצייל תוסחיתמה , הגיצי תומישמ (א 

.ץחל יעצפ תעינמלו 

:תוטושפ העונת תומישמ (ב 

חיינ םילגלג אסיכ ךותמ תועצבתמה ,(תויביטלופינמ)תוינדי תומישמ 1 

(ןישנועה וקמ לסל העילק לשמל) 

בחרמב םוקמל םוקממ םילגלגה אסיכ תענה התועמשמש , הענה 2 

תיברמה תוריהמב 

בחרמב םילגלגה אסיכ תעונת לש ןוויכ ייוניש ותועמשמש ,ןורמת 3 

יעיש לע רבגתהל ידכ השענ הז רבד ,םיירוחאה םילגלגה ינש לע ןוזיא .4 

.(רכו תורומהמ רבעמ ,לולת ןורדמב וא תוגרדמב הדיריו היילע)עקרקב הבוג 

(תינמז-וב)תינאטלומיס היצאנידרואוק תושרודה ,תוגגרומ העונת תומישמ 0 

.(לסרודכב רורדכ בגא הענה ,המגודל )תוטושפ תומישמ יתש תוחפל לש 

שמתשמל עייסל םירשע רשא ,םייביטינגוק םיצילהת גיצהל הניה הז רקחמ תרטמ 

.תובכרומ תומישמ םע ותודדומתהב ,רתוי םיליעי םיעוציבל עיגהל םילגלג אסיכב 

יטרואית עקר 

טרופסב תובכרומ תומישמ עוציב םיחנמה ,םייביטינגוקה םיכילהתה תא ןיבהל ידכ 

.תודרפנ תויטרואית תושיג יתש לש הזיתניס עכרע ,םחתנל ידכו ,םילגלגה אסיכ 

תיתמישמ-בר הלועפ לש הירואיתה 

לצא ןיכומיס הארנ) תויאפוריאה הלועפה תוירואיתב םישרוש וז השיגל 

חותינ לש םיכרצל הלא תושיג םשייש ,םיתשארה דחא . (1982 ,'ץינ ;1982 ,ךאנארק ןוו) 

םיכילהתה תא ראית רשא ,(1973 ,1982) יקסנימק היה ,תויביטרופס תומישמ 

.םיליחתמ יקס ידימלת לצא תירוטומה הדימלהו הרקבה תא םיחנמה ,םייביטינגוקה 

:ןמקלדכ וז השיג לש םיירקיעה םיעיפאמה תא םכסל ןתינ 

לש תיטרואית הזיתניס גישהל ידכ רשפאה לככ תבכרומ המישמב זכרתמ רקחמה .1 

.הרקבה תכרעמ לש םירצויהו םיידוחייה ,םיתשורמה םיעיפאמה 
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םילגלג אסיכב סיכסח קחשמב םייביטמגוק םיכילהת 

אלו תומישמה עוציב לש םייעבט םיאנתב עצבתהל ךירצ רקחמה 

ךילהת לש סיידועייהו םיידוקפתה םיאנתה תא רמשל ידכ תאז .הדבעמב 
.הלועפה 

,תילגנאבו ,פ"םמ ־ןלהל)הלועפ תוחנמ תובשחמ םעה םיירקיעה עדימה תורוקמ 

 Action Leading Cognitions). םיחוודמה ,םיטירפ תרזעב תועבומ הלא תובשחמ

םחתנל ןתינ רשאו ,(סייביטאראנ) םיירופיס ת־טויאר וא םיימצע תוח"וד ךלהמב 

.(Content Analysis Procedures)םינכת חותינ יכילהת תרזעב 

נווינמ1־וג תומישמ לש תירקחמ תשיג 
 (DUAL [TIME SHARING] TASKS)

עוציב לשו בשק לש תוירואיתב תומדקתמה תויוחתפתהה תחא יהוז 

 (Attention And Performance). ןתינ תבכרומה הלועפה רקחל וזה השיגה תמורת תא

־ןמקלדכ םכסל 

לש ינמז-וב עוציב בגא ,תירוטומ הרקב לש םינוש םיבאשמב שמתשהל ןתינ 1 

,סרדנסו רפוג)ןמז דוביא ילב עוציב לש תמיוסמ המר לע רומשל ידכ ,תותש תומישמ 
 1984).

(Modalities input And Output)תונוש טלפו טלק תויונפוא םיללוכ הלא םיבאשמ 2 

תורפסיממ דחא לכל םיידוחייה ,סיתתנ דוביעו דודיק לש םינוש תותנגס p ומכו 

םיבאשמ לש (Differentiation Functional) תידוקפת הלדבהל תלוכיה .לודגה חומה 

תונוש תומישמ לש (בכרומה) ינמז-ובה עוציבה תוליעיל תינויח הלא ןיעמ 

.(1988 ,סנקיוו גנשט ;1982 ,לנבו סנקיו) 
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רלצוח וחיעיעי 

תגצוימ תירוטומ הרקב יבאשמ לש יגנמ לדומ 

דוחייב ,םייטנוולר וישומישש ,הרקב יבאשמ לש ינבמ לדומ גיצה (1980) סנקיו 
אסיכ טרופסל תוידוחייה תויעבטה תומישמל הז לדומ םשייל ידכ .תויתדבעמ תומישמל 

.2 רויאב ראותמכ ,אעמק וללכשל שי םילגלגה 

םיצורע 
םייתסיפת 

(סלק) 

םיצורע 
ם"רוסוונ 

(סלפ) 

־$" ^ ^ 

יצורע 

סלפ-סלק 

יתואצמתה 

 >1
 C

 r

ו  !י 
 C  1

r !יי 
 c
 n

 rt

הרקבו דודיק יסופד 

תגכרזמ ת*ר1מומ הוקג *באשמ לש יגגמ לתמ : 2 רמא 

:ללמ לדוממ 

(1973) יקסנימק יפ לע דיענ חז גוויס .תירוטומ הרקב לש םיבלש ינש 1 

^Realisation) עוציבו (Orientation)תואצמתה יבלש ללוכ אוהו , (1984)ררהופו 

השיגה ילעב םירקוח תעד לע סג חתרחאל הלבקתה הרקב יבלש ינש לש השיפתה 

:הוושה) (טלפ ,דוביע ,טלק) םיבלש השולשב רבעב ולגדש ,עדימ דוביע לש 

.(1984 ,סדדנסו רפוג 

(1974)ירפס ,(1971)ויביאפ םיעיצמש ,הרקבו דודיק לש םיידוחיי תונונגס ינש 1 

םילוח םע םירקחמ ךמס לע ,םיתמאמ םירחא םיברו הלא םירקוח .(1982) סנרוטו 
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םילגל»אסיכב זמניגח קחשמב םייביטניגוק םיכילהת 

ילולימ הבישח ןונגסב רקיעב תדבוע תילאמשה הרפסימהה יב ,חומ יעגפנ 

.יבחרמ-ירויצ הבישח ןונגסב רקיעב תינמיה וליאו ,יגול 

,ירלוביטסו יטסוקא ,יתוזח סלק ללוכה ,טלפו טלק תויונפוא לש הנתשמ רפסמ .3 

(יביטלופינמ)ינדי ,(ילגר)יתודיינ ,יתביצי סלפ p ומכו ,(יעגמ)יליטקטו יטטסניק 

.ילולימו 

םילגלגה אסיכ טרופסב תובכרומ תומישמ לש תואיצמה 

לש ינמז-וב עוציב תושרודה ,תובכרומ תומישמ ןווגמ ללוכ םילגלגה אסיכ טרופס 

תואמגודה ןיב .(םילגלגה אסיכב) תוינידילו (ןוזיא ,ןורמת ,הענה) תודיינ תויונמוימ 

יפכ ,םילגלג אסיכב סינטה קחשמ תא אצמנ הז יתמישמ ןווגמל רתויב תומישרמה 

:םמצע םינסחשה הצממ הרוצב ותוא םיראתמש 

תוכהל ידכ תנווכמ תויהל םצעב הבירצ היינשה דיה דועב ,תחא די תרזעב עונל דילע" 

''רודכב 

''םילגלגה אסיכב תינמז-וב עונל םגו ,התוכלו הטקרה תא קיזחהל זלע" 

ראותש ,תירוטומ הרקב יבאשמ לש ינבמה לדומה ךמס לע הלא םיטירפל סחייתנ הבה 

.לילק 

םוקימ :הנושארה המישמה ;תינמז-וב תומישמ-תת יתש םאתל ךירצ סינט ןקהש לכ 

אוה ובש םוקמה לא תו רודכב תוכהל ךירצ אוה ובש ,םוקמה לא ןקחשה תא האיבמ 

הלועפה עוציב תא המילשמ הסבה :הינשה המישמה .הל הפצמו ביריה תטבחל עוכתמ 

יתש .(ב''ויכו רודכה תא ''רומגל" ,ביריה לע ץחל תריצי ,רודכ תרבעה)הרטמל םאתהב 

בלשב ןה ,הרקבל םינוש םיבאשמ לש העקשה תינמז־וב תושרוד הלא תומישמ 

.עוציבה בלשב ןהו תואצמתהה 

אסיכב ןהו םיילגרה לע העונתה תעב ןה ,תואצמתהל תשרדנ וזוזה-סלק תונפוא התוא 

לדבה תאז תמועל םיאצומ ונא ,עוציבל תושרדנה ,טלפה תויונפוא רואתב .םילגלגה 

שמתשהל לוכי ןורחאה וליאו .וילגר לע ענה ,ותימעל םילגלג אסכב ןקחשה ןיב יתועמשמ 

,(ינדי טלפ)הסכהלו (יתודיינ טלפכ וגהו םיילגרה תעונת)םוקימל תותש טלפ תויונפואב 

אסיכב תודיינ)םוקימל ןה ,יתי טלפ לש תונפוא התואב שומישל לבגומ ןושארה ירה 

רתויב תבכרומל םילגלג אסיכב הלועפה תא תכפוה וז הדבוע .הסכהל ןהו (םילגלגה 
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ולנחח *מע*'י 

םתוא לע תורחתמ הטבחהו םוקימה תומישמ ןכש ,תירוטומ הדימלו הרקב תעחבמ 

םימישרמ םיגשיהל םיעיגמ םילגלגה אסיכב םיאטרופסה תאז תורמל .ינדי טלפ יבאשמ 

.תושרדנה תומישמה לכ לש רתויב ןמוימ עוציבלו 

םירשפאמה ,םייביטינגוקה םיכילהתה תא ראתל םיצור ונא הז רקחמ תועצמאב 

,םישקמה םיאנתה תורמל ליעי ןפואב סינטה שרגמ לע דקפתל םינמוימ סינט ינקחשל 

.ליעל וראותש 

רקחמה המיש 

שמתשהל ןוכנל וניאר ,םינושארה ויבלשב ןיידע אצמנ הז םוחתב רקחמהש ןוויכ 

םייטסיריוה תונורקע לע תססובמ וז היגולודותמ .יתוכיא רואית לש היגולודותמב 

:הלאה םינפואב יעדמה רקחמל הליעומ איהו (1984 ,ןדגובו רולייט)םייגולונמונפו 

(1957 ,ריגו סקב)תרחא ךרדב םישיגנ םניאש ,עדימ תורוקמ תאיצמ (א 

(1984 ,דרהופ)יריפמא יעדמ רקחמל תיגולונמונפ היצמיטיגל ןתמ (ב 

יריפמא p^ ךשמהב קודבל ןתינ ןתואש ,תויטרקתק תוירקחמ תועפות תגצה (ג 

.(1985 ,ןסרטפ) 

םיירופיס םיטירפב ,םיילולימ תוחודב תושמתשמ תויתוכיא־תוירואית רקחמ תוטיש 

תוטישב ללכ ךרדב םידבעמ ותואש ,עדימכ (Field-Notes)הדשהמ תומישרב (סייביטראנ) 

(1983) ץכ יפ לע םינכת חותינ לש הקינכטב ונשמתשה הז רקחמל .םינכת חותינ לש 

(Analytic indication) תיטילאנא היצקודניא תארקנה 

,םידגיה ירחא דימתמה שופיחה אוה תיטילאנא היצקודניא לש ירקיעה ןייפאמה 

שדחמ רידגהל ןתינ םתועצמאבש ,םיטירפ ,רמול .הפ דע המינש המ לכ תא םיללושה 

תוירוגיטקה לש יוניש תשרוד וז הדבוע .העפותל סחוימה רבסהה תא וא העפותה תא 

המיאתמ ךכל .םימייקה םיטירפה לכ תקירס בגא ןתכדעו םיטירפה תא םיגווסמ ןהילאש 

תונמיהמ תא תמאל ידכ .(פ"ממ) הלועפ תוחנמ תובשחמ לש וגוויסל דחוימב וז הטיש 

 (Validity) יתרושקת תומיא ךרענ ,םיאצממה (Communicative Validation) ונחינ וב

:1984 ,רפיק :הוושה)ןהלש יפוסה ןויפיאה ינפל םיטירפה ילעב םע ןהירבסהו תוירוגטקה 

.(1982 ,לדנמו רבוה 
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םילגלג אסיכב סינטח קחשמב םייביסניגוק םיפילחת 

תוכיאש ,ךכב םינכת חותינל תוטישה ראשל תומוד תיטילנא היצקודניא לש תולבגמה 

רקחמב .םיטירפה לש תותשבו הללכהה רשוכב ,תוידוחייב הבר הדימב היולת חותינה 

אסיכב סינטב םיסונמ םינקחש 13 םע םיירופיס תונויאר ןותמ םיטירפ וחתונ הז 

,םילגלג אסיכב סינטב םיסונמ םינקחש ינש ידיב ובתכנש ,םיטירפ דותמו ,םילגלג 

םיעיפומ וז הדובעב וחתונ סהיטירפש ,םינקחשה ינייפאמ .םינמאמכ םג םישמשמה 

!ןלהלש הלבטב 

i תלבס 

רקחמב םיפמנושמח םינקחשה ינייפאמ 

עדימ רוקמ  גורד  ןימ  תוימואל  םש 

רפסמ 

ירודיס 

ןויאר  פ  ג  לארשי  א.ש   1

ןויאר  2 ■ שי ,פ  ג  לארשי  ב.ש   2

ןויאר  1 " שי .פ  ג  לארשי  חפ   3

ןויאר  ומאמ + פ  ג  לארשי  יק   4

ןויאר  פ  ג  הינמרג  הנפ   5

ןויאר  1 • רגפ  ג  הינמרג  נ נ   6

ןויאר  פ  ג  הינמרג  מ.א   7

ןויאר  2" ראפ  ג  תפרצ  פפ   8

ןויאר  1 " ראפ  ג  תפרצ  ג.ל   9

ןויאר  3-לע .ע  ג  ב"הרא  ס.ר   10

ןויאר  פ  נ  ב"הרא  ופ   11

ןויאר  1"לוהפ  ג  דנלוה  ב פ   12

ןויאר  2 - לעפ  נ  דנלוה  ב.ם   13

סיפדת  1"לע.ע  ג  ב"הרא  פפ   14

בתכמ  ומאמ +פ  ג  ב"הרא  חפ   15

.1985-ל ןוכנ- " חותפ" תופתתשה תירוגיטק־ .פ :ארקמ 

. 1985 ־ל ווכנ 1-3 ימלוע גוריד- "תילע" תופתתשה תירוגיטק «.ע 

.ימלוע גוריד " לע ,ינמרג גוריד " רג ,ידנלוה גוריד ־ לוה ,ילארשי גוריד ־ שי 

.םישנ ־ נ !םירבג " ג 

םדוק רקחמ ךותמ םירואית ,סייטסיטאטס םיתתנ ףסונב םיגצומ סייטתולר םירקמב 

ומלוצו ופצנ רשא ,תוטבח 1,617 חותינ לע םיכמתסמ הלא םיאצממ .(1986b ,רלצוה) 

,ימואלניב רינרוטב ורחתהש ,תויאסינטו םיאסינט 10 לש םיקחשמ 8 ךלהמב ואדיוב 

. 1985 ץיקב דנלוהב היהש 
ולגוח והיעשי 
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ולצוח וזויעיעי 

1ד וא צ ווו 

תוחנמ תובשחמה לש תניינעמ חתמת הלעמ סיארופסה יטירפ לש יביטקותיאה חותינה 

הרקב יכילהתל רשאב תובר דומלל ןתינ ןהמ ,םילגלג אסיכב סינטב (פ"ממ)הלועפה 

הלא פ"ממ סחיל ןתינ ןורקיעב .םילגלגה אסיכ טרופס לש תובכרומ תויונמוימב תירוטומ 

^קלדכ תוירקיע תוירוגטק יתשל 

םוקימ :הנושאר הירוגיסק 

שמתשמה ,סינטה ןקחש תא קיסעמה ,ירקיעה אשונה העה םוקימה תיעבש ,לילעב הארנ 

!הזה טירפב אטבתמש יפכ ,םילגלג אסיכב 

לגלגתמ התא ןוויכ הזיאל ,תעדל ךירצ רבכ התא (Return)רודכ ריזחמ ביריהשכל דימ" 

 (Wheeling) . דובא רודכהו רתויב ןטקה רוחיאה "

:רתוי תע בר רתיבב תאז ריתה רחא ןקחש 

"רודכל סחיב רתויב בוטה םוקימל עיגהל דציכ אלא ,הטבחה לש המצעה הנניא היעבה" 

ידכ תוטקננה תויגטרטסא לש ףצר הלעמ םוקימה תיעבל תויוסחיתהה לש חותינ 

.(3 רויא) הילע רבגתהל 

םוקימה תויעב םע תודדומתהל תויגטרטסא 

ווו 

 J ן L

ןוויה ווזיח הויח 
הבבס המידק העטמ המידק יוזיחל המידק 

תיק5ה (רומיה)הא5ט 

 r
יטי דיעמ תלדגה תוריהמ תלדגה תוריהמ תלדגה 
םוקימל ןימזה העונת הבוגת 
 I I , I I I

תקחרה םוקימ יוזיח יוויח 
רודכ רוחאמ תיתבוגה םדק יביטקא יביסאפ 

םוקימה םיניגל םוסהייממה ווויגימימוק תויגטרטסא :3 וויא 
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םילגלג אסיכב סינטח קחסמב םייביסגינוק םיפילחת 

.םוקימה תיעב םע תודדומתהל תורושקה ,פ"ממ לש תומגמ 3־ב ןיחבהל ןתינ תיללכ 

םוקימל ןימזה ןמזה ךשמ תלדגה :הנושמו המגמ 

:וזב וו םיתיעל תובלתשמה תויגטרטסא יתש הללכ וז המגמ 

רודכל םש ןיתמהלו ונממ םירטמ 3-2־כ ,ירוחאה וקח ירוחאמ קחרה ראשיהל • 

(תותשק)םיקוחרו םיהובג םירודכ קחשל * 

."רוחאמ םירטמ 3 םקמתהלו רוזחל ידכ ןמז חיורמ התא קוחר טבוח התא םא" 

םדקומ יוזיחל םירזעב שומיש ךות הבוגתה תוריהמ תלדגה :היינש המגמ 

תמדקומ הייפצב אטבתמה ,יביסאפ יוזיחל יללכ ןפואב תוקלחתמ הלא תויגטרטסא 

>ביסקא יוזיהלו ,ביריה טבחמב טבמה דוקימ ידי לע ביריה תולועפ לש רשפאה לככ 

.(Feed Forward)המידק ןוזיהכ םינייפואמה ,םיכילהת 3 ללוכ יביטקא יוזיח 

יוזיחל המידק ןוזיה • 

עצבי ביריהש ,תורשפאל רשאב עצבמה לש הכרעה לע תססובמ וז היגטרטסא 

עדת :המגודל .ויכלהמ תא ןמתמ עצבמה וז הכרעהל םאתהב .תרחא וא וזכ הלועפ 

םוקמל ללכ ךרדב עונל שי pל ,Cross ןניה סינטב הרבעהה תוטבח תיברמש 

םימיוסמ םירקמב .הז םוקמל רשאב םיעודי סיתתנ שיו ,רודכה לש רעושמה הליפנה 

וז הלועפל הבוגתה ,רמולכ .האלמ היהת ביריה לש תמיוסמ הלועפל תונכומה 

.וכלהמב לחה ביריהש ינפל דוע ,עוציבל הנכומ (דבלב) 

זאו ,רצק רוזחי אוהש ,קפס לכל לעמ עדוי ינא ,רצק רודכ הרקמב ןתונ ינא רשאכ" 

ינא ךיא ,םיאלפתמ םלוכ זאו ,המידק םידעצ ינש אצמנו ,שארמ ימצע תא ןיכמ ינא 

."רודכל עיגמ 

ןהמ תחא לכל ,תוביטנרטלא יתשל איה ביריה תלועפל תומומה םירחא םירקמב 

.תמיוסמ יוכיס תמר 

וכל ,'On The Line'^ רשאמ הברהב הובג ללכ ךרדב אוה Cross■^ יוכיסה" 

םולבל ילע היהיש ,תורשפא ללכמ איצומ יעיאשכ ,־Cross'^ ןוויכל תויטיאב ענ ינא 

תא ןנכתמו ,רודכ ןתונ ינא :שארמ הז תא יל התב ינא .ינשה ןוויכל בבותסהלו 

"עונל ךירצ ינא םהילאש ,םינוויכה 

הגהנמ המידק ןוזיה 

"ןויתיפ" ידי לע םיוסמ ךלהמ עצבל ביריה תא ענכשל םיסנמ םימיוסמ םינקחש 
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ולבוח וחיעשי 

טובחל ביריה תא ענכשל לוכי הז .בצקה תא טיאמ הנווכבו ,ענ ינא םימעפל" 

."הזה רודכל (תינש ץיאהל)תישפנ pra לבא ,םלוב ינא .וי!«יתטאהש ,ןוויכל 

הכרעוהו ,וז היגטרטסא התפצנ תוריכב תוינקחש יתש ןיב היהש ,דחא קחשמ ךלהמב 

תטבחל היתובוגתמ תיצחמכב הב השמתשה .ו.ב תינקחשה .רתויב תיביטקפאכ 

הנהו הנה םילגלגה אסיכ לש תתוכמ הייטה ידי לע תאז העציבו ,התבירי לש החיתפה 

וז היגטרטסאב שומישה בינה ,2 הלבטב תוארל ןתינש יפכ .התבירי תטבח תעבו ינפל 

 <83<x החלצה 50<#> קר הבינה הביריה לש החיתפה תוטבחל הליגר הבוגת דועב ,החלצה.

.(55 <א>) .ו.ב לש החיתפה תוטבח לע ביגהל .ב.מ הביריה תחלצה תא םג ןייפא הז ןותנ 

2 הלגס 

וידעלגו "העסמ המידק ןוזיה" הוזעג חהיתפ הסגחל הגמה 

תוטבח  היגטרטסא  תינקחש 
החלצה  תואיגש  תוחלצומ 

 5 ע   22 ליגר  .ב .מ 

 11 העטמ .ק.ה 

 50  7  7 ליגר  .וג 

 83  3  13 העטמ .ק.ה 

הצפמ המידק ןוזיה 

וא תחא הציפק רחאל רודכב טובחל םא ,טילחהל םיישק שי םימיוסמ םינקחשל 

שי pל רודכה ־הביאל םורגל לולע סינטה שרגמ לע הלאכ תוטלחהב ךרוצה .םייתש 

תמרל םאתהב דוקפת ידי לע השענ הז רבד .הטלחהה תלבק לש היעבה תא ליבגהל 

.ימצעה עוציבל תסחוימה ,םייוכיסה 

הנוע ללכ ךרדב ינא ןכל ,רתוי הבוט הטילש יל שי ,'Forehand' -בש בשוח ינא" 

. 'Backhand'^ לש דצל אב רודכה םא םג ,'Forehand' -ב 
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םילא» אסיכב סינטה קחשמב םייביסמגוק םיכילחת 

תליחת ינפל אסיכה דוינ ידי לג» העונתה תוריהמ תלדגה »תישילש המגמ 

לעומכ הגוגתה 

םילגלג אסיכ עינהל שרדנה הכה ,היפל ,הצואתה תויקוח לע תססבתמ וז היגטרטסא 

.העונתב רבכ אוהשכ ,ותענהל שרדנה הכה ןמ הברהב בר חיינ 

םא רשאמ ,בבותסהל רתוי לק ,רודכה תעונתל דגונמה ןוויכל ענ התא וליפא" 

."םוקמהמ בבותסמ התא 

הסגה :היינש הירוגיסק 

:ןלהלש 4 רויאב ראותמכ תוירקיע תומגמ יתשל הרושק וז הירוגיטק 

חסבחח לש חקיפעדה 0* תודדמ תחל תויגסדססא 

 I I

סוקיפ תימל יוביג אסינח לש תיבוביס הממו 
חרתגנ אלש 'וחד תגסותצ חסבזו בגא 
 1 I , I I

דיבגתסבח 

 oy חצוחזו בוביס
'ןכ קרבב תועונת וגחלשהנחנת דיףכתסבח 
קנומחו דיח (Reach) חטיע בוביס םע 

(תובותכ אלש תוגפ) 

די בג תטבח 

 oy זופינפ בוביס

הט1חה תיגיגל תוסתייתמה תויגיטימוק תויגטרטסא .•4 וויא 

תלבגומ הטבח הקימאניד לג»יוציפ :הנושאר המגמ 

ךלוהה טנמומה לע רבגתהל ןתרטמש ,הטבח תוקינכט רפסמ ראתמ (1980) סקראפ 

stepping into) תימדק לגרל תירוחא לגרמ לקשמה תרבעה רדעה בקע דוביאל 

 The Bail) הטבחה תעב.

,(6 רויא) "Moving Backhand ןכו (5 רויא) "Moving Forehand" תוארקנ הלא תוקינכט 

.תשרה ןוויכל םילגלגה אסיכ בוביס םע הטבחה ןורכעסב תואטבתמו 

"Backhand-Turn Out" תארקנ רשא ,הז גוסמ תפסונ הקינכט ראתמ (b 1986)רלצוה 

האלה רמולכ ,הצוחה םילגלגה אסיכ בוביס םע הטבחה תא תבלשמ רשאו ,(7 רויא) 

.תשרהמ 
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רלצוזו והיעשי 

בגו (Forehand)די ףכ תוטבח לש החלצהה ירועיש יכ (םש)רלצוה הליג ויתויפצת ךלהמב 

ןמ הברהב םיהובג ויה הלא תוידוחיי תויגטרטסאב שומיש ושע רשא (Backhand)דיה 

.(3 הלבט האר)ןהב ורזענ אלש ,תוטבחה 

3 הלגס 

>וצ*8 אלבו 0ע יחה גגו דהו ףג הוסגחג החלצהה *זוחא 
 <K> רפסמ 

החלצה  תוטבח  היגטרטסא  הטבח 

 6475  302 ליגר  די ףכ 

 80.85  47 המינפ בוביס םע 

 6565  361 ליגר  ויבג 

 91.84  21 הצוחה בוביס םע 

המינפ בוביט םע די ףצ תטבח :5 וויא 
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םילגלג אסיכב סינסח קחסמב םייביסמגוק םיכילהת 

קפסמ יתלב םוק *מ לק »וציפ .יתיגש המגמ 

םיתעלש ירה ,םילגלג אסיכב סינטה טרופסב רתויב השקה איה םוקימה תיעבש רחאמ 

.םיכרצל םאתהב הטבחה סופד תא תונשל ךירצי ,ןוכנה םוקימל ןקחשה עיגמ אל 

ןקחשה לע ןכש ,[''הטבחה לש התכנ הקינכמ ומכ והשמ''] הז טרופסב ןיא ךכמ האצותכ 

עיגה וילאש םוקימל ,םיישיאה ויכרצל טבחמה תקזחה תא םיאתהל דציכ ,אקוד תעדל 

p ומכ ,''רפסב תובותכ עיאש'' תוטבח לש ןתורצוויה תררוג וז הדבוע .ותלוכיל םאתהבו 

תא קורזלו אסיכב תילאידיאה םתחונת תא תונשל םינקחשה ןמ םיתעל תשרוד איה 

ןמ םיבר .ביריה תטבחל תונעל חילצהל ידכ ,("To Reach Out'')רודכה ןוויכל ףוגה 

עונל םינקחשה תא דמלל יוצר .ידמ םדקומ וז הלועפ םיעצבמ םיליחתמה םינקחשה 

.ףוגה תא ''קורזל'' שממ ןורחאה עגרב קרו ,רשפאש המכ דע אסיכב הבישיב 

המינפ בוביס םע די בג תסנה :6 רויא 
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רלצוח וחיעשי 

התחמ בוגיס םג» v גג תטגח :7 דטא 

תונקסמו 0 וצ י ס 

לדומב ליעל ונודינש תויגטרטסאה תא םכסמה םישרת םיאור ונא ןלהלש 8 רויאב 

םישמשמה םיתשה םיעצמאה תטיקנ לש המירזה ךילהת תא יגולונמונפ ןפואב ,ראתמה 

.הטבחלו םוקימל 

תטבח םוקימ 

תחונת בקע ףחד תנטקה לע יוציפ 

(םילגלגה אסיכ תודיינ ידי לע)הבישיה 

קפסמ  ןמזה ־ןשמ תלדגה .א 

םוקימל ןימזה 
לע העונתה תוריהמ תלדגה .ב 

תיתבוגת-סדק תודיינ ידי 
הבוגת תוריהמ תלדגה .ג 

(המידק ןוזיה) 

:הרתפנ אלש ,םוקימ תיעבל יוביג 

"תובותכ קיאש" תוטבח .א 

ףוגה תקירז .ב 

קפסמ יתלב 

סינטה קחשמב הסבחלו םוקימל תויגטרטסא תטיקנ לש המירז לרומ :8 רויא 
םילגלג אטיגב 
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םילגלג אסיכב סינסח קזרישמב םייביטמגוק םיפילחת 

,תיטולוסבא תופקת ול ןיאו ,דבלב וז הדובעב ורקסנש ,םיטירפה לע ססבתמ הז לדומ 

.קסנ 

דוקימה תיעבל וסחייתהש םיטירפה תיברמ יכ ,םג ררבתמ רמוחה תריקס ךותמ 

ןונגסל יסופיטכ רכומה ןויגיהה אוה חז .''זא-מא'' לש יטילנאה ןויגיהה לע וססבתה 

וססבתה הטבחה היעבל וסחייתהש ,םיטירפ .תיטעימודה הרפסימהה לש דוביעה 

העונתה סופד תא תוקחל ןויסינ לע וחוויד םיקדבנה .יבחרמ-ירויב ןויגיה לע תאז תמועל 

Tum לשו "Moving Forehand" לש תוקינכטה עוציב תעב ,םיכנ םתאש ,םהיתימע לש 

 "Out, סופדש ,תדמלמ וז הדבועש ^תיי .תפסונ הבשחמ לכ הז אשונל תונפהל אלב

םיסחיימ הל תיטנאעמוד-תתה הרפסימהה ידי לע הלא םינקחש לצא רקובמ הטבחה 

.יבחרמ-ירויצ דוביע ןונגס 

טרופסב תויתמישמ-בר תויונמוימ ןומיאלו דומילל רתויב יתועמשמ תויהל לוכי חז ןויער 

ךרד תא הדימלה ךילהת תליהתב רבב ןווכל ןתינ ןכש ,טרפב םילגלג אסיכ סינטבו ללכב 

ןמ תהא לבל םייסופיטה םייביטינגוקה םיכילהתל הטבחו םוקימ לש דומילה 

הלועפה תויגטרטסא תא םג גיצהל /ןבומכ ,ןתינ רתוי רחואמ בלשב .תורפטימהה 

ינכת לש ינתוכיא חותינש ,וז הדובעמ םידמל ונא ןכ ומכ .ליעל ורכזואש ,תוידוחייה 

םירושקה ,םייביטינגוק םיכילהת יבגל ךרע בר-עדימ קפסל יושע םיילולימ םיטירפ 

.הלועפה עוציבב 

םשוימו טרופסה יעדמב לבוקמ תויהל ליחתמ הלא ןוגכ "תוכר" תוקינכטב שומישה 

,יתשאר עדימ .(1985 ,ןסרטפ :1985 ,קושו ןאה ;1984 ,ררחופ)הינמרגב דוחייב התרחאל 

היצזיביטקיבוא רשפאיש ,ייוסית יתיפצת רקחמל סיסב תווהל ךירצ ,וז ךרדב לבקתמה 

.םיאצממה לש םושייו 
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ולמח וחי«" 

תורוקמ תמישר 

 Becker, H. S. Sc Geer, B. (1957). Participant observation and interviewing:
 A comparison. Human Organization, 16: 28-32.

 .De jong, G. (1979). Independent living: From social movement to analytic
 paradigm. Archieves of Physical, Medicine 81
 Rehabilitation. 60: 435-446.

 Fuhrer, U. (1984). Mehrfachhandlugen in dynamnischen
 Umfeldern. Goettingen: Verlag fuer Psychologie.

 Gopher, D.& Sanders, A. F. (1984). S-OhR: Oh Stages! Oh Resources! In:
 W. Prinz <fc A. F. Sanders (Eds.). Cognition and motor
 process. Berlin: Springer, pp. 231-253.

 Hahn, E.& Schock, K. (Eds.) (1985). Beitraege zu Kognition und
 Motorik. Koeln: BPS-Verlag.

 Higgs, C. (1987) Sciene, research and special populations. The view from
 biomechanics. In: M. E. Berridge, G. R. Ward. (Eds.)
 International perspectives on adapted physical activity.
 Champaign, Illinois: Human Kinetics.

 Huber, G. L. 8c Mandl, H.(1982). Verbale Daten. Weinheim: Beiz.

 Hutzier, Y. (1986a). Zur Bewegungshandlung von Rollstuhlfahrern:
 Theoretische und empirishe Studien ueber die Mensch
 Rollstuhl Interaktion in ausgewaehlten
 Fortbewegungsaufgaben. Ph.D. Dissertation. Heidelberg:
 institut fuer Sport and Sportwissenschaft der Universitaet Heidelberg.

 Hutzier, Y, (1986b). Motor control and action analysis in wheelchair
 tennis. Paper presented at the first European congress
 on adapted physical activty in Brussels, Nov. 1986.

 Kaminski, G. (1973). Bewegungshadlungen, als Bewaeltigung von
 Mehrfachhandlungen. Sportwissenschaft, 3:233-250.
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םילגלג אסיכב םימכח קחסמב םייביסממק םיכילחת 

 Kaminski, G. (1982). What beginner skiers can teach us about action. In: M.
 Von Cranach A R. Harre. (Eds.). The Analysis of Action.
 Cambridge: Cambridge University Press, pp. 99-114.

 Katz, J. (1983). A theory of qualitative methodology: The social science
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 Contemporary field research. Boston: Little, Brown A Co.,
 pp. 127-148.

 Nitsch, J. R. (1982). Analysis of action on functionalistic approaches in
 sport psychology. In: E. Geron. (Ed.). Introduction to sports
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 Reinhard A Winston.
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 Petersen, F. (1985). Qualitative Bewegungsforschung.
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 Speiry, R. W. (1974). Lateral specialisation in the surginally separated
 hemispheres. In: F. O. Schmidt A F. G. Worden. (Eds.). The
 neurosciences third study program. Cambridge University
 Press, pp. 5-19.

 Taylor,S. J A Bogdan. R. (1984). Introduction to qualitative research
 methods. New York: John Wiley A Sons.

 Torrance^• P. (1982). Hemisphericity and creativity. Journal of
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 Wickens, C. D. (1980). The structure of processing resouces. In: R.
 Nickerson. (Ed.). Attention and performance VIII. Englewood
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 Wickens, C. D. <fe Benel, D. C. R. (1982). The development of time sharing
 skills. In: J. A. S. Kelso 8l J. E. Clark. (Eds.). The development
 of motor control and coordination. New York: John Wiley,
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