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םייתרכה םיכילהת :יזכרמה אשונה 
תוירוטומ תויונמוימב 

תעב םייתבישחה םיכילהתה :תכרעמה רמאמ 
תוירוטומ תויונמוימ לש עוציבה תעבו הדימלה 

וודיל .ר 

תינפוגה העונתה ןיבל הבישחהו ןונכתה ןיב רשקה 

תובר תוירוטומ תומישמ לש עוציבה ךלהמב םישחרתמ םייתבישח םיכילהת 

לש הדימל ומכ)ינפוגה ךוניחב ,(הגיהנ ומכ) םוי םויה ייחב תועצובמה תונווגמו 

םה םיטעמ .('מ 100 תצירב קוניז ומכ) טרופסבו (רודכה יקחשמב דוסי תויונמוימ 

"בשוח" וא "בל םש" וניאו ,תמיוסמ תירוטומ הלועפ עצבמ םדאה םהבש ,םיבצמה 

םיבר םיירוטומ םידוקפת ,תאזמ הרתי .השוע אוהש המ לע עדומב אלש וא עדומב 

ןקחשה רשאכ ,לסרודכה קחשמ תעב ,המגודל .םייתבישח םיכילהתב םיבלושמ 

םג אוה ךא ,(לסל רודכה תעילק)תינפוג הלועפ עצבמ אוה ,לסל ןישנוע תקירז עצבמ 

תלועפ ינפל הימדה ןומיא עצבמ ,תעבטה לש ימדקה הקלחב ובשק תא דקממ 

םיכילהתב תורדגומ ולא תולועפ .עוציבה םותב בושמ ומצעל קפסמ ףאו הקירזה 

.ותמישמב לסרודכה ןקחש לשכיי ,חינהל ריבס ,םהידעלבש םייתבישח 

טביהה תא םישיגדמ (Glencross, 1992; Snyder 8< Abernethy, 1992)םיבר םירקוח 

:ומכ ,םימיוסמ םיכילהת .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימלה ןמזב יתבישח-יתרכהה 

.הקירוטומוכיספ ;תירוטומ הדימל ;ינפוג ךוניח :םינראת 
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רודיל ינור 

תונורקע תרבעהו ,דמלנה רמוחה לע הרזח ,ךורא חווטל ןורכיז ,רצק חווטל ןורכיז 

לש ךילהת לכב טעמכ דמולה ידי לע םישחרתמ תרחא הביבסל תחא הביבסמ הדימל 

ודירפה רבעב םא .(Glencross, 1992)תירוטומה תונמוימה תדמוע וזכרמבש ,הדימל 

תויונמוימ לש השיכר יכילהת ןיב הדימלה לש היגולוכיספה םוחתב םירקוחה 

Gagne, :ןוגכ) תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהת ןיבל תויתבישח 

לש הדימל ןיב תולידבמ ןניא הדימלב תוקסועה תושידחה תוירואיתהש יוה ,(1970 

Anderson, 1982, 1987; Logan,) תירוטומ תונמוימ לש הדימל ןיבל ינויע רמוח 

 1990 ,<1988, a,t). םיירוטומוכיספ םידוקפת ומכ םיחנומ ,דועו תאז(psychomotor

 tasks), תינפוגה העונתה ןיבל הבישחו ןונכת ןיב רשקה אוה םתוהמש (,Fleishman

 1980 ,1972; Singer),1991 :הוושה) םיחמומה יפב םויכ םירוגש םניא ,.(Schmidt

,םייתבישח םידוקפת םג םיללוכ םיירוטומ םידוקפת יכ םימיכסמ םיברש ,הארנ 

וב שיש ,ללוכו דחא דוקפתב הרידגהלו תעצבתמה הלועפה תא גיצהלמ סונמ ןיאו 

.םיירוטומ םיכילהת לשו םייתרכה םיכילהת לש בוליש 

תירוטומ הדימלב רקחמה תורפס תא הצממ חרואב רקס (Adams, 1987) סמדא 

תורישי סג ,תובר העיפשה תיביטינגוקה היגולוכיספהש ,יעמשמ-דח חרואב עבקו 

תומדקומ הדימל תוירואית :המגודל .תירוטומ הדימלב םירקוח לע ןיפיקעב םגו 

יאצמממ תובר ועפשוה (Adams, 1971; Schmidt, 1975 :ןוגכ) תירוטומ הדימלב 

תויונמוימ לש רתוי תושידח הדימל תוירואית .תיביטינגוקה היגולוכיספב רקחמה 

.התוא תוקזחמ ףאו וז העד תוססבמ (Logan, 1988a)תוירוטומ 

תויונמוימ עוציב לשו הדימל לש םיכילהתב חילצהל ידכש ,עובקל אופא ןתינ 

םייתבישחה םיכילהתה ןיבל ירוטומה עוציבה ןיב דירפהל ןתינ אל ,תוירוטומ 
.וב םיללכנה 

יזכרמה אשונה לש םינושה םיטביהה 

םיכילהת בוליש לש םינוש םיטביה גיצהל איה ןלהל םירמאמה ץבוק לש ותרטמ 

םיעצבמ ,םינמוימכ םירדגומה הלא וא םיליחתמה םידמולה רשאכ ,םייביטינגוק 

ןויעבו רקחמב םינוש םיטביה השולש םימיגדמ ץבוקב םירמאמה .תירוטומ תוליעפ 

,םיראתמו םיריבסמ ,םינחוב םיבתוכה .תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב 

םירכוז ,עדימ םידבעמ ,םיבשוח םידמולה דציכ ,תונוש תוירקחמ תומגידרפב 
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תכרעמה רמאמ 

סה ולאו .תוינפוג תויונמוימ לש עוציבה תעבו הדימלה תעב םיעוריא םיחתנמו 

:םיטביהה תשולש 

דמולה ידי לע עדימה דוביע 

תוכלשה :תירוטומה הדימלה תוחתפתה לש סיכייפאמה ,ץבוקב ןושארה רמאמה 

ידי לע עצובמה ,עדימה דוביע ךילהת תא טילבמ ,תוירוטומה תויונמוימה תארוה לע 

תא דבעמ ,(המצע הביבסב םייוריג ,הרומ) הביבסהמ עדימ טלוק דמולה .דמולה 

.תינפוגה הלועפה תא עצבמ ,ףוסבלו (דמלנה רמוחה לש ןורכיזו ןוגרא ,חותינ)עדימה 

,עדימה דוביע לדומ תרגסמב םישחרתמה ,םיכילהתה לע יטרואיתה רבסהל 
.השעמל הכלה הירואיתב שמתשהל דציכ הרומל תוצלמה תופסותמ 

תואדו רסוח יאנתב תוטלחה תלבק 

רסוח יאנתב תוטלחהב ןוחטיבו םיעוריאל הייפיצ ןיב הקיזה ,ץבוקב ינשה רמאמה 

סינט ינקחש ןיב האוושהב דקמתמ ,סינטה ןקחש לש תונמוימה תמר ןיבל ,תואדו 

תסחייתמ וז האוושה .םיליחתמ םינקחש ןיבל םיינוניב םינקחש ןיב ,םיחמומ 

םינוש םירקחממ .תולבקתמה תוטלחהב ןוחטיבה תעבהלו תוטלחה תלבק יכילהתל 

םישועש יפכ ,עדימ םידבעמ םניא םיחמומ סיאטרופסש ,אצמנ תירוטומ הדימלב 

סאה זםיליחתמהמ םיחמומה םילדבנ המב .םכרד תישארב םיאצמנה ,םידמולתאז 

דמלל ןתינ םאה ,םיליחתמה םידמולהמ הנוש הרוצב עדימ םידבעמ םיחמומה 
ולא תולאש לע ?םיחמומ תאז םישועש יפכ ,עדימה דוביע תונורקע תא םיליחתמ 

.רמאמה ירבחמ בישהל םיסנמ 

הדימל לש תויגטרטסא בוליש 

עוציב לע ןתעפשהו הדימל תויגטרטסא לש ןתוליעי ,ץבוקב ישילשה רמאמה 

הדימל תויגטרטסא לש דומיל בלשל ןתינ דציכ ,םיגדמ ,הרוגס תירוטומ תונמוימ 

יכילהת תעב הדימל תויגטרטסא לש בולישה לע םירקחמ .םיירוטומ םיעוציב תעב 

לש םבולישל תטלוב המגוד םיווהמ תורוגס תוירוטומ תויונמוימ לש הדימלה 

רבחמה חוודמ ,הז רקחמב .תוינפוג תויונמוימ לש עוציבה תעב םייתבישח םיכילהת 

תלטמ לש םיעוציב לע תונוש הדימל תויגטרטסא שולש לש ןתוליעי תאוושה לע 

ןמאמלו הרומל תושגומ ,רקחמה יאצממב ןוידלו חותינל ףסונ .הדבעמ יאנתב הקירז 
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ינפוג ךוניחל םירועיש תרגסמב תונושה תויגטרטסאה םושיי רבדב תוצלמה 
.םינוש טרופס ינומיא תרגסמבו 

הווה .(motor behavior)תירוטומה תוגהנתהב םיקסוע ,הז ץבוקב םירמאמה תשולש 

םנבומב תוירוטומ תויונמוימ עוציב לשו הדימל לש םיכילהת רוקחל ןויסינב ,רמוא 

.ינפוגה עוציבה ידכ דימ תויתביטח תולוכיב שומישה רקח ,תורחא םילימב .בחרה 

תירוטומ הדימלב תוירקחמ תומגידרפל תיביטינגוקה היגולוכיספה תרידח ךילהת 

ךילהתה יכ םא ,הצואת רבוצ אוהו ,(Adams,ו 971 :ןוגכ) 70-ה תונש תישארב לחה 

.ויתורטמ לעו רקחמה יכרד לע תטלוב הרוצב ומתוח תא עיבטהל ידכמ ריעצ וניה 

עוציבה תעבו הדימלה תעב "םידמולה שארב הרוק המ" ןיבהל תונויסינה ,ןפוא לכב 

.דואמ םיברתמ ,תוירוטומ תויונמוימ לש 

לשו םייתבישח םיכילהת לש בולישה תנבה רבדב םיארוקל בנשא חתפ הז ץבוק םא 

.האולמב הגשוה ותרטמש ירה ,םיירוטומ םיכילהת 
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