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:תירוטומה הדימלה תוחתפתה לש םינייפאמה 

תוירוטומה תויונמוימה תארוה לע תוכלשה 

בגוע־ידזי ילרוא 

רמאמה תרטמ 

דמלל איה ידוסיה רפסה-תיבב ינפוגה ךוניחה תוינכת לש תוירקיעה תורטמה תחא 

דוסיה תויונמוימ תארוהב רקיעב הנוכנ וז הדבוע .תוירוטומ תויונמוימ םידלי 

 (fundamental motor skills) תויפיצפס טרופס תויונמוימ תארוהבו (Docherty

 1982 ,81 Turkington, 1986; Gaiiahue). לש הדימלה וא השיכרה ךילהת תוכיא

,תוירירש-תויבצע תוכרעמ :ןוגכ ,םיבר םימרוגב הרושק תוירוטומה תויונמוימה 

ןונכתו הסיפת יכילהת ,םישוחה ןיכ ןילמוג יסחי ,תויזכרמ-תוירוטומ תוכרעמ 

הלועפ לש ,הבישח לש בוליש וניה ,רתויב הטושפה ףא ,העונת לכ לש עוציבה .ירוטומ 

םיקסועה ,עוצקמ ישנא לע .(Dijoseph, 1984) הכיבסה ימרוג לשו ףוגה לש תיסיפ 

תא ןיבהלו ךירעהל ,תעדל תוירחאה תלטומ ,םדאה תעונת לש םינושה םיטביהב 

תורטמ תורזגנ וז הסיפת ךותמ .תירוטומה תוגהנתהב םיפתתשמה ,םימרוגה 

:םה הלאו ,רמאמה 

ךילהת תוחתפתהב םירגובמ ןיבו םידלי ןיב םייתועמשמה םילדבהה תריקס ★ 
.עדימה דוביע 

תויונמוימה תארוהב םושייה לע ,וללה םילדבהל שיש ,תוכלשהה תניחב ★ 
.תוירוטומה 

עדימ דוביעל לדומה יפ ־לע תירוטומ הדימל 

לש ךילהתכ ,יחכונה רמאמה ךרוצל ,רדגוי (motor learning)תירוטומ הדימל גשומה 

.הארוה !ןורכיז ;תירוטומ תונמוימ :תונמוימ !תירוטומ הדימל :םינראת 
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תויונמוימה תארוה לע תוכלשה :תירוטומה הדימלה תוחתפתה 

.עוציבה לש םינשנו םירזוח תונויסינ תובקעב ,תירוטומה תוגהנתהב עובק יוניש 

יוצמ ובש ,ינמזה בצמל וא תולישבל ,תויתשרותה תויטנל תוסחייתה וז הרדגהב ןיא 

Singer, 1980:)םימס וא םילקא ,תופייע :ןוגכ ,םינוש םימרוג לש םתעפשהב עצבמה 

םתוברועמ ןפוא תא ,ךילהתה תא עדימ דוביעל לדומה ריבסמ ,וז הרדגה יפל .(8-9 

ירוטומה עוציבב תולבגמה תאו םינושה םינונגנמה לש םתוליעפ ןפוא תאו 
 (1980 ,Marteniuk, 1976; Singer). עדימ תדבעמה תכרעמכ םדאה גצומ ,הז לדומב,

limited)תלבגומ הלוכת הנשי תכרעמה ינונגנמלש ,הדבועה וב תשגדומ ןמזב וב ךא 

 channel capacity). אוהו ליאוה ,עדימ דוביעל לדומב שומיש השעיי וז הריקסב

ךילהת יבלשמ דחא לכב תוימושייו תויטרואית תויעב חותינ רשפאמה ,עדימ קפסמ 

.תוירוטומה תויונמוימה לש הדימלהו עוציבה 

הביבסה ןמ (input)יתשוחת טלק וא עדימ תטלוק תכרעמהש ,תוארל ןתינ 1 רויאב 

ןכמ רחאלו ,תלבגומ הלוכת לעב אוהש ,יזכרמה ןונגנמב הז עדימ תדבעמ ,ףוגה ןמו 

.(output)תירוטומ הבוגת תרצוי 

.(1976)קוינטרמ :רוקמה 
:1 רמא 

עדימ דוביעל לדומה ינונגנמ 
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בגוע-ידזי ילרוא 

לבקתמה ,יתשוחתה בושמל תובישח תמייק ,תאזה תכרעמה לש הליעי תוליעפ םשל 

לדומב יכ ,אוה רבדה שוריפ .הביבסהמ ןהו ףוגהמ ןה וירחאל םגו עוציבה ךלהמב סג 

וירחאלש ,ירוטומ־יתסיפת־יתשוחת ךילהת לאכ ירוטומה עוציבל תוסחייתה הנשי 

.בושמ לבקתמ 

 \
ןתינ ,םהב םישחרתמה םיכילהתהו ,םהידיקפת ,םינושה םינונגנמה לש בחרנ טוריפ 

קוינטרמ לשו (Fitts 8! Posner,ו 967) רנזופו סטיפ לש םיפיקמה םהירפסב אוצמל 

 (1976 ,Marteniuk) םיראותמ ,יחכונה רמאמב םלואו .(1987)ידזי לש הרמאמב ןכו
תוגצומו םירגובמ תמועל םידלי לצא עדימה דוביעב םייתועמשמה םילדבהה 

.תוירוטומה תויונמוימה תארוה לע הלאה םילדבהל שיש ,תוכלשהה 

םירגובמ ןיבו םידלי ןיב עדימה דוביע יכילהתב םילדבהה 

.עדימה דוביע לש תולטמב םירגובמה לש וזל ההז הרוצב םידקפתמ םניא םידליה 

Wade, 1977:) "םירגובמה לש וזמ תיטנגלא תוחפ עדימ דוביע תכרעמ שי םידליל" 

םיזמר תוריהמב םיטלוק םהו ליאוה תוליעיב עדימ םידבעמ םירגובמה .(473 

איה ךכמ האצותה .יידמל תקיודמ םתבוגת ןכלו ,עצבל םנוצרבש הלטמל םייטנוולר 

וניה ןטקה דליה ,תאז תמועל .ךרוצל אלש היגרנא תזבזבתמ תוקוחר םיתעל קרש 

הדבוע .הלטמה עוציבל םיטנוולר םניאש םיזמר "ףסוא" ללכ ךרדבו ,רגובמהמ יטיא 

לשו הבוגת ןמז לש תולטמ עוציב תעב םיניגפמ םידליהש ,ישוקב יוטיב ידיל האב וז 

לש הבוגתה .הלטמה לש ישוקה תדימב ,ןבומכ ,םייולת עוציבה יישק .הייפיצ ןמז 

."רתויב תקייודמ" ןיבל "ירמגל היוגש" ןיבש חווטב תויהל היושע דליה 

עוציבב םירגובמה לv> הלא ןיבו םידליה לש םתלוכי ןיב הז ינוציק לדבהל םרוג המ 

.וז הלאש לע בישהל יושע ,םהינייפאמבו םינונגנמ רפסמב ןויע ?עדימה דוביע תולטמ 

(input)יתשוחתה עדימה תטילק ןונגנמ 

עדיה תא שוכרל םידליל תרזוע תיתסיפתהו תיתשוחתה תלוכיה לש תוחתפתהה 

.לגתסהל םישרדנ םה הילאש ,הביבסה תרכהל ןהו ויתועונתלו ףוגל ןה סחייתמה 

ףוגה תעידי לע עדימ תוקפסמה ,תוירקיעה תויתסיפת-תויתשוחתה תוכרעמה יתש 
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תויונמוימה תארוה לע תוכלשה :תירוטומה הדימלה תוחתפתה 

William a Deoreo ,1980;)תיטתסמקה תכרעמהו תיתוזחה תכרעמה ןה הביבסהו 

 1985 ,Keogh 81 Sugden). תובשחנה ,הלאה תוכרעמה יתש ןיב ןילמוג ירשק םימייק

.תוירוטומה תויונמוימה לש עוציבה ךילהתבו הדימלה ךילהתב רתויב תויתועמשמל 

.הלאה תוכרעמה יתשב םירגובמ ןיבו םידלי ןיב םיירקיעה םילדבהה וטרופי ןלהל 

(visual system)תיתוזחה תכרעמה 

וגצוי ,וז הריקסל םיעגונה הלא ,םהבש םיירקיעה .םינייפאמ המכ תיתוזחה תכרעמל 

.ןלהל 

.יתגרדה ןפואב ןיעה לגלג לש תירודכה הרוצה תחתפתמ 7—6 ליג דע .תינכמ הלכגמ 

םישרפמש ינפל ,ןכל .יאור־קחר וניה דליהש ,איה הז יגולויזיפ ןותנ לש תועמשמה 

,סופתל דליה לעש יוריגהש ,חיטבהל םיבייח ,(input)הטילק לש היעבכ והשלכ עוריא 

Smith,)וז תינבמ הלבגמ לע רבגתהל ול רשפאמה קחרמב יוצמ ,יאור־קחר ותויהב 

 1970).

,4—3 ליג דע .הלידגה םע תחתפתמ ,הביבסה לש םימיוסמ םידממל תלדבמ הפדעה 

לש עבצה ךפוה ,6—5 ליגב .םיצפחה לש הרוצל םאתהב הביבסה תא דליה טלוק 

הנדש ,תורפסה תריקסמ .יתשוחתה עדימה םוגרתב יטננימודה תויהל יוריגה 

עדימ טולקל םיכישממ םירגובמהש ,(Smith, 1970) הלוע ,םייתוזחה םיטביהב 
.עבצ לש דממה יפ-לע םידליה ןמ רתוי הבר תוליעיב 

,תורגבתהה ליג תליחת דע ,םידליה .(selective attention)יביטקלס בשק תיינפה 

םשל םייטנוולרה םיזמרה תא קר הביבסה ןמ רוחבל םהילע רשאכ ,ישוק םילגמ 

דציכ ,םיעדוי םידליה ןיא םירקמה בורב .(Smith, 1970)תמיוסמ תוליעפ לש העוציב 

תוטלחה תלבק םשל ולצנלו יטנוולרה עדימה תא טולקל ,יתוזחה הדשה תא רוקחל 

 (1968 ,Vurpiiiot). יטנוולר עדימ ףוסיאב יידמל םינמוימ םירגובמה ,םתמועל.
ירמגל טעמכ םוסחל םיטונ םירגובמהש ,אצמנ (Druker 8< Hagen, 1969) רקחמב 

ולוכ טעמכ רושקה עדימ טלוק רגובמה ,ןאכמ .יטנוולר וניאש עדימ וא ינשמ עדימ 

עדימ (התלוכתב תלבגומה) תכרעמה לע סימעהל הטונ ,תאז תמועל ,דליה .הלטמל 

דבעל תיזכרמה תכרעמה תא בייחמ הז סופד .יטנוולר יתלב ןהו יטנוולר ןה ,בר 

.תוריהמב ביגהל דליה לש ותלוכיב םגופו ,עדימ לש תולודג תויומכ 
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דליה יניע תולעופ ,בוריקב 5 ליג דע .םייניעה לש קויד תורסחו תויטיא תועונת 

םיצפחל לגתסהל דליה לע השקמ ,וז תיגולויזיפ העפות .קיודמ יתלבו יטיא חרואב 

,רודכ תויונמוימב ישוק םילגמ םידליש ,ןכתיי .(Kay, 1969) םהירחא בוקעלו םיפע 

בקע אלא ,תירוטומ הטילש רסוח ללגב אקוד ואל ,רודכ לש הסיפתב רקיעבו 
.תיתוזחה תכרעמב תולבגמה 

הדימלה תעשב וא עוציבה תעשב תוררועתמה טלקה תויעב יכ ,אופיא ןכתיי 

תעשב םהב בשחתהל שי ,ךכיפל .ליעל וראותש ,םינייפאמב סרוקמ ,תירוטומה 
.םינומיאה תינכת לש התיינב 

 (kinesthetic system)תיטתסניקה תכרעמה

םירקוח ידי לע רבסומה ,ךילהת וניה יטתסניקה עדימה לש בולישהו הלבקה תלועפ 

Papper 80 טלקה ןונגנמ יארחא ולש ,יתשוחת ךילהתכ ,תחאה .תושיג יתשב םינוש 

 1973 ,Herman). ךילהתכ הלועפה תא האור ,רתוי תיתרוסמה היינשה השיגה

.(Spirduso, 1978)יזכרמה דוביעה ןונגנמ יארחא ולש ,יתסיפת 

עדימב שמתשהל ןתינש םיחינמ ,הנושארה השיגב םיכמותה םירקוחה 
.יבחרמהו יתוזחה עדימה ןמ דרפנבו ,עדומ ןפואב ומצעשכל יטתסניק-יתשוחתה 

המרב םושירל ןתינו ,יתועמשמ וניה תועונתה ןמ לבקתמה ,עדימהש ,תרמוא תאז 

:היזתסניק לש תורדגה המכ תורזגנ וז הסיפת ךותמ .תיביטינגוקה 

לעו םתלועפ לע ,םינושה ףוגה יקלח לע עדימ קפסמה ,שוחה איה היזתסניק ★ 

.העוציב רחאלו הכלהמב ,העונתה ינפל ,ללחב םבצמ 

,ףוגה לש תוחונתה לעו תועונתה לע עדימהו השוחתה איה היזתסניק ★ 

םניא רשא ,ףוגב סיירויי־תתהו םיימינפה םינשייחה תועצמאב םילבקתמה 

חרואב רסמנה וא ,הייארה שוחב ,העימשה שוחב טלקנה עדימ לע םיססבתמ 
.ילולימ 

ןבומב ,היזתסניקב ליעי שומיש םשלש ,םינעוט היינשה השיגב םיכמותה ,םירקוחה 

שוחבו הייארה שוחב טלקנה עדימה םע בלתשהל הז עדימ בייח ,טלחומה טופישה 

יזכרמה ןונגנמב דוביע תועצמאב .יזכרמה דוביעה לש םידוקפתב ללכנ ןכלו ,העימשה 

ןורכיז ,ןוגרא ,חותינ יכילהת יטתסניקה עדימה רבוע (תיזכרמה םיבצעה תכרעמ) 

.םישוחב טלקנה עדימה לש (תועמשמ תדמצהו חונעיפ)הסיפתו 
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רותיא תעשב וז תא וז ןה תומילשמ ,תושיגה יתש ןיב םייוצמה םילדבהה תורמל 

רוקמכ היזתסניקל שיש ,הברה תובישחה לע השגדה שי ןהיתשב .דמולה לש ויתויעב 

תינפוגה תועדומה ,תירוטומה תוגהנתהה רופישל ולצנל ןתינש בושמ קפסמה 
.תירוטומה הדימלהו 

ליגל דע תרפתשמ העונתה תרקב םשל יטתסניקה עדימב קיודמב שמתשהל תלוכיה 

סכרו ןורג וכרעש ,רקחמב .(Miliar, 1972)וז תלוכי תבצייתמ ןכמ רחאל .ךרעב 11 

תמושת דוקימ ידי-לע 8-ו 7 ליגב םידלי לצא היזתסניק רפשל ןתינש ,אצמנ (1984) 

היזתסניקהש ,ונעט ףא הלא תורקוח .ירוטומה עוציבה תעשב םפוג תועונתל םביל 

.(םש)תמדקומה תודליה ליגב הנוכתכ תבצעתמ 

יבקע יוניש םג לח ,הסיפתה לשו תושוחתה לש תוחתפתהה םע ,הארנה לככ 

.היזתסניקהו הייארה תוכרעמ :תויטננימודה השוחתה תוכרעמ יתש לש היכרריהב 

טלקה לש (תויטננימודהמ וא) רבגומה שומישה ןמ רבעמב יוטיב ידיל אב יונישה 

תאז .םירוטפסרלטמ טלקב שומישל ,(יטאמוס עדימ)היזתסניקהו עגמה תוכרעממ 

רוקמכ םייניעב שומישל ,(ףוגל םיבורקה) םיילמיסקורפה סינשייההמ ,תרמוא 

תכרעמה תויטננימודל רבעמה .תירוטומה תוגהנתהה תרקבלו הטילקל ירקיע 

לש תיסיסבה תלוכיה תולעב השוחתה תוכרעמב שומישה ןמ ךפהמ הווהמ ,תיתוזחה 

תנדועמ עדימ דוביע תלוכי ןהלש ,השוחת תוכרעממ טלקב שומישל ,עדימ דוביע 

עדימ קפסל תלגוסמ איהו ,רתויב תקיודמ הניה תיתוזחה תכרעמה .רתוי הבר הדימב 

.(William 81 Deoreo, 1980) הביבסה לע לאודיבידניאל 

עוציבב תוארל ןתינ ,השוחתה תוכרעמ לש תויטננימודב יונישל הבוט המגוד 

וניא דליה הז ליגב .4 ליגב דלי לצא (ותוא םילגלגמ םירגובמ ינשש) לבחב הציפקה 

ידכ ,בבותסמה לבחהמ רזגנש ,יתוזחה עדימב תקיודמ הרוצב שמתשהל ןיידע לגוסמ 

םיזמר לע תרכינ הדימב ךמתסמ דליהש ןוויכמ ,תאז .תחלצומ הציפק עצבל 

שמתשהל לגוסמ וניא ןיידעו ,תירוטומה תוליעפה עוציבב סייטתסניק-סיינפוג 

תוליעפב החלצהב טולשל ידכ םישורדה ,םיינוציחו םייתוזח םיזמרב תוליעיב 

,ויתועונת בצק תאו ויתועונת ףצר תא בצעל דליל רוזעל שיש ,ןאכמ .תירוטומה 

8-7 ליגב דלי ליבוהל ךרוצ ןיא ,תאז תמועל .לבחה תעונת תא ףיסוהל ןתינ םרטב 

לש םדקומ בוציע ידי לע לבחב הציפקה תונמוימל ,(המוד בצמ םע דדומתי רשא) 

תמייק ,רתויה לכל וא ,היעב השעמל תמייק אל הז ליגב דליל .ףוגה לש תועונתה סופד 

תעונתמ םירזגנה ,םייתוזח םייוריג םע לבחב הציפקה תוליעפ םואית לש הטושפ היעב 
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בגיע-ידזי ילרוא 

םיזמרה לעו השוחתה לע תוכמתסהמ רבעמ לח ,רמוא הווה .לבחה בוביס 

.תירוטומה תוגהנתהה תרקב םשל יתוזח עדימב שומישל םייטתסניקה 

תוירוטומ תויונמוימ תארוהל תוכלשהה 

תויטננימודמ רבעמהו תויתשוחתה תוכרעמה לש היכרריהב יונישה ןורקע םושיי 

אטבתמ ,תוסג תוירוטומ תויונמוימ תארוהב ,תיתוזח תויטננימודל תיטתסניק 

גוויסל תולבוקמה תוטישה תחא .דמלל וננוצרבש ,תויונמוימה גוויסב רקיעב 

ןיב ןיחבהל ןתינ היפל ,עוציבה תביבס לש תוביציה תדימל םאתהב השענ תויונמוימ 

.(open skills) (Magiii, 1985) תוחותפ תויונמוימו (closed skills)תורוגס תויונמוימ 

החותפ תונמוימש דועב ,הנתשמ יתלבו הביצי הביבסב תעצבתמ הרוגס תונמוימ 

תא שארמ תופצל ןתינ אל ךכ םושמו ,ידימת ןפואב הנתשמה הביבסב תעצבתמ 

.תוחותפב תורדגומ ,קחשמ בצמב תועצבתמה תויונמוימה בור .הב םילחש םייונישה 

תויונמוימל דמולה תא תפשוח ןושארה בלשבש וז איה הליעי הארוה תטיש ,ךכיפל 

תויונמוימה תא תויתגרדהב חתפל שי ,ןכמ רחאל .הטילשל תנתינה הביבסב תוחותפ 

רורדכה תונמוימ תא דמלל ףאוש הרומה רשאכ .רתוי תבכרומו תמדקתמ המרל 

בלשב .יאמצע ןפואב ררדכל םידימלתל רשפאל ןושארה בלשב שי ,המגודל ,לסרודכב 

יתוזחהו יטתסניקה בשקה רקיעש תויה ,הביצי היהת הביבסהש ךכל גואדל שי הז 
הטילשו ההובג המר גיצמ דמולה רשאכ .הלטמה עוציבל הנפומ דמולה לש 

:ןוגכ ,םיפסונ םינתשמ בלשל הרומה לוכי ,הלטמה עוציבב הבוט תיטתסניק-תינפוג 

,ןכמ רחאל .תיסיסבה רורדכה תלטמב םיפסונ םיטושפ םייונישו רורדכה הבוג יוניש 

םינוש ןוויכ יסופד יפ-לע ררדכל וא ,הצירב ,הכילהב ררדכל דליה ןמ שקבל ןתינ 

רשפא רתוי רחואמ .הצירהו רורדכה תויוריהמ יונישב וא ,הפצרה לע םינמוסמה 

ףוגה ןמ בשקה תרבעה םשל תואסיכ וא םיסונוק :ןוגכ ,םינוש םילושכמ ףיסוהל 

ליבקמבו םיביריכ םיפסונ םינקחש ףיסוהל רשפא .םיינוציח םיטקייבואל — רודכהו 

תיביטקא הרימשל דע תיביספ הרימשמ ,םתרימש לש ץחלה תדימ תא תולעהל 

םיבכרומ קחשמ יבצמב רורדכה תונמוימ תא בלשל ןתינ ,ךילהתה לש ופוסב .האלמ 

.קחשמה זוכירו רורדכ :ןוגכ ,רתוי 

שרוד ,םייתימא קחשמ יבצמב תויסיסבה תוירוטומה תויונמוימה לש םושייה 

תויגטרטסאב שומישו הביבסל תועדומ ,יסיסבה סופדב םייוניש ,הבוט הקינכט 

ושעיי תוירוטומה תויונמוימה תדימלב םינושארה תונויסינהש ,יוצר ןכל .תונוש 

עצבתי ,הביבסב םינתשמה םיבצמל רבעמה וליאו .יסחי ןפואב םיביצי הביבס יאנתב 
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תויונמוימה תארוה לע תוכלשה :תירוטומה הדימלה תוחתפתה 

ירוטומה סופדה עוציבב םייוניש םיעבותה ,םינתשמ עוציב יבצמ .יתגרדה ןפואב 

"יתימא"ה קחשמה יאנתב תויונמוימה עוציבל בוט סיסב םיקפסמ ,יסיסבה 

 .(Docherty 81 Turkington 1986)

יזכרמה דוביעה ןונגנמ 

דוביעה עצבתמ ,תויתשוחתה תוכרעמב ףוגה ןמו הביבסה ןמ עדימה תטילק רחאל 

ןוגרא ,שוריפה :םינמנ הלא םיכילהת םע .הסיפת יכילהת תועצמאב הז עדימ לש 

הלא הסיפת יכילהת .עוציבה לש יוושכעה בצמה לע עדימל התדמצהו תועמשמה 

לבקל עצבמה לגוסמ ,הסיפתה יכילהת ךמס לע .רבעה תונויסינ לע םיססבתמ 

העונתה לש הרטמה תגשהל רתויב םיאתתש הבוגתה תא רוחבל ,רמולכ .תוטלחה 

,הלא םיכילהת לע ססבתמה ,יזכרמה דוביעה ןונגנמ .הנתשמה וא הביציה הביבסב 

.ישוחניבה לולכתה ךילהתבו ,ןורכיזה תכרעמב תוחתפתהה יסופדב רזענ 

ןורכיזה תוכרעמ 

לצא תויטיא רתיב םילעופ ןורכיז יכילהתש ,םירקוחה ברקב תיללכ המכסה תמייק 

.(Wickens, 1974; Chi, 1977; Chi 81 Gallagher, 1982) םירגובמ לצא רשאמ םידלי 

תגצומ תודליה תונש ךלהמב םיקדבנ לצא העונתה ןמזו הבוגתה ןמז יונישל המגוד 
.2 רויאב 

הבוגת ןמז 
 (Reaction time)

''^ העונת ןמז 
 (Movement time)

 _L

 80 70 60 50 40 30 20 10
םינשב ליג 

.(Gallahue (1982: רוקמה 

:2 וויא 

העונת ןמזבו הבוגת ןמזב ליגה םע םילהה םייוניש 
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בגוע-ידזי ילרוא 

ןמזה ךשמל שיש העפשהה הקדבנ ,(Gallagher 81 Thomas, 1980) רחא רקחמב 

םיקדבנה .עוציבב רופישה לע ,(post KR interval) תואצותה לע עדי ןתמ רחאלש 

רקחמה תואצות .היינשה תויפלא 400-ב מ"ס 40 לש קחרמל תידי זיזהל ושקבתנ 
.3 רויאב תוגצומ 

A = 7 ליג :ארקמ 
O = 11 ליג 
□ = םירגובמ 

*תינתשמ האיגש 
 22

 20

 18

 18

 14

 12

 10

 8

 6

 4

 2

*העובק האיגש 

 12 3 6 12

 22

 20■

 18

 16

 14

 12

 10

 8

 6

 4

 2

*תטלחומ האיגש 

.(Gallagher 81 Thomas (1980 : רוקמה 

חוורימה ןמז חוורימה ןמז חוורימה ןמז 
(תוינשב) (תוינשב) (תוינשב) 

 22

 20

 18

 16

 14

 12

 10

 8

 6

 4

 2

 AE) Absolute Error) — הרטמל סחיב ,(+)וא (-) הנוויכ תא ןייצל ילבמ העצובש האיגשה תומכ.

 CE) Constant Error) - הרטמל סחיב הנוויכו האיגשה תומכ.

 VE) Variable Error) — רפסמ ךלהמב עוציבב תויבקעה לש היצקידניא הווהמה עוציבב תונושה
.תונויסינ 

:3 רויא 

הריהמ ןומזת תלטמ עוציב לע םינוש דוביע יחוורמ לש תועפשה 
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תויונמוימה תארוה לע תוכלשה :תירוטומה הדימלה תוחתפתה 

ןומזת תלטמל םירגובמ לשו 7 ליגב םידלי לע הבוגתהש ךכב ןיחבהל ןתינ 3 רויאב 

רתוי ךשוממ ןמז םידליל בצקומ רשאכ ,הוותשמו תכלוה ,(rapid timing task)הריהמ 

,םירקוחה ואצמ דועו ,םדוקה ןויסינה ןמ לבקתהש ,םהיתואיגש לע עדימה לוצינל 

וגיצה ,ועציבש העונתה לע עדימה תא לצנל רתוי בר ןמז 7 ליגב םידליל ןתינש לככש 

הריכז יכילהתש קיסהל ןתינ יוסינה ןמ .האבה העונתב רתוי הבוט עוציב תמר 

ביצקהל שי ,םהיעוציב תא רפשל ידכ ,ךכיפל .םידלי לצא תיסחי תויטיאב םישחרתמ 

.האבה העונתה עוציב ינפל עדימה דוביעל ןמז רתוי םהל 

(short term memory)רצק חווטל ןורכיזה ןונגנמ 

הלוכתה .הבישחה תשחרתמ ובש ,ליעפה ןורכיזל בשחנ רצק חווטל ןורכיזה ןונגנמ 

יכילהתב ןויע .(Miller, 1956) עדימ יטירפ העשת דע השימחל תלבגומ הז ןונגנמ לש 

רתוי ריהמ בצקב וז תכרעממ עדימ דבאל םיטונ םידליש ,הלגמ רצק חווטל ןורכיזה 

םיזוחא םישיש דליה דבאי ,יוריגה תגצהמ תוינש שמחל דעו היינש ךותב .םירגובממ 

.(Haith, Morrison 81 Sheingold, 1 970; Liss 8! Haith, 1 970) עדימה תומכמ רתוי וא 

לע ךמתסהל םילוכי םהירה ,תוריהמ התואב עדימ םידבאמ םניא םירגובמהו ליאוה 

ןפואב םיעיפשמ םימרוג ינש .תוטלחה לבקל ידכ עדימ לש רתוי הלודג תומכ 

תויגטרטסא ,ינשהו ,בשקה ,דחאה :רצק חווטל ןורכיזה תוליעי לע יתועמשמ 

.(recording) (William 8! Deoreo, 1980) דודיקו (grouping) ץוביק :ןוגכ הריכזה 

,ךורא חווטל ןורכיזב ןהו רצק חווטל ןורכיזב ןה שומיש השענ הלאה תוקינכטב 

ןורכיזה תכרעממ רקיעבו ,ןורכיזה תכרעמ תושירדמ תיחפהל ןתינ ןתועצמאבו 

.ףסונ רבסה םיבייחמ דודיקו ץוביק םיגשומה ,םלואו .רצק חווטל 

ןתמ ,רתוי תולודג עדימ תוצובקל תונוש עדימ תודיחי ןוגרא לש ךילהת אוה ץוביק 

תמייוסמ תוסחייתה תרגסמב ךורא חווטל ןורכיזב ןנוסחאו ןהל תועמשמ 
 (frame of reference). תושדח תועונת לש הרדס רוכזל שרדנ עצבמה רשאכ ,המגודל,

ךרוא :ןוגכ ,העונתה ינייפאמ יפל תועונתה תא ללכ ךרדב םירגובמה םיצבקמ 

,המוד חרואב .דרפנב העונת לכ רוכזל םיטונ םידליה ,םתמועל .התוריהמ וא העונתה 

הסני דליהש דועב ,381-633 ,לשמל ,םיצבק יפל ןורכיזב ןופלט רפסמ רגובמה ןגראי 

.םידדוב םירפסמ רוכזל 
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בגוע-ידזי ילרוא 

ןורכיזב דרפנב תונסחואמה ,עדימ לש ,רתוי וא ,תודיחי יתש לש בוליש אוה ,דודיק 

ירוטומה סופדה ךורא חווטל ןורכיזב ןסחואמ ,5 ליגב דלי לצא ,המגודל .ךורא חווטל 

אל הלאה םיטירפה ינש רשא דע .תודרפנ תולועפ יתשכ דעצהו רותינה ,גולידה לש 

תירוטומה תוגהנתהה לש קלח גולידה הווהי אל ,תחא הלועפל (recorded)ובלתשי 

לש םנוגראל ןה םימרות ,ליעל ורכזוהש ,הריכזה יכילהת ינשש ,ןאכמ .דליה לש 

וא דוחיאל ןהו ץוביק תועצמאב ,תכרעמל סנכנש שדח עדימ לש םידרפנ םיקלח 

.דודיקה תועצמאב ,ךורא חווטל ןורכיזב םייק רבכש ,עדימ לש בולישל 

ירוטומה עוציבה תא רפשל ןתינ ,תועונת לע עדימה ןוגראל תוקינכט תארוה ידי-לע 

 (1984 ,Thomas). עוציב יבצמל רבעוי עוציבב רוכישהש ידכ יכ ,קיסהל ןתינ ןאכמ

הלטמ לש לוגרת רשפאל שי ,ךכ םשלו ,בר יתעונת ןויסינב ךרוצ שי ,םינושו םישדח 

,ןייצל יואר .תויתעונת תויצניבמוק לש בחר ןווגימבו םינוש םיבצמב תמיוסמ 
האוושהב םידליל שיש םירסחה לכ לע הפחי אל תובוט הריכז תוקינכטב שומישה 

ןוויכמ ,הקינכט לש וא חוכ לש יסיפ לדוג לש ןורתי תושרודה תולטמב םירגובמל 

לע םלשומ ןפואב תוצפל תולוכי ןניא תויביטינגוקה תויגטרטסאה הלא םירקמבש 
.םייסיפה תונורתיה 

(long term memory)ךורא חווטל ןורכיזה ןונגנמ 

תוינכתו תויגטרטסא ,םיגשומ ,תודבוע ןסחאמ ךורא חווטל ןורכיזה ןונגנמ 

וזמ יתועמשמ ןפואב הלודג ותלוכת ,ןכ ומכ .תוכורא ןמז תופוקת ךשמל תוירוטומ 

ןורכיזל ותרבעהו ךוראה חווטל ןורכיזה ןמ עדימה תאלעה .רצק חווטל ןורכיזה לש 

שומישה .דחי םג ןהיתשב וא ,הבישחב וא הלועפב וב שומיש רשפאמ ,רצקה חווטל 

הטילש לש םיכילהתל םרות ,ךורא חווטל ןורכיזב תונסחואמה ,תוירוטומ תוינכתב 

לש קיודמה םזינכמה יכ םא ,תוירוטומ תויונמוימ לש עוציבה תעשב הרקב לשו 

.רורב וניא ןיידע ,הז ךילהת 

תודליה תונשב תווהמ ,ךורא חווטל ןורכיזב תונסחואמה ,תועונת עוציבב תויוסנתהה 

העונתב דופישהש ,הדבועה .(Thomas, 1984) העונתב רופישל ירקיעה רוקמה תא 

.הזב הז םירושק ליגהו ןויסינהש יפ-לע־ףא ,הבושח איה ןויסינל תודוה שחרתמ 

(transfer) ריבעהל םילגוסמ םניא םיריעצ םידליש ךכל םרוגה אוה ןויסינה רסוח 

.הנוש בצמב וא ההז בצמב המוד הרטמל ,תיללכ היגטרטסא 
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,תחאה :תוירוטומה תויונמוימה תארוה לע תוכלשה רפסמ שי ליעל וגצוהש תודבועל 

תולועפה ןיבו ,עצבמ דליהש ,הלועפה ןיב ןוימדה תא שיגדהל ךנחמה לע וא הרומה לע 

םתשיג תא וריבסיש ,םידליה ןמ שקבל יוצר ,היינשה .תומדוק תויונמדזהב ועצובש 

קפסל שי ,התובישחב התוחפה אל ךא ,תישילשה הכלשההו ,תויתעונת תויעב ןורתפל 

.תונווגמ תובר תועונת עוציבב תוסנתהל תונמדזה דליל 

תוירוטומ תויונמוימ לש עוציבה .(intersensory integration) ישוחניב לולכת 

וא רודכב הטיעב ןוגכ ,תוסג תוירוטומ תויונמוימ ןכו ,הריזגו הביתכ ןוגכ ,תונידע 

עדימה לש ךשמתמה (integration) לולכתל תודוה ,רתיה ןיב ,רשפאתמ ,הציפק 

תא הווהמ יתשוחתה עדימה לש בולישה .תונושה השוחתה תוכרעממ לבקתמה 

חווטל ןורכיזה יכילהתל ןהו (םייוריגל תועמשמ תדמצה)הסיפת יכילהתל ןה סיסבה 

םימשרה ןיב םואית לח ,ישוחניבהלולכתה ךילהתב.(William 8! Deoreo,1980)ךורא 

םירקוח .(Ayres, 1973) םינושה םישוחה ןמ תחא הנועבו תעב םילבקתמה ,םינושה 

רתויב בושח ביכרמ ישוחניבה לולכתב םיאור ,(1981 ,ינמחר ,לשמל 'ר) םינוש 

,תונושה תושוחתה תועצמאב םילבקתמה ,םינותנה .םייביטינגוקה םיכילהתב 
עדימה בולישב םיישקל יכ ,חינהל ריבס .תוגהנתהה לש סיסבה תריציל םירבחתמ 

,הדימלב תוערפהב יזכרמ דיקפת שי ,םינושה םישוחה תועצמאב לבקתמה 

.(םש)תונידעו תוסג תויתעונת תויוליעפב תוערפהב סג ,תובורק םיתיעלו 

השענש ,דרפנה שומישה לש התחפהב ןיחבהל ןתינ תוחתפתההו הלידגה םע 
ישוחניבה עדימה לש בלושמה שומישה לש הרבגהבו ,תונושה םישוחה תוכרעמב 

 (intersensory) יצורע-ברה וא(multimodal). םאתל דליה לגוסמ הז ךילהת תועצמאב

תונושה השוחתה תוכרעממ תינמז-וב םיעיגמה ,עדימה יטירפ ןיב רתוי ההובג המרב 

שי ישוחניבה לולכתה ךילהתל .תירוטומה תוגהנתהה תנווכה םשל םהב רזעיהלו 

רופיש תא ףקשמ אוה ,ןכ לע רתי .ירוטומ-יתסיפתה ךילהתה רופישב הבר תובישח 

וילעש ,קצומ סיסב םיווהמ הלא םירושיכ .חומה לש םייביטרגטניאה םירושיכה 

Ayres,) תוירוטומ תועונת עוציבל עגונה לכב תוטלחה תלבק ינפל דליה ךמתסמ 

 1973).
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(output)לעופל האצוהב םייוניש 

,טלקה בלשב תוררועתמה תויעב ןיב תולקב לבלבתהל יושע 6 וא 5 ןב דליב הפוצה 

 input)) טלפה בלשב תויעב ןיבל (output). ובש ,בלשה לש קיודמה רותיאב ישוקה

differentiation)) היצאיצנרפידה ךילהת לש ותמלשה-יאמ עבונ ,היעבה תמייק 

שחמומ הז תוחתפתה סופד .(Bilodeau 8! Bilodeau, 1969) תירוטומה תכרעמב 

דע .5 ליג דע םידלי לצא (בקעמ תלטמ ןוגכ)הבוגת-יוריג לש תוטושפ תולטמ עוציבב 

ושרדנש יפכ ,תוקיודמה תובוגתה תא לעופל איצוהל םילגוסמ ויה אל םידליה הז ליג 

חכוהש יפכ ,ךורא ךילהת וניה הבוגתה לש היצאיצנרפידה ךילהת .הלטמה ןמ 

(Spaeth,ו EMG) (972) ףרגוימורטקלאב בחרנ שומיש השענ םהב םירקחמב 

תועונת לש תכרעמ לעופל איצוהל דליה לגוסמ ,ןויסינה לש תורבטצהה םעו ליגה םע 

תולוע הלא תועונת .העונתה תרטמל םאתהב ,בחרמה דממבו ןמזה דממב תונגרואמ 

תועונת .דליה לש תיתסיפתהו תיתשוחתה ,תירוטומה תוחתפתהה םע ותובכרומב 

ןה ןכלו ,המוד ןפואב תועצובמה ,תולועפ לש יגולויבוריונ ןורכיז לע תוססובמ הלא 

עצבל לגוסמ וניא דליה םהבש ,םירקמב יכ ,חינהל ריבס .תירוטומ הדימל תוברעמ 

ןוגכ) תויתשוחתה תוכרעמב היעב תמייק ,וליגל םאתהב ודמלנש העונת יסופד 

לש בושמה (Dijoseph,ו 984)(היצנידרואוק ןוגכ)תירוטומה תכרעמב וא (היזטסניק 

לעב טנמלא הווהמ ,וירחאלו עוציבה ךלהמב םינוש תורוקממ לבקתמה ,תושוחתה 

םיאור (Smith 8< Smith, 1966) תימסו תימס .הניקת תירוטומ הדימלב תובישח 

םיירוטומ-סייבצע בושמ יסופד לש שדחמ ןוגרא לש ךילהת תירוטומה הדימלב 

תכרעמה תלגוסמ ,הז ךילהת תועצמאב .םישדח הביבס יבצמל תמאתומה ,הבוגתל 

:(םש) הלאה םיכרדב לועפל תירוטומה 

תרדגומ הרטמ תגשהל תנווכמה העונת רצייל ★ 

תואיגש תוהזל ★ 

.תכרעמה תא שדחמ ןווכל ידכ תואיגשה לע עדימב שמתשהל ★ 

ירביאמו הייארהמ לבקתמה הז ןוגכ ,תושוחתה לש עדימה תועצמאב ,ךכל ףסונב 

תכפוה העונתהש לככ .תירוטומה תינכתה תא ןקתל עצבמה לגוסמ ,לקשמה יוויש 

תכרעמ רשאכ .תושוחת לש בושמ לע תוחפ ךמתסמ עצבמה ןכ ,רתוי תנמוימל 

,ץמאמו תוריהמ ,חווט ןוגכ ,העונתה יביכרמ לש ןוכנה ףצרה תא תדמול םיבצעה 

ידכ ,(preprogrammed)ןכ ינפל ובצועש ,תוינכתב שומישה לע רתוי תכמתסמ יהירה 

.(תיביטנידרואוק) תמאותמ העונת עצבל 
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הארוהב םושייה לע תוכלשה 

ליגמ דליה תפישחל הבר תובישח תמייק תירוטומה הדימלה ךילהת רופיש םשל 

.תוירוטומ-תויתסיפת־תויתשוחת תויוליעפ לש בחר ןווגמב תויוסנתהל ריעצ 
ססבתהל דליה לכוי םהילע רשא ,העונת יסופד לש רישע בצמ חותיפל איבת וז הפישח 

תויתועמשמ ןניא תומדוק תויוסנתהש ,חינהל ינויגה הז ןיא .תוחתפתהה ךשמהב 
הדימלה בצמל איבמ דליה .תושדח תוירוטומ תויונמוימ דומלל דליה לש ויתונויסינב 

,םיישגר םיבצמ לש ןהו תומדוק תוירוטומ תויוסנתה לש ןה בר ןווגמ השדחה 
תוגהנתהב הליחתמ הניא םלועל תירוטומ הדימל .הדימלה תריווא לע םיעיפשמה 

םינגרואמ תוגהנתה יסופד םע הליחתמ איה (Smith 81 Smith, 1966)ספא לש בצממ 

חווטש לככ ,ןכל .ןומיאו לוגרת תועצמאב יונישל תונתינה ,בושמ תובוגת םעו 

.הדימלל וייוכיס ורבגי ןכ ,רתוי בחר היהי םיתואנ םיאנתב דליה לש ויתויוסנתה 

schema) המיכסה תיירואית ידי-לע ךמתנ תונווגמ תועונתב תויוסנתהב ךרוצה 

 theory), טדימש ידי-לע החתופ רשא (1975 ,1977 ,Schmidt). העיצמ וז הירואית

יפל .ןתוא עצבמו תועונת לש תיפוסניא תומכ םינפמ טרפה ובש ,ןפואל רבסה 

תועונתה לש תויפיצפס תוטלקה לש ןוסחא ןניא ,תוירוטומה תוינכתה ,וז הירואית 

לע םיעיפשמה ,(תומיכס) םייללכ תונורקעו םיקוח לש ןוסחא אלא ,תועצובמה 

םיארקנ םהיניב ןילמוגה יסחיו העונתה יביכרמ לש ןוסחאה .ותוא סיטוונמו עוציבה 

יקלח ןיב רושיק ידי לע הלועפ תינכתל המיכסה תא ךפוה עצבמה .תועונת לש המיכס 

ןכ ,תונוש תויצאיראוב הסנתמ טרפהש לככ .תויוצרה תועונתל תומיאתמה תועונתה 

.העונתל רתוי בחר סיסב הווהמ ןכלו ,רתוי הרישעו השימג תישענ המיכסה 

,תוירוטומה תויונמוימה לש הארוהה ןפוא לע תוכלשה שי המיכסה תיירואיתל 

המגוד האר)דוסיה תויונמוימ תובצעתמ הז ליגבו ליאוה ,ידוסיה רפסה-תיבב רקיעב 

תונמוימ לש גוס ותואב תועונת לש ןווגמב לוגרתש ,תעבוק הירואיתה .(חפסנב 

,הקירז תויוסנתהב הלבגה וליאו .המיכסה תרשעהל איבי (הציפק ,הסיפת ,הקירז) 

הרוצב לגתסי דליהש ךכל םורגי אל ,דבלב תיליעה הקירזה סופדב שומישה ןוגכ 

הקירז וא ,תיתחת הקירז :ןוגכ ,הזכ סופדמ הנושה השדח הקירז עוציבל הליעי 

םינשה ךלהמב תויעבה ןורתפ תטיש יפ-לע לוגרתב תכמות המיכסה תיירואית .תידיצ 

Schmidt,)תויפיצפס תויונמוימ תארוהב רשאמ רתוי ,ידוסיה רפסה-תיב לש תונושארה 

רתוי בוט בצמב םידליה ויהי (המיכס) בחר ירוטומ סיסב לש ובוציע רחאל .(1977 

.ןתוא םשיילו תויפיצפס תויונמוימ שוכרל 
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םוכיס 

לדומה ידי-לע םירבסומה ,תירוטומה הדימלב םיכילהת רפסמ ורקסנ הזה רמאמב 

םיירוטומ־טייתשוחת םיכילהתל שיש ,תובישחה.תא טילבמ לדומה .עדימ דוביעל 

ףסונב .תוירוטומה תויונמוימה לש השיכרה לעו עוציבה לע סיירוטומ-םייתסיפתו 

ןתינ שגד .םירגובמ ןיבל םידלי ןיב הלאה םיכילהתב םימייקה ,םילדבהה וניוצ ,ךכל 

תויונמוימה תארוה לע םינושה םייתוחתפתהה םיטביהל שיש ,תוימושייה תוכלשהל 

הדימל לש התושחרתהל םייתועמשמהו םייזכרמה םיכילהתה דחא .תוירוטומה 

יוגש סופד עצבל דליל רשפאתי םא .בושמה וניה ,טרפב תירוטומ הדימל לשו ללכב 

העונתה תא עצבי רבד לש ופוסבש ירה ,םיאתמ יתלב בושמ ול קפוסיו העונת לש 

.תירוטומה הדימלה לש התושחרתה תובקעב תיטמוטואה המרב היוגשה 
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תורוקמה תמישר 

,4 דיגא .תיטרואת הריקס :ירוטומ-יתסיפת עדימ דוביע יכילהת .(1987).א ,ידזי 
 97-86.

.ביבא-לת תטיסרבינוא :ביבא-לת .הדימלו חומ .(1981).ל ,ינמחר 
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בגוע-ידזי ילרוא 

חפסנ 

המיכסה תיירואית יפ־לע הקירזה תונמוימ חותיפל המגוד 

 (Schema theory)

הקירז :חותיפל אשונה לש םידממה 

(העונתה סופד ןוויג) :גחרמ 
םיידי יתשב (לאמש/ןימי) תחא דיב 

תיתחת הקירז תיתחת הקירז 
תא הנש  לאמש/ןימי דצמ הקירז תידיצ הקירז 

סיסב  תיליע הקירז תיליע הקירז 
הכימתה  הזח תקירז תויצאיראו 

תומר/םילולסמ/םינוויכ 

תיוזב ,הדיצה ,םינפל ,הלעמל :קרזנ רודכה 
(הכומנ המר) םיבשוי וא םיפפוכתמ :רשאכ קרזנ 
(ההובג המר) םירהוד וא םיצפוק 

:םינוש םינוויכב רודכה םע םיענ 

םידדצל םינפל 

גזגיזב רוחאל 

:ןמז 
רהמ — טאל 

תחיינ הרטמל רודכ תקירז • 
תדיינ הרטמל רודכ תקירז • 

תדיינ הרטמ רבעל העונת ידכ ךות רודכ תקירז • 
(המודכו ,גופס ,ימוג)םינוש םילקשמבו םילדגב םירודכ תקירז • 

קחרמלו הקזח הקירז • 
תינוניב דע השלח הקירז • 

קויד םע קחרמ בוליש • 

:חוכ 

קזחל שלחמ 
הקירזה הבוג / קחרמ :ל סחיב 

םירודכה לקשמ / לדוג 

(םישנא םע וא/ו רודב םע העונת) :ןילמוג יסחי 
םילודג / םינטק םירודכ :םיצפח 

.הצובקב / גוז ןב םע / דבל :םישנא 

.(Thomas(1984 :רוקמה 
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