
Measurement of sport motor abilities in children (age 9-10): A Pilot Study /  אבחון
היכולת המוטורית-ספורטיבית של ילדים גילאי תשע-עשר: מחקר חלוץ  

Author(s): ישעיהו הוצלר, שולמית רביב, עמנואל זגורי, T. Hutrzler, S. Raviv and E. 
Zagury  

Source: Movement: Journal of Physical Education & Sport Sciences /  בתנועה: כתב-עת
כסלו, ) lrm;, No. 2&ב .Vol ,למדעי החינוך הגופני והספורט, כסלו, תשנ"ד / נובמבר, 1993
pp. 21-38 ,(תשנ"ד / נובמבר, 1993  

Published by: Academic College at Wingate 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23631759

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 12:38:25 UTC������������� 

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

https://www.jstor.org/stable/23631759


םידלי לש תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןוחבא 
ץולח רקחמ :רשע-עשת יאליג 

ירוגז לאונמע ,ביבר הימלוש ,רלצוה והיעשי 

טרופסה םוחתב ירוטומה ןוחבאה לש ותמורת 

םוחתב ול יוארה דמעמל הכז אל (ירוטומ ןוחבא ,ןלהל) ירוטומוכיספה ןוחבאה 

החנזה .תוגירח תויסולכוא לשו תוילמרונ תויסולכוא לש יתוחתפתההו ישפנה ןוחבאה 

,אסיג דחמ היצנגילטניא ינחבמ חותיפב עקשומה ,ברה ץמאמה חכונ רקיעב תטלוב וז 

,ןמיהמ תוחפ ירוטומה ןוחבאה יכ ,ןועטל רשפא יא .אסיג ךדיאמ תוישיא ינחבמו 

בחרנ שומישל םיכוזה ,םירחא םיטסונגאיד םילכמ ,רקי רתוי וא יביטקייבוא תוחפ 

:הלא ןה ירוטומה ןוחבאה לש וחופיקל תוירקיעה תוביסהש ,הארנ .(1965 ,זר-ןהכ) 

לע עדימ טועימ ,םילבוקמה םינחבמב שומישו הרגש ,ותובישחל בל תמושת רסוח 

,םינמיהמ ,םיטרדנטס םירישכמ רדעה — רקיעבו ,ןוחבאה לש וכרע לעו ומויק םצע 

ירוטומ ןוחבא תכירע תועצמאב יכ ,חיכוה ינילקה ןויסינה .הרבעהל םילקו םיפקת 

םג אלא ,םיירוטומ םידוקפתב קר אל תוערפה לע םיעיבצמה םייוקיל ףשחיהל םייושע 

יושע ןוחבאה (Kohen-Raz, 1986 ; 1965 ,זר-ןהכ) שגרהו לכשה ,םישוחה ידוקפתב 

סנחבאל םילגוסמ םניא תוישיא ינחבמו היצנגילטניא ינחבמ רשא ,םימוחתב םורתל 

ייוקיל לש םתוחתפתה לע םיעיפשמה ,הנידעו הסג הקירוטומב םייוקיל ומכ ,יוארכ 

םידוקפת תקידבל םינחבמ וחתופו ונבנ ,םינשה ךשמב ,םנמאו .םימדקא הדימל 

:לשמל הוושה)תוירוטומ תויעב ילעב םירגובמ לצא וא םידלי לצא םינוש םיירוטומ 

.(Rey, 1952; Bruininks, 1988; Ayres 1975 ; 1970 ,רבוקטיו-ןמדירפ ; 1965 ,זר-ןהכ 

לש תוידוחיילו תובישחל המגוד איה ,הנוחבאו *העונתב תודבכ לש העפותה יוליג 

ירוטומ ןוחבא .תויתעונת תויונמוימב תויחמומ םיחתפמ םניא רשא ,םידלי םה העונת ידבכ םידלי 

לצא ,וז היגוסב ףסונ ןויד .יביטנידרואוק רגובמכ לודגל דליל רוזעל םילוכי ,םיאתמ לופיטו םדקומ 

.(1992)בגוע-ידזי 

.תירוטומ הדימל !היצנידרואוק !ידוסי רפס תיב !ינפוג רשוכ ;ינפוג ךוניח :זנינראת 
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ירמז לאונמע .ביבר תימלוש ,־ולצוה והיעשי 

רשפאמ ירוטומ ןוחבאש ,דוע ןיוצי .(1992 ,בגוע-ידזי) ירוטומה ןוחבאה 

.תירוטומ תוליעפ תועצמאב לפטל ןתינ םהבש ,םיירוטומ םידוקפתב םייוקיל ףושחל 

תוטישהמ רתוי תוליעי ,םימיוסמ םירקמבו תיסחי תולוז הלא לופיט תוטיש 
.(םש)תויתרוסמה תויטיופרטוכיספה 

תונוכת ןויפאל יעדמ יעצמא" אוה ,תיביטרופס תוליעפב תירוטומה תלוכיה ןוחבא 

קיודמ יוהיז רשפאל ידכ .(Bos, 1992:179) "יביטרופסה עוציבל תוינויחה ,תוינפוג 

תוללוכה ,םינחבמ תוללוסב שומיש ,ללכ ךרדב ,השענ וללה תונוכתה לש רשפאה לככ 

,הבוגת תוריהמ ומכ ,תירוטומ תלוכי לש םינוש םימוחת תופיקמהו רפסמ םיטירפ 

הינמרגב .(Schmidt, 1991; Fleishman, 1964).'דכו ץרפתמ חוכ ,קויד ,היצנידרואוק 

סוב לש ורפסב העיפומ ךכל תויארה תחא .אשונה תובישחל הבר תועדומ תמייק 

 (1987 ,Bos), ןהבש ,תירוטומ תלוכי תקידבל םינחבמ תוללוס 40-כ רקוסה
ובש ,עדימ סיסב טרופקנרפ ריעב התע םימיקמ ,ךכל ףסונב .םצראב םישמתשמ 

תלוכיה ןוחבאב םיקסועה ,הפוריא יבחרמ םירקחמו םירקס ינותנ וזכורי 
.(Bos 81 Beck, 1992)םירגובמ לשו רעונ ינב לש ,םידלי לש תיביטרופס-תירוטומה 

Bos,) סוב יפל .ירוטומה ןוחבאל הבר תובישח םיסחיימ ,הינמרגב רקיעבו ,הפוריאב 

:תורטמ שולש ירוטומה ןוחבאל שי ,הז םוחתב םיטלובה םיחמומה דחא ,(1987 

םיננוחמ םידלי ומכ ,תונוש תויסולכואמ םידלי לש רותיא איה הנושארה הרטמה 

לש רותיא ,ןיפוליחלו .םינוש טרופס יפנעב תורחבנלו תוצובקל םימיאתמה ,טרופסב 

וא/ו תלוכיב יוקיל בקע וא ךסח בקע ,ירוטומה םדוקפתב םיקולה רעונ ינב לשו םידלי 

ןוימ איה היינשה הרטמה .ירוטומ חופיטל ,ךכ לשב ,םיקוקזה ,תיתעונת תונמוימב 

(לופיט וא לוגרת ,ןומיא) "תוברעתה" לש ךילהתש ,חיטבהל ידכ תונוש תלוכי תומרל 

תינכת לש תואצותה תכרעהל בקעמ איה תישילשה הרטמה .רשפאה לככ ליעי היהי 

.הלעפוהש תוברעתהה 

תויביטרופס־תוירוטומ תולוכי תקידבל דחוימ ןחבמ חתופ הלא תורטמ תגשהל 

Bos 81 Wohiman,) 11 — 6 יאליג םידליל דעוימה ,(.ס.י.מ ,ןלהל)טרופסה יקחשמל 

םשל ינמרגה סינטה דוגיאב הז ןחבמב םישמתשמ םינש הנומשכ ךשמב .(1987 

ישנא וליג לארשיב םג .סינטב םיננוחמ םיאטרופס־סידלי רחא בקעמ םשלו רותיא 

לש תונורשכ חתפל ידכו רתאל ידכ וב שמתשהל םיצורו ,.ס.י.מב ןיינע סינטה דוגיא 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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ץולח רקחמ :....תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןוחבא 

אל ןיידע ךא ,(1988 ,טמרפ)תירבעל .ס.י.מ םגרות ךכ םשל .סינטב םיננוחמ םידלי 

.ץראב בחרנ שומיש וב השענ 

םגוויס ,םיאטרופס ןוימ רשפאיש ,ישומיש הדידמ רישכמל ךופהי .ס.י.מ ןחבמש ידכ 

תוברעתהה תינכת לש תואצותה רחא בקעמו תירוטומ תלוכי לש תונוש תומרל 

יפ לע תוטרופמ תומרונ לולכי ןחבמהש בושח ,(דעומ תרצק איה םא דחוימב)תינפוגה 

.יגולונורכ ליג 

לארשיב ירוטומ ןוחבאב שומישה 

תקידבב וא תירוטומה תלוכיה ןוחבאב קוסעל םיברמ ןיא ,הינמרגל דוגינב ,לארשיב 

םוחתב םינייטצמ םידלי לש וא םיליגר םידלי לש םייביטרופס־םיירוטומה םיגשיהה 

ןוחבאב קסעש ,דבלב דחא רוקמ םייק היה הנורחאל דעש איה ךכל היארה .ירוטומה 

ךוניחל הרומל רזע תרבוחב רבודמ .ידוסיה רפסה תיבב םידלי לש תירוטומה תלוכיה 

ועיפוה וז תרבוחב .1981 תנשב רואל איצוה תוברתהו ךוניחה דרשמש ,ינפוגה 

ןכו תינפוג תלוכי לש םינחבמ העבשב ר-יג תותיכ ידימלת לש םיגשיהה יעצוממ 

.טרופסה תויונמוימב םהמ םיפוצמה םיגשיהה לע םיטרפ 

,(1975)ןיקסר ידי לע עצובש ,יצרא-ללכ רקס לע הססבתהש ,וז תרבוחש ,ררבתמ 

םיגשיהלו ירוטומ ןוחבאל רושקה ,עדימ וב יוצמש ,דיחיה ךמסמה *העש יפל איה 

וז תרבוחב ןיאש ,ןייצל שי .לארשיב םיידוסיה רפסה יתב ידימלת לש םייביטרופס 

תא םיקדובה ,םינחבמ תועצמאב םקדבל יוארה ןמש ,םימוחתה לולכמל תוסחייתה 

סחייתמה ,(בושו ךולה תציר)דחא ןחבמ קר הב עיפומ ,לשמל ךכ .תירוטומה תלוכיה 

,טרפמל) טרופסב תוליעפ עוציבל רתויב הבר ןתובישחש ,תויביטנידרואוק תולוכיל 

םיריעצ םיאטרופס חופיטל הדיחיה לש ןוימהו ןוחבאה יכילהת תרגסמב םג .(1989 

קרש ,(16-10 יאליג םידליל)תינפוג תלוכי ינחבמ םיעצבתמ טייגניו ןוכמב םינייטצמ 

עבג ,גיטסול) תיביטנידרואוק תלוכי תקדבנ (ןותלקע תציר) םהמ דחא תועצמאב 

רודילו רלה 'ר .הז ןיינעב ףסונ רקחמ םסרופ ,סופדל יחכונה רקחמה שגוהש זאמ :תכרעמה תרעה 

.(32-7 ,(1)ג ,העונתב) 
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ירוגז לאונמע .ביבר תימלוש ,רלצוה והיעשי 

ךוניחל םירומל ןה קפסל יושע .ס.י.מ ןחבמל תוילארשי תומרונ חותיפ .(1992 ,רוגו 

דוחייב ,םינושה טרופסה יפנעב םהיכינחלו םינמאמל ןהו םהידימלתלו ינפוגה 

תויביטרופס ־תוירוטומ תולוכי ןוחבאל לקו חונ ילכ ,טרופסה יקחשמ םוחתב 
.(ךרעב 10 ליג דע)הריעצה הביטחב 

רקחמה תורטמ 

:ויתורטמ ןה הלאו ,ץולח רקחמ וניה יחכונה רקחמה 

תוירוטומ תולוכי תקידבל ותמאתהו .ס.י.מ ןחבמ לש היצזיטרדנטס ★ 
.לארשיב םיידוסיה רפסה יתב ידימלת לש תויביטרופס 

.לארשיב םיידוסיה רפסה יתב ידימלתל גשיה תואלבט תנכה ★ 

תומר ןיבל הינמרגמ םידלי לש תיביטרופסה תלוכיה תומ־י ןיב האוושה תכירע ★ 

םיפקשמ םייביטרופס-סיירוטומ םיגשיהש ,החנהב ,לארשימ םידלי לש תלוכיה 

.ינפוגה ךוניחה ירועישב רפסה תיבב דמלנה תא תמיוסמ הדימב 

רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

לש םליג .'ד־'ג תותיכב ודמלש ,תונב 58-ו םינב 100 ,םידימלת 158 ופתתשה רקחמב 

יארקאב ורחבנ םידימלתה .םישדוח רשע־דחאו םינש 9 ןיבל םינש 9 ןיב ענ םיקדבנה 

.ץראב םינוש םירוזאב תדבועה תובשייתהבו ריעב רפס יתב השיש ךותמ 

.ס.י.מ ןחבמ :רקחמה ילב 

הלא תומישמ .תוירוטומ תומישמ ששמ בכרומ ,11 — 6 ינב םידליל .ס.י.מ ןחבמ 

.תונווגמ תוירוטומ תומישמ לש בר רפסמ ךותמ ורחבנש ,םיטירפ חותינ רחאל ורחבנ 

:ןהב תוקדבנה תויביטרופס-תוירוטומה תולוכיה לשו ןחבמה יטירפ לש רואית ןלהל 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,נ דיכ ,העוגווב 
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ץולח רקחמ :....תיביטרופס-תירוטומה תליכיה ןוחבא 

:1 חול 

(1988 ,טמרפ י"פע .ס.י.מ ןחבמ יטירפ 

תוקדבנ תוירוטומ תולוכי  רוציק  ןחבמה טוריפ 

הלועפב תוריהמ  'מ 20  רטמ 20 תציר 

בגא ןוילע ףוג קלח םואית — הקירזב קויד 

קוידל השירד 

הרטמ  הרטמל הקירז 

'מ 3 לש קחרממ 

ףוגה יקלח ןיב םואית — רודכ םע תויונמוימ 

קוידל השירד בגא 

ק"דכ 

(ריק רודכ) 

:ריקל םיילגרה ןיב רודכ 

,ריקל בגהשכ הקירז 

הסיפתו בוביס 

בגא ףוגה יקלח לכ ןיב םואית — תולגתסה 

ןמז לש ץחלב גשיהל בכרומ ןויסינ 

םילושכמ  :םילושכמ ץורימ 

סופיט)בכוכ תציר 

(לושכמל רבעמ הליחזו 

הזחהו עורזה רירש לש ץרפתמ חוכ  חוכ רודכ  חוכ רודכ תפידה 

םיידיה יתשב 

תיללכ תיבוריא תלובס  תוקד 6  תוקד 6 תציר 

הינמרגב וקדבנ ןחבמה יטירפ תשש לש תונמיהמהו תויביטקייבואה .תונמיהמ 

86 ברקב תועובש 3 לש ןמז חוורמב ךרענש ,(test, retest) "רזוחה ןחבמה" תטישב 

ןיבו ןושארה ןחבמה ןיב האוושהה .ידוסיה רפסה תיבב תותיכ עבראב תונבו םינב 

.(חוכב) .90 ןיבל (הרטמב) .62 ןיב וענש ,(r") תונמיהמ ימאתמ הגיצמ רזוחה ןחבמה 

ידי לע קדבנ םיאצממה ףקות .(r"=.93) דואמ ההובג התיה ולוכ ןחבמה תונמיהמ 
תא גרדל ושקבתה םירומה .תותיכה עבראב ודמילש ,םירומה לש תוכרעהל האוושה 

וושוה הלאה םיגורידה תואצות .םהלש ירוטומה גשיהה תמר יפ לע םהיכינח 

.ס.י.מב וגשוהש ,תואצותל 

(תוקד 6) .76 ןיבל (הרטמ) .68 ןיב וז האוושה יפ לע םיענ ףקותה ימאתמ .ףקות 

ךוניחל םירומה תוכרעה םע .68 םאתמ ןחבמל בשוח לכה ךסבו ,םידיחיה םיטירפב 

.ינפוג 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 
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ירוגז לאונמע .ביבר תימלוש ,רלצוה והיעשי 

,ןחבמה לש תוירוטומה תומישמה ששל םימרוג חותינ םג השענ .םימרוג חותינ 

:תיביטרופס-תירוטומ תלוכי לש םידממ ינש והוז ויתובקעבו 

.ולוכ ףוגה תעונתל הרושקה תלוכי ★ 

.דבלב םיידיה תעונתל הרושקה תלוכי ★ 

לש תואצותה רואל .תפתושמה תונושהמ 700/0-כ ריבסהל םירשפאמ הלא םידממ 

םידממ ועצוה ,רתוי רחואמ דעומב השענש ,וללה תומישמה לש יגולה חותינה 

.*םייביטנידרואוק םיירוטומ םירשבו םיינפוג םירשב :םייפולח 

לשו ןקת ינויצ לש הרוצב תועיפומה ,הינמרג ידלי לש תומרונ ללוכ .ס.י.מ ןחבמ 

תומרונה .םידלי 1400 לש תוקידב ךמס לע ועבקנ וללה תומרונה .םינוזוחא 
דע עשת ליגב םידלי ,רמולכ) םלש ןותנש תללוכ תחא לכש ,ליג תובכשל תוסחייתמ 

.(רכו םישדוח רשע דחאו רשע ליג דע רשע ליג ;םישדוח רשע דחאו עשת ליג 

לוקוטורפ יפ לע להנתמו הרבעהל לק ,םיקדבנל האנה םרוגה ,רצק ןחבמ אוה .ס.י.מ 

.דחוימב ךכל ורשכוהש ,ינפוג ךוניחל םירומה ידי לע רפסה תיבב ךרענ ןחבמה .דיחא 

,תוטרופמ תויחנה יפ לע ,רפסה תיבב ינפוג ךוניחב רועיש ךלהמב עצוב ןחבמה 

תיב לש טרופסה ינקתמב העצוב תוליעפה .(16 — 12: 1988) טמרפ לצא תוראותמה 

ועייתסנש ,הלאה תותיכב םידמלמה םירומה ידיב הלהונ איה .רקובה תועשב רפסה 

.התיכ לכל םיפסונ םירומ 2-ב תודידמה ךרוצל 

יטסיטטסה חותינה 

,ףונרימס בורוגומלוק לש יטסיטטסה ןחבמה תועצמאב הקדבנ תואצותה תוגלפתה 

לע ועצוב ,ןכמ רחאל .ןחבמה תואצות לש תילמרונה תוגלפתהה רושיאל ילכ שמישש 

יאצממ לע ושענש הלאל םימודה ,םייטסיטטס םיכילה ןה ,ץולחה רקחמ יאצממ 

ןהו ,(סינוזוחאו ןקת ינויצ תוללוכה ,גשיה תואלבט וקפוה םהמש)ינמרגה םגדמה 

.(factor analysis) םימרוג חותינ 

.75 — 73: 1988 ,טמרפ לצא םיעיפומ תינמרגה ותסרגב ןחבמה ןונקתל םירושקה םיטרפ 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ןרכ ,העונתב 
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ץולח רקחמ :...תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןוחבא 

םיאצממה 

ןחבמה יטירפ תששב ,לארשיב תונבהו םינבה יגשיה לש ןקתה תויטסו םיעצוממה 

םידלי לש תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ינייפאמ תקידבל ץולח רקחמב ,םינושה 

.2 חולב םיגצומ ,10 — 9 יאליג ,םילארשי 

:2 חול 

לארשיב 9 יאליג תונבהו םינבה יגשיה לש ןקתה תויטסו םיעצוממה 
.ס.י.מ יטירפ תששב 

(דדמ)ןחבמה טוריפ 

םיגשיה 

תוקד 6 
(טידטמ) 

חוכ רודכ 

(םירטמ) 

הרטמ 

(תודוקנ) 
ק"דכ 

(תודוקנ) 

םילושכמ 

(תוינש) 

רטמ 20 

(תוינש) 

םינב - עצוממ   1038.4  5.06  12.59  12.47  22.5  4.15

ןקת תייטס 

(ור=100) 

 190.4  0.92  5.03  10.00  4.11  0.33

תונב - עצוממ   863.9  3.47  9.02  8.03  23.56  4.51

ןקת תייטס 

(ח= 58) 

 226.3  0.76  4.10  7.84  4.97  0.32

רושק ,ןושארה : (3 חול) םימרוג ינש והוז ,םינותנה לע עצובש ,םימרוגה חותינב 

רושק ינשהו ,(חוכ רודכ תקירזו 'מ 20 תציר ,תוקד 6 תציר) יללכ ינפוג רשוכל 

םיילגרה ןיב רודכו הרטמל העילק ,םילושכמ תציר) תויביטנידרואוקה תולוכיל 

.(ריקל 
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ירוגז לאונמע ,ביבר תימלוש ,רלצוה והיעשי 

:3 חול 

םימרוגה חותינ תואצות 

 (n = 158)

'ב םרוג  'א םרוג  םדקמ /י 
(תיגיטנידרואוק תלוכי)  (ינפוג רשוכ)  הסמעה/־^ 

/ ןחבמה 

 —  .80  X

 -  .76 2

 -  .77 3

 .63  -  4

 .86  -  5

 .87  -  6

 61.1  41.19 הסמעה <>/0 

רבטצמ 

תיטסיטטס הכימת שי ילארשיה םגדמבש ,תודמלמ םימרוגה חותינ לש תואצותה 

םירשבל רושק דחא םרוג .ןחבמה לש ימרוג-ודה הנבמה וב ראותמש ,יגולה חותינל 

.תלוכיל רושק ינשה םרוגהו םיינפוג 

ונחבנש ,םיילארשיה םידליה יגשיה תא תוושהל ןוצרה ךותמ .תיביטנידרואוק 

םגדמה לש םיימלוגה םינותנה רדעה ןיגבו הינמרגב םידליה יגשיהל ,הז ץולח רקחמב 

.דרפנב תונבלו םינבל ,םינוזוחאב תומרונ לש תואלבט ןחבמ לכל וקפוה ,ינמרגה 

,טמרפ)ירוקמה ינמרגה רקחמב עצומה ,גרדמל וושוה ,לארשיב םינוזוחאה יגרדמ 

.4 חולב ,(113-110 ימע ,1988 
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ץולח רקחמ :....תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןוחבא 

:4 חול 

(1984)הינמרגבו (1991)לארשיב 9 יאליג תונבלו םינבל .ס,י.מב םינוזוחאה יגרדמ 

ס.י.מ יטירפב הינמרגבו לארשיב תונבו םינב יגשיה 

ןוזיחא 

תלוכי 

ץרא 

10/0 ןימו   0'84 21־/0   340/0  500/0  660/0  790/0  850/0  950/0  1000/0

 420.66  864  936  972  1026  1080  1174  1195  1501.4  1640 לארשי 'קד 6 תציו 

3.3 םינב   3.81  4.4  4.76  5  5.2  5.5  5.97  6.99  8.5 חונ רודג 

 5.01  7  8  9.34  11  15  17  19  21.95  26 .רוטמ 

 1  2.08  4  6.3  9  13.66  20.79  23  33.95  41 ויק רודכ 

 33.11  27.58  25.87  24.61  23.2  21.53  19.34  16.26  14.62  13.4 םילושכמ 

 5.1  4.7  4.4  4.2  4.1  4  3.96  3.8  3.6  3.12 'מ 20 תציר 

 674  771  868  917  965  1014  1062  1111  1159  1329 יקד 6 תציר  הינמרג 

2.8 םינב   3.3  3.8  4.1  4.4  4.6  4.9  5.2  5.4  6.3 וווכ דודכ 

 6  9  12  14  15  17  18  20  21  27 הרטמ 

 8  15  21  25  23  31  35  38  41  53 ויק דודכ 

 30.5  27.1  23.8  22.1  20.4  18.7  17.1  15.4  13.7  7.8 םילושכמ 

 5.3  4.9  4.6  4.5  4.3  4.1  4  3.8  3.7  3.1 'מ 20 תציר 

 252  491.68  721.56  837  900  945  990.8  1080  1176  1596 יקד 6 תציר  לארשי 

2.4 תונב   2.6  2.8  3  3.35  3.6  4.16  4.4  5.5  5.8 חוכ רודג 

 2  4  5.3  6  8  10.94  12.61  15  17  18 הרטמ 

 1  2  2  3  5  7  12.61  19.92  27.1  31 ויק דודכ 

 32  30.14  27.41  26.42  25.5  21.01  19.11  16.42  15.1  14 םילושכמ 

 5.09  5  4.83  4.62  4.41  4.3  4.27  4.2  4.09  3.8 'מ 20 תציר 

 603  724  797  845  894  942  991  1039  1088  1257 'קד 6 תציר  הינונונ 

2.4 תונב   2.7  3.1  3.4  3.6  3.9  4.2  4.4  4.7  5.6 חוכ דודכ 

 2  5  8  9  11  12  14  15  17  22 הרטמ 

 0  8  13  16  19  23  26  29  33  44 ויק דודכ 

 32.3  28.1  25.6  23.9  22.2  20.6  18.9  17.2  15.5  9.7 םילושכמ 

 5.4  5  4.8  4.6  4.5  4.3  4.1  4  3.8  3.3 'מ 20 תציו 

(ק"דכ) ריק-רודכ יכרע ;םירטמב םיאטובמ חוכ רודכו תוקד 6 תציר יכרע :הרעה 

.תוינשב — 'מ 20 תצירו םילושכמ תציר יכרע ;תודוקנב — הרטמו 
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ירוגז לאונמע ,ביבר תימלוש ,רלציה והיעשי 

:םיאבה םיאצממה לע עיבצמ 4 חולב ןויע 

םינוזוחאה יגרדמ לכב תוילארשיה לשמ םיבוט ויה תוינמרגה תונבה יגשיה .הרטמ ★ 

.הז ןחבמ תת לש 

רתוי בוט גשיהל ועיגה ,תוינמרגה תונבה ברקב םינוילעה 350/0 קר .רטמ 20 ★ 
.תוילארשיהמ 

.תוילארשיה תונבה ןיבו תוינמרגה תונבה ןיב לדבה ןיא .תוקד 6 ★ 

בוט גשיהל תובוט תוחפה 500/0 ןיבמ קר ועיגה ,תוינמרגה תונבה ברקב .םילושכמ ★ 

.תוילארשיהמ רתוי 

לש םינוזוחאה יגרדמ לכב רכינ ןפואב םינמרגהמ םיבוט םילארשיה .חוכ רודב ★ 

.הז ןחבמ תת 

לכב תוילארשיה לשמ הברהב םיבוט תוינמרגה יגשיה .ריקל םיילגרה ןיב רודב ★ 

.הז ןחבמ תת לש םינוזוחאה יגרדמ 

ןיבו םינמרגה םינבה יגשיה ןיב האוושהה הגיצמ ,תוינמרגה תונבה לש ןורתיה תמועל 

:תרחא הנומת םילארשיה םינבה יגשיה 

.םינוילעה 50/0 ברקב רשאמ ץוח םילארשיהמ םיבוט םינמרגה .הרטמ ★ 

.םינוילעה 200/<ג ברקב רשאמ ץוח םינמרגהמ םיבוט םילארשיה .רטמ 20 ★ 

.הז ןחבמ תת לש םינוזוחאה יגרדמ לכב םינמרגהמ םיבוט םילארשיה .תוקד 6 ★ 

.הז ןחבמ תת לש םינוזוחאה יגרדמ לכב םילארשיהמ םיבוט םינמרגה .םילושכמ ★ 

תת לש םינוזוחאה יגרדמ לכב רכינ ןפואב םינמרגהמ םיבוט םילארשיה .חב רודב ★ 

.הז ןחבמ 

יגרדמ לכב רכינ ןפואב םילארשיהמ םיבוט םינמרגה .ריקל םיילגרה ןיב רודכ ★ 

.םיכומנה םינוזוחאב דחוימבו הז ןחבמ תת לש םינוזוחאה 

ולע (ןושארה)ינפוגה רשוכה לש םרוגל םירושקה םינחבמב יכ ,תדמלמ וז האוושה 

תלוכיב םירושקה םינחבמב וליאו ,יבקע ןפואב םינמרגה לע םילארשיה םינבה 

.יבקע ןפואב םילארשיה לע םינמרגה םינבה ולע (ינשה)תיביטנידרואוקה 

,גשיהה תמר תא תוארמה ,תומרגאיד 2-ו 1 םירויאב תוגצומ הלא םילדבה תשחמהל 

תוקד שש תציר ןחבמב ,םילארשיה םידלילו םינמרגה םידליל םינוזוחאב הבשוחש 

.המאתהב ,(תיביטנידרואוק תלוכי)ריקל םיילגרה ןיב רודכ ןחבמבו (ינפוג רשוב) 
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ץולח רקחמ תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןוחבא 

II 81 211 נ41 501 661 791 881 951 1001 

םינוזוחא 

:1 רויא 

םהיגשיה ןיבו הינמרגב םינבה לש םהיגשיה ןיב האוושה :תוקד 6 תציר 
לארשיב םינבה לש 

 II 81 211 341 501 661 79! 881 951 1001
םינוזוחא 

:2 רויא 

לש םהיגשיה ןיבו הינמרגב םינבה לש םהיגשיה ןיב האוושה .ריקל םיילגרה ןיב רודכ 
לארשיב םינבה 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 31

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:38:25 UTC������������� 

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



ירוגז לאונמע ,ביבר תימלוש ,רלציה והיעשי 

תונקסמו ןויד 

לש תויביטרופס-תוירוטומה תולוכיב םילדבה לע םיעיבצמ ץולחה רקחמ יאצממ 

.ליג ותוא ינב ,םינמרגה םיקדבנה לש הלאל האוושהב ,עשת ינב םילארשיה םיקדבנה 

םגדמה לדוגו ליאוה ,תמיוסמ הדימב םגייסלו תוריהזב הלא םיאצממל סחייתהל שי 

.ינמרגה םגדמה לדוגמ (500/0)תיצחמ הוויה ,ילארשיה 

םיגשיה וניגפה םילארשיה םינבה .תויביטנידרואוקה תולוכיהו תוינפוגה תולוכיה 

,תאז תמועל .תלוגסו חוכ תושרודה ,תוינפוגה תולוכיב רקיעב ,םינמרגהמ רתוי םיבוט 

תושרודה ,תויביטנידרואוק תולוכיב םינמרגה לש הלאמ םיכומנ םילארשיה יגשיה ויה 

הב שרדנש ,הרטמל העילקה תמישמב הטלב וז העפות .ויגוסל ירירש־יבצע םואית 

ןהבש םילושכמה תצירבו ריקה לא םיילגרה ןיבמ רודכ תקירזב ןכו העונתב קויד 
םיגשיה וניגפה תוילארשיה תונבה .בחרמב תואצמתהו ירביא־בר םואית םישרדנ 

תושורדה ,תוירוטומה תולוכיה תיברמב תוינמרגה ןליג תונב לש הלאמ םיכומנ 
.טרופסב םיעוציבל 

דחא הנקב םילוע םניא םילארשיה םידימלתה יגשיה הז םוחתב .תיביטרופסה תלוכיה 

תונורקע יפ לע יכ ,ןייצל שי .תוינמרגה תומרונה יפ לע ,עשת ליגב םידלימ הפוצמה םע 

(Wiliimczik, 1983; Roth,ו Winter ;979, 1976 ,לשמל ,הוושה)םילבוקמה תוחתפתהה 

הלא תולוכי ,ןכש ,10 ליג דע תויביטנידרואוקה תולוכיה לש ןחותיפל הבר תובישח שי 

.(3 רויא האר) 12 ליג דע תיביטרופסה הקינכטה לש אלמה החותיפל סיסב תווהמ 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,נ ךרכ ,העוגמב 
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ץולח רקחמ :....תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןיחבא 

לי-! 17 15 13 11 

((םינש 
 Winter(1976):רוסמה

:3 רויא 

תצירב םיגשיהב יוטיב ידיל האב איהש יפכ תיביטנידרואוקה תלוכיה תוחתפתה 
*תוזירז 

,תוזירז תציר ןחבמב םיגשיהב יוטיב ידיל האב איהש יפכ תיביטנידרואוקה תלוכיה תוחתפתה 
.םיזוחאב יתנש יוניש = (b);תוינשב םיגשיה = (a):רשאכ 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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ירוגז לאונמע ,ביבר תימלוש ,־ולצוה והיעשי 

תוינפוגה תולוכיל דבלב תינשמ תובישח הנשי ,(12 — 6) ידוסיה רפסה תיב ליגב 

לצא ושחרתיש ינפל ,אלמ יוצימל הנעגת אל הלא תולוכי ןכש ,תלובסו חוכ תושרודה 

םיליגב תורגבתהה תפוקת תא םינייפאמה ,םיפיקמה םיינפוגה םייונישה םידליה 
.(4 רויא האר) 16 — 11 

7,3 9,3 11,3 13,3)/15,3 17,3 ליג (םינש) 

 Moceline , Rutenfranz 8t Singer (1971) : רוקמה

:4 רויא 

*pwc 170 ןחבמב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,תיבוריאה תלובסה תוחתפתה 
 (1971 ,Moceline, Rutenfranz 8< Singer)

רטמדנופוליק)קפסהב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,pwc 170 ןחבמב ,תיבוריאה תלובסה תוחתפתה 
.(b) — יתנשה יונישה יזוחאב (a) — (הקדל 

1993 ־ די'נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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ץולח רקחמ :....תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןוחבא 

תומרונה יפ לע ,הז ליגב םיפוצמה םיגשיהל םתאוושהו ץולחה רקחמב םידליה יגשיה 

ךישמהל ךרוצה תא ררועמ ,תויביטרופס-תוירוטומה תולוכיה םוחתב תוינמרגה 

ידלי לש גציימ םגדמ ווהי ויקדבנש ,ףסונ רקחמ עצבל שי ךכ םשל .ט.י.מ תקידבב 

ןחבמ לארשיב םינמאמלו ינפוגה ךוניחל םירומל וקפסי הזכ רקחמ תואצות .לארשי 

םידלי לש תיללכה תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה תא ךירעהל רשפאיש ,ןנקותמ 

תוירוטומה תולוכיה תא תוושהל היהי רשפא ,וז ךרדב .םיידוסיה רפסה יתבמ 

חופיט וא לופיט עיצהל ,ךרוצ שי םאו ,וליג ינב לש המרונל דלי לכ לש תויביטרופס 

יאטרופס תא) טרופסב םיננוחמה תדותע תא רתאל היהי רשפא ,ןכ ומכ .ירוטומ 

תא רתאל וא תרמצ יאטרופסמ שרדנכ םתוא ןמאלו חפטל ,(דיתעה לש גשיהה 

יפל דחא לכ ,תוירוטומ הרשעה תוינכת םהל ןמזלו תוירוטומה תויעבה ילעב םידליה 

,ץולחה רקחמ יאצממ תא ומלהי ףסונה רקחמה יאצממ םא ,ףסונבו .םיישיאה ויכרצ 

תולאשה תא קודבלו ינפוג ךוניחב םידומילה תינכת תא שדחמ ןוחבל ךרוצ היהי 
:תואבה 

לתויביטנידרואוקה תולוכיב (םינמרגל תיסחי) םיכומנ םינבה יגשיה עודמ ★ 

תולוכיב ןה ,תוינמרגה לש הלאל תיסחי םיכומנ תוילארשיה תונבה יגשיה עודמ ★ 

זתויביטנידרואוקה תולוכיב ןהו תוינפוגה 

םוכיס 

םיגשיהה .10 — 9 ינב ,לארשימ (תונבו םינב) םידלי 158 ופתתשה הז ץולח רקחמב 

תירוטומ תלוכי תקידבל ןחבמ) .ס.י.מ ןחבמ תועצמאב וקדבנ םיירוטומה 
דוגיא ידי לע תירבעל דבועו (Bos 8< Wohiman,ו 987)הינמרגב חתופש ,(תיביטרופס 

תכרעהל םיאתמ ןחבמה יכ ,הלוע רקחמה תואצותמ .(1988 ,טמרפ)ילארשיה סינטה 

ינש ואצמנ ,תואצותה לש םימרוגה חותינב .תיללכה תיביטרופס־תירוטומה תלוכיה 

,(תוריהמו תלובס ,חוכ)תויטגרנא תולוכי I :תיביטרופס תלוכי לש םיירקיע םידממ 

 II סיסב לע וקפוהש ,גשיהה תואלבט .(קוידו תוזירז) תויביטנידרואוק תולוכי

ןתינ וז האוושה עוציבמ .ינמרגה םגדמב גשיהה תואלבטל וושוה ,םינחבמה תואצות 

ךא'תויטגרנאה תולוכיב םינמרגה םהיתימעמ םיבוט םילארשיה םינבה יכ ,דומלל 

תולפונ תוילארשיה תונבה יכ ,אצמנ ןכ .תויביטנידרואוקה תולוכיב םהמ םילפונ 

.ןחבמב וקדבנש םימוחתה לכב ,תוינמרגה ןליג תונבמ ןהיגשיהב 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,נ ךרכ ,תעונתב 

 35

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:38:25 UTC������������� 

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



ירוגז לאינמע ,ביבר תימלוש .רלצוה והיעשי 

תורוקמה תמישר 

.םיירוטומוריונו םייגולוכיספ םינייפאמ :העונת ידבכ םידלי (1992).א ,בגוע־ידזי 

.86-7,3 ,העונתב 

,תוגמגמ .תירוטומוכיספה הנחבאה לש התובישחו התועמשמ .(1965) .ר ,זר-ןהכ 

 4-3, 366-360.

תרמצ יאטרופס לש ןומיאב יתועמשמ םרוגכ תימואיתה תלוכיה .(1989).ת ,טרפמל 

.12-7,3 ,יגשיה טרופס .(יפמילואה ןויסינה) 

ךותב .םנוימו םינייטצמ םיריעצ םיאטרופס רותיא .(1992).א ,רוג ,.י ,עבג ,.ג ,גיטסול 

:הינתנ .(185-91)םחופיטו םיריעצ םיאטרופס רותיא ,(ךרוע)סואבננט .ג 

.טייגניו ןוכמ 

.רבחמה :םילשורי .ינפוג ךוניחל הרומל רזע תרבוח .(1981)תוברתהו ךוניחה דרשמ 

סינטה דוגיא :ביבא לת .סינטב תונורשיכ חותיפו רותיאל לדומ .(1988).י ,טמרפ 
.לארשיב 

.חופיט-ינועט םידלי לע תירוטומה העונתה תעפשה .(1970) .א ,רבוקטיו-ןמדירפ 

.10 —7,5 ,ינפוגה ךוניחה 

,לארשיב םיידוסי רפס יתבב םידלי לש תינפוג תלוכי .(1975) .ה ,ןיקסר 

לש ינפוג ךוניחל הדיחיה :םילשורי .רקחמ ח"וד :'ח-'א תותיכ 
.תירבעה הטיסרבינואה 

 Ayres, A .J. (1975). Sensorimotor foundation of academic ability. In: W.M.
 Cruckshand D.P. Hallman (Eds.), Perceptual and learning
 disabilities in children (Vol. 2) 310-358. Syracuse: Syracuse
 University Press.

 Bos, K. (1987). Handbuch Sportmotorischer Tests Goettingen: Hogrefe.
(הארקמ :םייביטרופס םיירוטומ םינחבמ) 

 Bos, K. (1992). Sport motorische tests (םייביטרופס םיירוטומ םינחבמ). In K. Bos and
 G Feldmeier (Eds.), Lexikon: Bewegung und Sport zur Prevention und
 Reheabilitation. (םוקישבו העינמב טרופסו העונת לע ןוקיסקל)
 Obenhaching: Sportinform.

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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ץולח רקחמ :....תיביטרופס-תירוטומה תלוכיה ןוחבא 

 Bos, K. &C Beck, J. (1992) Erstellung einer Datenbank mit
 Entwicklungsdaten und Normwerten zu sportmotorischen
 Faehigkeiten. Eine kriterien orientirte Reanalyse
 publitizierter Testdaten (םייתוחתפתה םינותנ לש םינותנ סיסב חותיפ
םינותנ לש שדוחמ חותינ :תויביטרופס תוירוטומ תולוכיל םירושקה םייביטמרונו 

,Frankfurt: Institute fur Sportwissenshaften (תורפסב ומסרפתהש 
 Arbeitsbereich Freizeitsport.

 Bos, K. k Wohlman, R. (1987). Allgemeiner sportmotorischer Test (Ast 6-11)
 zur Diagnose der Konditionellen k Koordinativen Leistung
 sfaehigkeit (תלוכיו ינפוג רשוכ ןוחבאל יללכ יביטרופס ירוטומ ןחבמ
.Lehrhilfen fuer den Sportunterricht, 36, 145-156 (תיביטנידרואוק 

 Bruininks, R. (1988). Bruininks-Oseresky Test of Motor Proficiency:
 Examiner Manual. Minnesota: American Guidance Service.

 Fleishman, E.A. (1964). Structure and measurement of physical fitness.
 Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

 Kohen-Raz, R. (1986). Learning disabilities and postural control.
 England: Freund Publishing House Ltd.

 Mocelince, R, Rutenfranz, R. k Singer R. (1971). Zur Frage (von) Normwerten
 der koerperlichen Leistungsfaehigkeit (W 170) im kindes und
 jungendalter (רעונ ינבו םידלי לצא ינפוג רשוכ לש תומרונ)
 Kinderherheilkunde 110, 140-165.

 Rey, A. (1952). Monographies de psychologie clinique Neuchatel:
 Delachaux k Niestle.(היגולוכיספל תוינילק תויפרגונומ)

 Roth, K. (1979). Die entwicklung motorischer faehigkiten und
 sportmotorischer fertigkeiten. (לשו תוירוטומ תולוכי לש תוחתפתה
In: K. Willimczik Sc M. Grosser (eds.), Die (תויביטרופס תויונמוימ 
 Motorische Entwicklung im Kinders-und Jugendalter (239
 251) Schorndorf: Hofmann (239-251).

 Schmidt, R.A. (1991) Motor learning and performance: From principles
 to practice. Champaig,: 111 Human Kinetics.

 Willimczik, K. (1983). Sportmotorische Entwicklung (-תירוטומ תוחתפתה
:In: K. Willimczik k Roth (Eds.), Bewegungslehre (תיביטרופס 
 Groundlagen, Methoden, Analysen (240-349) Reinbek:
 Rowohlt.

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 
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ירוגז לאונמע ,ביבר תימלוש .רלציה והיעשי 

 Winter, R. (1976). Die motorische Entwicklung des Menschen von der Geburt
 bis inshohen Alter (Ueberblick)(הדילהמ םדאה לש תירוטומה תוחתפתהה
,In: K. Meinel £ G. Schndabel (Eds.) (תיללכ הריקס - רגובמה ליגל דעו 
 Bewegungslehre (293-410) (העונתה תרות). Berlin: Spoitverlag.

1993 ־ ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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