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תוחתפתהה לע ימוימוי ינפוג ןמיה לש העפשהה 
גשומה לעו םידומילב םיגשיהה לע ,תירוטומה 

*חופיט ינועט ןג ידלי לש ימצעה 

סנו הנליא ,ביבו תימלוש 

ךרה ליגב תינפוגה תוליעפה לש התובישח 

 ISSP, 1991; :הלאה םינוגריאה לש הדמע תוריינ)ינפוגה ךוניחב םיליבומ םינוגרא

ICHPER, 1990; ACHPER, 1990; AAHPERD, 1989; NASPE, 1988), ,החנהה תא וצמיא 

לש ויגשיה לעו ותוחתפתה לע יבויח ןפואב עיפשהל הלוכי תימוימוי תינפוג תוליעפש 

.ךרה ליגב דליה 

.תונורחאה םינשה תורשעב ועצובש ,םירקחמ רפסמב יוצמ וז הדמעל םיוסמ קוזיח 

לש תובישחה םהב הקדבנו ,תויטסילוהו תויתוחתפתה תושיג לע וססבתה וללה 

תויעב תעינמל ,ןוחבאל ,הניקת תוחתפתהל ךרה ליגב העונתה לשו תוליעפה 

 (Mosston S Ashworth, 1986; Mosston, 1981; Sharpe,) היפארתלו תויתוחתפתה

 1979; Humphrey, 1974; Cratty, 1971; Ismail, Kane S Kirkendall, 1969;

Kephart, 1960; Delacato, 1959). םיעיבצמ םניא וללה םירקחמה יאצממ ,םלואו 

תיתרכה תוחתפתה ןיבו תינפוג תוליעפ ןיב יתביס רשק לש ומויק לע יעמשמ דח ןפואב 

,תיעוצקמה תורפסה לש הפיקמ הריקסמ .תיתרבח תוחתפתה וא תישגר תוחתפתה וא 

םיידומיל םיגשיהו תיתרכה תוחתפתה ןיבל תינפוג תוליעפ ןיב רשקה תקידבב הקסעש 

(Kirkendall, 1985), םינתשמה ןיבש הקיזה תקידבב וקסע םירקחמה בור יכ ,הלוע 

.םינגה לע חוקפה ידי לע ןמזוה רקחמה 

ךוניח ;םיידומיל םיגשיה :תישפנ תוחתפתה :תירוטומ תוחתפתה :םידלי ינג :ינפוג ךוניח :םינראת 
.ימצע יומיד :חופיט ינועט :העונתל 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

םלענ" רשקה .תוחתפתהה לש םימדקומה םיבלשב רקיעב קזח הז רשקשו ,וללה 

העפשהה הקדבנ םיטעמ םייריפמא םירקחמב .(58:0ש)"ליגב היילעה םע הגרדהב 

ךכל הביסהש ,דאמ ןכתיי .תיתרכהה תוחתפתהה לע לוגרתהו ינפוגה ךוניחה לש הרישיה 

לש עוציבבו הלעפהב םיררועתמה ,תויגולודותמ תויעבבו םייביטקייבוא םיישקב הצוענ 

ירקחמ רקיעב םינייפאמ וללה םיישקהש ,איה תורעשהה תחא .ךוניחב הדש ירקחמ 

תא קודבל םישקבמו םישדוחו תועובש תכשמנה הרשעה תינכת םיליעפמ םהבש ,ךרוא 

ףא אצמנ אלש רחאמ .הלילשה ךרד לע תונקסמ קיסהל היה ךירצ ךכ םושמ .התעפשה 

,חינהל ןתינ ,םידומילב םיגשיהה תא תינפוגה תוליעפה הבכיע ובש ,דחא רקחמ 

.(םש) תיבויח תויהל היושע התעפשהש 

תולועה תונקסמהו םינושה רקחמה יאצממ םיזמרמ תרוקיבהו תויוגייתסהה תורמל 

םיכוותמ םימרוגכו םייוריגב תינפוגה תוליעפה לשו העונתה לש לאיצנטופה לע ,םהמ 

(דחוימב ,םינושה תוחתפתהה ימוחת לע תיבויח העפשה ילעב (ןיפיקעב םיעייסמה 

 Bergen, 1988; 1987 ,ןיול ;1992 ,דראפוטס ;1992 ,'ץיל) תמדקומה תודליה תפוקתב

 Koen-Raz, 1986; Jeannerod, 1986; Humphrey, 1985; Gabbard, 1984;

 McClenaghan S Gallahue, 1978; Piaget, 1970, 1962,1952; Ismail S Gruber,

 .(1967;

איה ,םדאל ינושאר ךרוצ איה העונתה יכ םינייצמ דליה תוחתפתהבו ךוניחב םיחמומ 

תלוזה םע רשק רוציל ידכו ותביבסב טולשלו לגתסהל ידכ ,םייקתהל ידכ ול השורד 

 (1967 ,AMenbaugh, 1979 ,םויליג ךותב). תוחתפתהל תיתיח ,אופא ,העונתה
תיבל ותונבומלו דליה תולשבל תמרותו תישוגירהו תיתרבחה ,תיתרכהה ,תינפוגה 

הניה העונתה עוציבב תמדקומה תוסנתהה ,(Baucher, 1988) רכואב יפל .רפסה 

לש תירוטומוסנסה תוחתפתהה ,(Herman, 1983)ןמרה תעדל .הדימל לכל סיסבה 

םידומילל ןתיא סיסב ול תקפסמ ךכבו ,ופוגב ליעי שומיש תושעל ול תרשפאמ דליה 

ילכ דליל תשמשמ העונתהש ,סרוג (Gallahue, 1982, 1976) ויהלאג רפסה תיבב 

לשו העונתה דומיל לש םיכילהתב תוכורכה ,תויתעונתה תויוליעפהשו הביבסה רקחל 

.ךרה ליגב םידלי לש םתוחתפתהב דבכנ דיקפת תואלממ העונתה תועצמאב הדימל 

תא םיגיצמו ויהלאג םע םימיכסמ ,(1992) שילפטפהו הבורג ,(Bergen, 1988)ןגרב 

.םייתרכה םיגשומ בוציעלו תירוטומה הסיפתה לש הרשעהל םוידמכ העונתה 

1994 ־ ה 'ינש ת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

,הרכהה ימוחתב דליה תוחתפתה ןיבל העונתה ןיב ןילמוגה תויוליעפ תא שיחממ 1 רויא 

.הרבחהו שגרה 

תיתרכה תוחתפתה  תישגר תוחתפתה 

 Gallahue, 1976:19 :רוקמה

:1 רויא 

תוחתפתהה ויב ,תיתרכהה תירוטומוכיספה תוחתפתהה ןיב תוידדהה תועפשהה 

העונתה תועצמאב ,תיתרבחה תוחתפתהה ויבו תישגרה 

לשו העונתל ךוניחה לש לאיצנטופב תוכמות םיינשדח םירקחמב תויטרואת תושיג 

דליה לש תישגרהו תיתרכהה תוחתפתהל םייוריגב ירוטומוכיספה םוחתב תויוסנתהה 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב דרכ ,העונתב 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

McKenzie et al., 1992; Gabbard Ä McBride,1990;) טרפב חופיטה ינועט לשו ללכב 

 1985 ,Sharpe, 1979; Kirkendall) םיחווידב האצמנ הלא תושיגל תפסונ תודע

לש אירבו ליעפ םייח ןונגס תיינקהל ךרה ליגב ינפוגה ךוניחה תמורת לע םיעיבצמה 

תפוקתב תינפוגה תוליעפה לש התובישחב הרכהה .(Gober a Frank, 1988)רגובמה 

AAHPERD,)ינפוגה ךוניחהו תואירבה ןוגרא לש סוניכב השגדוה תמדקומה תודליה 

ברקב הדימלה ןיבו העונתה ןיב רשקה תקמעה :היה סוניכב יזכרמה אשונה .(1989 

.דליה לש ינללוכה וכוניחל סיסבכ ,ןגה ידלי 

םיסוניכב ולעש תועדהו םירקחמהמו ,וצפוהש הדמעה תוריינמ תולועה תונקסמה תחא 

םירקוחה .ךרה ליגב םידליל ימוימוי ינפוג ךוניח לש תרבגותמ תינכת ליעפהל שיש איה 

תמרות איהו ,יגולויזיפ ךרוצ הניה תימוימויו תרבגותמ תינפוג תוליעפש ,םינייצמ 

Aipert et al., 1990; Keogh ä) דליה לש תינפוגה ותוחתפתהל יתועמשמ ןפואב 

 ;1985 ,Sugden). םירשק תוחתפתה לע תינפוג תוליעפ לש תועפשה ואצמנ ןכ

לעו תואמצע לע ,תוירחא תלבק לש תוגהנתה יסופד בוציע לע ,םייבויח םיישיאניב 

תוכומנ תוימונוקאויצוס תובכשמ םידלי ברקב ןה ,יבויח ימצע גשומ תוחתפתה 

 (;1988 ,McKenzie et al., 1992; Berman et al., 1992; Smith S Eason)

 ;1980 ,.Zaickowsky et al), הדימל יישק םע םידלי ברקב ןהו.

לדגו ךלוהה ןרפסמב יוטיב ידיל האב ךרה ליגב תינפוגה תוליעפה תובישחל תועדומה 

םלתשהל תושקבמה ,ךרה ליגב ךוניחה לע תוחקפמ לשו תולפטמ לש ,תוננג לש 

תינכת תנכהב ךוניחה תכרעמ תא תבייחמ וז המגמ .ינפוגה ךוניחה לש םינוש םימוחתב 

.תוננגה לש תיעוצקמה ןתרשכהל ינפוגה ךוניחה םוחתב 

המיאתמה תומדה הניה תננגהש איה הז רקחמב דוסיה תחנה .רקחמה תחנה 

תינכת לש תימויה הרגשהמ קלחכ העונת תויוליעפ ןרה ליגב םידליל ןמזלו קפסל 

,דחי םג תישעמו תיטרואת הניחבמ ,תננגה תא רישכהל שי ךכל יא .ןגב םידומילה 

לש תוחתפתההו הלידגה יסופדב עדי תונקל הילע .ינפוגה ךוניחה לש הליעי הארוהל 

לש הכרעה תלוכיו ,ךרה ליגב םידליל העונת תינכת לש הארוהה תויגטרטסאב ,דליה 

.הלא םידלי לש תוירוטומ תויונמוימ 

רקחמה תרטמ 

לע הלעפוהש ,ינפוגה ךוניחב תרבגותמ תינכתל םאה קודבל התיה הזה רקחמה תרטמ 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב דרכ ,העונתב 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

ימצעה גשומה לע ,תירוטומה תוחתפתהה לע העפשה שי ,(גנ"יחב ומלתשהש) תוננג ידי 

.ךומנ ימונוקאויצוס עקרמ ןג ידלי לש םידומילב םיגשיהה לעו 

רקחמה תטיש 

0 י ק ד ב ג ה 

.(ךומנ ימונוקאויצוס עקרמ) חופיט ינועט ,6-5 יאליג ,םידלי 72 ופתתשה רקחמב 

רוזאכ רדגומה רוזאב םיאצמנה ,םידלי ינג הנומש ךותמ יארקאב ורחבנ וללה םיקדבנה 

.ץראה זכרמב םירעה תחאב החוור 

העבראב ינפוג ךוניח םוי-סוי ודמיל ,ךרה ליגל ינפוגה ךוניחה תארוהב ומלתשהש ,תוננג 

םוי-סוי ודמלש םינגה תעברא ךותמ המגדנ (n=36)יוסינה תצובק .םינגה תנומש ךותמ 

ל"נה םינגה תעבראמ דחא לכמ יארקא ןפואב ורחבנ םידלי העשת .ינפוג ךוניח 

 (36=n=9x4) העברא ךותמ יארקאב ורחבנ (ח=36) תרוקיבה תצובקב םידליה םג

ןניאשו ךרה ליגל ינפוג ךוניחב ומלתשה אלש ,תוננג תודבוע םהבש ,(n=9x4=36) םינג 

.ינפוג ךוניחב םידליה תא םוי לכ תוליעפמ 

הדידמה ירישכמ 

:םינחבמ לש םינוש םיגוס ויה הדידמה ירישכמ 

:וללכ הלא םינחבמ .תירוטומ-היהוזח היצנידרואוק תקידבל םינחבמ ★ 

.(Gallahue, 1982) םוקמב רודכ תסיפתו םוקמהמ רודכ תקירז ־ 

.(1976 ,רבוקטיו-ןמדירפ)'יסאלק" - תודומצ םיילגר יתשב הציפק - 

ןמשיילפ לש ,יקצרזוא-ןלוקניל לש םילבוקמ םינחבמ לע םיססובמ ל''נה םינחבמה 

Lincoln-Oseretzky,) תילארשיה היסולכואל ומאתוהש טרהפק-גניליש לשו 

 (Motor Scale; Fleishman Basic Fitness Test; Schilling-Kiphard-K.K.T,

תונמיהמ לעו .concurrent validity) 80) ליבקמ ףוקית לע חווד הלא םינחבמב 

.(1976 ,רבוקטיו-ןמדירפ) .91 רוזחש 

:וללכ הלא םינחבמ .לקשמ יוויש תקידבל םינחבמ ★ 

.65 ויה רוזחשה תונמיהמו הלבקה ףקות .ידווש לספס לע - ימניד לקשמ יוויש - 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

.(Kephart, 1966) המאתהב .95־ו 

םאתוהש ,(תחא לגר לע הדימע ידי לע) יטטס לקשמ יוויש תקידבל ןחבמ - 

,Schilling-Kiphard, 1973) טראהפק-גניליש לע ססבתה תילארשי היסולכואל 

.80־ו .73 ויה רוזחשה תונמיהמו הנבמ ףקות .(1976 ,רבוקטיו-ןמדירפ ךותב 

.(Koen-Raz, 1986) המאתהב 

:וללכ הלא םינחבמ .םיידומילה םיגשיהה תקידבל םינחבמ 

האירק לשו האירקל תונכומ לש תויונמוימ רטנווניא) האירקל תונכומ ןחבמ - 

חוויד ןיא (.75 - תימינפ תונמיהמ)ןמיהמ ןחבמה .(1985 ,יקסנזור לש תמדקומ 

.ףקות לע 

לבוקמ ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה ידי לע חתופ ןחבמה .ןובשחל תונכומ ןחבמ - 

דרשמב דוסיה תויונמוימל רודמה ידי לע רכומו ,תיתכלממה ךוניחה תכרעמב 

.תוברתהו ךוניחה 

:תיתרבח-תישגר תוחתפתה תקידבל ןחבמ 

 ^Martinek-Zaichkowsky Self-Concept) MZSC), תקידבל לבוקמ ןחבמ אוה

ףוקית לע וחוויד םירבחמה .(Martinek 8 Zaichkowsky, 1977) ימצעה גשומה 

.המאתהב .89-ו .49 רוזחש תונמיהמו ליבקמ 

םינתשמה 

תשיגב הנבומ ינפוג ךוניח לש תינכתל םוי לכ ופשחנ םיקדבנה .יולת יתלבה הנתשמה 

ליגב ינפוגה ךוניחה םוחתב תומלתשה הרבעש ,תננג ידי לע הלעפוהש ,העונתל ךוניחה 

לא עסמ רפסב תעצומה תינכתה לע הססבתה ינפוגה ךוניחב םידומילה תינכת .ךרה 

.ךוניחה דרשמ תאצוהב ,ינפוגה ךוניחב םידומילה תינכת לעו (1987 ,ידקש) בחרמה 

תויעב ןורתפ יוליג וללכש ,תויוליעפ לעו םיכילהת לע שגד םשוה הארוהה תטישב 

.תוירוטומ דוסי תויונמוימ תיינקהל תיפיצפס הנווכה םע דבב דב תויתריציו 

(Pre-Test) םדקה ינחבמב ודדמנ םייולת םינתשמ הנומש .םייולתה םינתשמה 

:םימוחתב (Post-Test) רתבה ינחבמבו 

הקירז) תירוטומ-תיתוזח היצנידרואוק לש םידדמ ינש .תוירוטומוכיספ תולוכי ★ 

.(ימנידו יטטס)לקשמ יוויש לש םידדמ ינשו ("סאלק" תציפק :הסיפתו 

תויונמוימ ,תויתוזח תויונמוימ :האירקל תונבומ לש תויונמוימב םיקדבנה יגשיה ★ 

.הבישחו ןויגיה תויונמוימ ,העימש 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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..ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

תרכה ,םירפסמ תרכה :ןובשחל תונכומ לשו עדי לש תויונמוימב םיקדבנה יגשיה ★ 

.תויסדנה תורוצ תרכהו תויומכ 

,ידומילה דממב ,יתרבחה דממב הקדבנ :(Self-concept)ימצעת גשומה תסיפת ★ 

.(Martinek S Zaichkowsky, 1977)ישוגירה דממבו ינפוגה דממב 

רקחמה ךילהת 

וקדבנ ,תרוקיבה תצובקמ ןהו יוסינה תצובקמ ןה ,רקחמב ופתתשהש םידליה לכ 

שדוחב ,םידומילה תנש תישארב הנושארה םעפב :םינחבמ תרדס התואב םיימעפ 

ינחבמב ינוי שדוחב ,הנשה ףוסב היינשה םעפבו (Pre-test)םדקה ינחבמב רבמטפס 

.(Post-test)רתבה 

ינפוגה ךוניחב הרשעהה תינכת לש הלעפהב ולחה םידומילה תליחת רחאל םייעובש 

תינכת .(תנקותמ הרודהמ)"בחרמה לא עסמ" רפסה יפ לע ,העונתל ךוניחה לש השיגב 

ודבעש תוננגה .יוסינה תצובקל םידליה ורחבנ םהמש ,םינגה תעבראל קר הנתינ וז 

תומלתשהה .ינפוגה ךוניחה םוחתב תועש 30 ךשמב ומלתשה ,הלאה םינגה תעבראב 

.הכרדהה תווצ ידי לע העבקנש ,תינכת יפל םידומילה תנש ךלהמב העצוב 

תנש ךשמב ומייקתה ,םינגב העונתל ךוניחה תינכת תלעפה לש םושייה תקידב םשל 

ךשמב םעפ לכב ,םיישדוחל תחא וכרענ תויפצתה .תננג לכ לע תויפצת שולש םידומילה 

,הדימלהו הארוהה יכילהת לשו םינכתה םושיי לש הקידבל עצוב בקעמה .דחא רועיש 

תומא יפ לע העצוב תיפצתה .(חפסנב עיפומ בקעמ ףד)העונתל ךוניחהמ םיבייחתמה 

.רקחמה תווצ ידי לע ועבקנש הדימ 

יטסיטטסה חותינה 

ןהבש ,םימעפה יתשב תרוקיבה תצובק ןיבו יוסינה תצובק ןיב םילדבהה תקידבל 

תורזוח תודידמ םע ינוויכ-וד תונוש חותינ םינותנה לע לעפוה ,םייולתה םינתשמה ודדמנ 

 .(ANOVA for Repeated Measures)

1994 - ה''נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

םיאצממה 

ינועט ןג ידלי לש תימוי תינפוג תוליעפ לש העפשהה תא קודבל ונשקיב הז רקחמב 

םיידומילה םיגשיהה לע ,תירוטומוכיספה תוחתפתהה לע ,תננגה ידי לע וכרדוהש ,חופיט 

.הלא םידלי לש ,ימצעה גשומה לעו 

יגשיהב םילדבהה תקידבל תונוש יחותינו ןקת תויטס ,םיעצוממ םיגצומ 2־ו 1 תוחולב 

תינכת תלעפה ינפל ,(pre-test) םדקת ינחבמב םיירוטומוכיספה םינחבמב םידליה 

.התלעפה םויס רחאל ,(post-test)רחבת ינחבמבו ,ינפוגה ךוניחב הרשעהה 

:1 חול 

יוסינה תוצובקב םיירוטומוכיספה םינחבמה תואצות לש ןקתה תויטסו םיעצוממ 

תרוקיבהו 

תרוקיבה תצובק 

 (N=36)

יוסיגת תצובק 

 (N=36)
"רתב"  "םרק"  "רתב"  "םרק"  םינחבמה 

.ת.ס עצוממ  .ת.ס עצוממ  .ת.ס עצוממ  .ת.ס עצוממ 

 9.00

 2.39

 8.91

 3.00

 10.11

 238

 8.78

 2.67

ימניד לקשמ יוויש 

(לספס לע הכילה) 

 3.94

 1.92

 2.40

 2.16

 3.45

 231

 222

 2.35

יטטס לקשמ יוויש 

(תחא לגר לע) 

 2.00

 0.67

 1.67

 0.76

 228

 0.89

 1.85

 0.61

םוקמב היצנידרואוק 

(תחא לגר לע) 

 2.60

 0.66

 2.00

 0.59

 2.44

 0.76

 1.97

 0.38

םוקמב היצנידרואוק 

(רודכ תסיפת) 

 5.90

 1.69

 5.24

 2.25

 6.15

 1.80

 5.80

 1.69

העונתב היצנידרואוק 

('יסאלק"ב הציפק) 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

:2 חול 

םיירוטומוכיספח םינחבמה תואצות לש תויזוח תויפצתל ינוויכ-וד תונוש חותינ 

יפל תוצובק 

"רתב" • סזק" 

(היצקארטניא) 

ינחבמ 

"רתב" ־ "סרק" 

תוצובק  םינחבמה 

 F  F  F

 3.90*  9.23** .מ.ל  ימניד לקשמ יוויש 

(לספס לע הכילה) 

.מ.ל   9.79** .מ.ל  יטטס לקשמ יוויש 
(תחא לגר לע) 

.מ.ל   2.59** .מ.ל  םוקמב היצנידרואוק 

(רודכ תקירז) 
.מ.ל   3.32** .מ.ל  םוקמב היצנידרואוק 

(רודכ תסיפת) 

.מ.ל  .מ.ל  .מ.ל  העונתב היצנידרואוק 

("סאלק"ב הציפק) 

*p<.05 "p<oi קהבומ אל - .מ.ל 

,(תרוקיבה תצובקב ןהו יוסינה תצובקב ןה) הצובק לכבש ,םידמל ונא 2-ו 1 תוחולמ 

תשמח ןיבמ העבראב ,"רתב"ה ינחבמ ןיבל "םדק"ה ינחבמ ןיב םיקהבומ םילדבה ויה 

רודכ תקירז ,יטטס לקשמ יוויש ,ימניד לקשמ יוויש) םיירוטומוכיספה םינחבמה 

,תיעבטה הלידגהו תוחתפתההש ,תורשפאה לע םיעיבצמ הלא םיאצממ .(רודכ תסיפתו 

םילדבהה תקידב .ירוטומוכיספה םוחתב םיגשיהה רופישל ומרת ,הז ליגב םישחרתמה 

קהבומ ןורתי היה (2 רויא האר)ימניד לקשמ יווישב קר יכ ,תדמלמ תוצובקה ןיב 

150/0־ב היגשיה תא הרפיש יוסינה תצובק .תרוקיבה תצובק ינפ לע יוסינה תצובקל 

.דבלב a-1% הרפתשה תרוקיבה תצובקש דועב 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העוגתב 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

"םדק" ןחבמ 'חנמ" ןחבמ 

11.0־ 

 10.5

10.0־ 

1^9.5-י 

9.0 ־י 

0.5 ־ז 

 TL

תרוקיבה תצובק 

o— יוסינה תצובק 

:2 רויא 

יללב ימניד לקשמ יווישב לופיטה ןיבו הצובקה ןיב היצקארטניא 

תת תואצותב אוה תוצובקה ןיב לדבהה רוקמ יכ ,הארנ 2 רויאב םיאצממה ןמ 

בכרומ םהמש ,(לאמש דצלו ןימי דצל העונתו ,רוחאל העונת ,םינפל העונת) םינחבמה 

.ימניד לקשמ יווישב יללכה ןויצה 

לקשמ יווישב םינחבמה תת לע עצובש ,תונושה חותינ לש תואצותה תוגצומ 3 חולב 

.ימניד 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

:3 חול 

לקשמ יווישב ןחבמה יטירפ תואצומ לש תורזוח תויפצתל ינוויכ־ור תונוש חותינ 

תוצובק יפל ימניר 

יפל תוצופק 

"ותפ" - "םוק" 

(היצקארטניא) 

ינתפמ 

"ותפ" - "םדק" 

תוצופק  םינחפמת 

 F  F  F

.מ.ל   17.02** .מ.ל  םינפל לקשמ יוויש 

 4.26*  2.81* .מ.ל  רוחאל לקשמ יוויש 

.מ.ל  .מ.ל  .מ.ל  ןימי דצל לקשמ יוויש 

 4.03* .מ.ל  .מ.ל  לאמש דצל לקשמ יוויש 

 3.90*  9.23* .מ.ל  יווישב רבטצמ גשיה 

ימניד לקשמ 

*p<.05 "p<01 קהבומ אל ־ .מ.ל 

,הארנכ ,עבונ (יללכה ןויצב)ימניד לקשמ יווישב תוצובקה ןיב לדבההש ,הלוע 3 חולמ 

.לאמש דצלו רוחאל :םינחבמה תתב תוצובקה ןיב לדבההמ 

ןמזה ןיב תקהבומ היצקארטניא התייה (4-ו 3 םירויא האר) הלא םינחבמ תת ינשב 

.(ינפוגה ךוניחב הרשעהה תינכת)לופיטה ןיבו (קמפז-רתבו Pre-tודק) 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

 /L

 —— תרוקיבה תצובק 

- יוסינה תצובק 

:3 רויא 

רוחאל לקשמ יווישב לופיטה ןיבו הצובקה ןיב היצקארטניא 

"םדק" ןחבמ 

תרוקיבה תצובק 

יוסינה תצובק 

 /-2.0

2.7־/ 

וייצ 2.6־/ 

 '■25

2.4־' 

2.3- י 

2.2- י 

2.1־/ 

A רויא 

לאמש דצל לקשמ יווישב לופיטה ןיבו הצובקה ןיב היצקארטניא 

1994 ־ ה''נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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..ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

ןיב םילדבהה תקידבל תונוש חותינו ןקת תויטס ,םיעצוממ םיגצומ 5-ו 4 תוחולב 

(ןובשחו האירקל תונכומ)םיידומילה םיגשיהב תרוקיבה תצובק ןיבו יוסינה תצובק 

.(post-test)רתבהו (pre-test)םדקה ינחבמב ,ימצעה גשומבו 

A חול 

גשומ"בו םירומילב םיגשיהה ינהבמב תואצותה לש ןקתה תויטסו םיעצוממ 

תרוקיבהו יוסיצה תוצובק לש "ימצעה 

תרוקיבה תצובק 

 (N=36)

יוסינה תצובק 

 (N=36)

"רתב" "סרק"  "רתב" "סרק"  סיצהבמה 

.ת.ס  עצוממ .ת.ס עצוממ  .ת.ס  עצוממ .ת.ס  עצוממ 

 87.30  85.50  86.10  73.50 האירקל תונכומ 

 12.80  10.67  9.06  22.00

 29.20  27.50  30.70  24.47 ןובשחל תונכומ 

 12.74  11.09  6.88  7.70

 21.07  22.60  21.85  20.54 "ימצע גשומ" 

 3.56  2.61  3.67  4.04  (MZSC)

,יתלחתה ןורתי לע דמלמ (4 חול)האירקל תונכומה ןחבמב םידימלתה יגשיהב ןויעה 

73.5 תמועל 85.5 ןויצ) הנשה תישארב יוסינה תצובק ינפ לע תרוקיבה תצובקל היהש 

הרפתשה יוסינה תצובק :ךפהמ לח םידומילה תנש ףוסב ,תאז תמועל .(המאתהב 

ןיב לדבהה .תרוקיבה תצובקב דבלב 20/0 לש רופיש תמועל 170/0-ב האירקל תונכומב 

.(5 רויא-ו 5 חול)קהבומ היה תוצובקה 

1994 ־ ה 'ינשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

:5 חול 

םיגשיהה ינחבמג תואצותה לש תורזוח תויפצתל ינוויכ-וד תונוש חותינ 

תוצובק יפל,תרוקיבהו יוסינה תוצובק לש "ימצעה גשומ"בו ,םידומילב 

יפל תוצובק 

"רתב" - "םדק" 

(היצקארטניא) 

ינחבמ 

"רתב" - "םדק" 
תוצובק  םינחבמה 

 F  F  F

 5.79**  8.25**  4.97* האירקל תונכומ 
.מ.ל   4.30* .מ.ל  ןובשחל תונכומ 

.מ.ל  .מ.ל  .מ.ל  "ימצעה גשומ" 

 (MZSC)

*p< 05 "p<.oi קהבומ אל - .מ.ל 

"םדק" ןחבמ "רתב" ןחבמ 

:5 רויא 

*— תרוקיבה תצובק 

•o — יובינה תצובק 

האירקל תונכומב לופיטה ןיבו הצובקה ןיב היצקארטניא 

יוסינה תבזובק J :5 רויא 

האירקל תונכומב לופיטה ןיבו הצובקה ןיב היצקארטניא 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב דרכ ,העונתב 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

תרוקיבה תצובקל היה ,האירקב תונכומב ןחבמל המודב ,ןובשחל תונכומה ןחבמב 

הלא םילדבה .(המאתהב ,24.5 תמועל 27.5) יוסינה תצובק ינפ לע יתלחתה ןורתי 

קהבומ ןורתי היה ,רתבה ינחבמב ,המויס םעו ,םידומילה תנש ךלהמב ומצמוצ 

לש םיגשיהב רופישה .(60/0 תמועל רופיש 28<י/0)תרוקיבה תצובק ינפ לע יוסינה תצובקל 

.6 רויאב שחמומ ןובשחל תונכומה ינויצב יוסינה תצובק 

32ך 
31 ־'' 

30־/ 
 ''•29
 ''-28
27־'' 

 H

7- 26 ־ '' 

 25

 24

 23

 22■

 21

־^־ 
"םדק" ןחבמ "רתב" ןחבמ 

תדוקיבח תצובק 

יוסינה תצובק 

:6 רויא 

ןובשחל תונכומב לופיטה ןיבו הצובקה ןיב היצקארטניא 

הובג תרוקיבה תצובק לש עצוממה ןויצה היה ימצעה גשומה תקידבל םדקה ןחבמב 

הנשה ףוסב ,תאז תמועל .(המאתהב ,20.54 תמועל 22.60)יוסינה תצובק לש הזמ רתוי 

תצובק לש ןויצל תיסחי (6<>/0-ב רופיש ,21.85) הובג יוסינה תצובק לש ןויצה היה 

.(6<ג/0-ב הדירי ,21.07) תרוקיבה 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

ינפוגה ךוניחב הרשעהה תינכמ םושייב תננגה לש דיקפתה 

לא עסמ יפל הארוהה יכילהת תאו םינכתה תא תוננגה ומשיי םהבש ,םירועישה 

.6 חולב םיגצומ תויפצת ידי לע ודדמנש יפכ ,בהרמה 

:6 חול 

עסמ" ךוחמ הדימל/הארוהה יכילהמ לשו םינבמה לש (םיזוחאכ) םושייה חדימ 
חונצגה ידי לע "כחרמה לא 

םושייה 

םיזוחאב 

יכילהת 

הדימל/הארוה 

םושייה 

םיזוחאב  ןכותה ימוהת 

 79 תויעב ןורתפו יוליג   82 בחרמה ביכרמ 

 42 ידי לע המישמה תללמה 

םידליה 

 65 לש תויונמוימ 

ןוזיא ,תודיינ 

היצנידרואוקו 

:הלאה תונקסמה תולוע 6 חולב תגצומה תויפצתה תואצותמ 

םיעצומה םינכתל םאתהב הרשעהה יאשונ תא ודמיל תוננגה .םינכת יפל דומיל ★ 

.בחרמה לא עסמ רפסב 

:יכ ,הלוע םינכתה םושיי לש חותינהמ 

.בחרמה תדיחי תא םיביכרמה םיאשונה תא ומינפה םידליה - 

ןוגכ ,תירוטומ-תיתוזח היצנידרואוק חתפל ןתרטמש ,תויוליעפב רסח אצמנ - 

.העונתה עוציב תא החנמ הייארה ןהבש תומישמה 

תשיגב ןהו יוליגה תשיגב ןה תויוסנתה ללכ הארוהה ךילהת .תוסנתהה ךילהת ★ 

רפסמ) תינוניב תונתלעפ תמרב םירועישה ונייפוא יללכ ןפואב תויעב ןורתפ 

.(ןמז תדיחיב ,דליל העונתה תויוליעפב תויוסנתהה 

ללמב תוברהל םידליהמ ושרד אל ןה .הללמהה תקינכטב שמתשהל וטיעמה תוננגה 

.וקסע םהבש ,העונתה יאשונל רשקב 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

תונקסמו ןמיז 

ךוניחה תשיגב ינפוגה ךוניחב הרשעהה תינכתש ,ךכ לע תועיבצמ הזה רקחמה תואצות 

עקרמ ןג ידלי לצא םידומילב םיגשיהו תוחתפתה תדדועמ ,םינגב הלעפוהש ,העונתל 

םירקחמב ואצמנש ,םימוד םיאצממ תוששואמ הלא תואצות .ךומנ ימונוקאויצוס 

.(Koen-Raz, 1986; Kirkendall, 1985; 1991 ,סואבננטו סכר)םימדוק 

רקחמב וקדבנש ,םיירוטומוכיספה םינתשמב םייונישל םירושקה ,רקחמה יאצממ 

רשפא .תרוקיבה תצובק ברקב ןהו יוסינה תצובק ברקב ןה רופיש לע םיעיבצמ ,יחכונה 

.לופיטהו ןמזה ימרוגל תוסחייתה תרזעב הלא םינתשמב רופישה תא ריבסהלו תוסנל 

,"סאלק" תציפק) תוטושפ תוירוטומ תויונמוימ עוציבב רופישל סחייתמ ,ןמזה 0רוג 

יתלבו תישפוח ,תישיא תוסנתה ידכ ךות םישכרנ ןמזה ךשמבש ,(יטטס לקשמ יווישו 

תוליעפה אשונב תקסועה ,תיעוצקמה תורפסב ןיכומית שי הז אצממל .תדסוממ 

;l984b ,1984a ,םירחאו זר-ןהכ ;1991 ,םואבננטו סכר) חופיט-ינועט ברקב תינפוגה 

םרוג ,ינשה םרוגה .(Koen-Raz, 1986, Feitelson & Ross, 1973; ;1973 ,יקסנלימס 

ירועישב ןווכמ ןפואב תודמלנה ,תובכרומ תוירוטומ תויונמוימל סחייתמ ,לופיטה 

.(לאמש דצלו רוחאל ימניד לקשמ יוויש :ןוגכ)ינפוגה ךוניחה 

תמרותה ,העונתל ךוניחה תטישב ינפוגה ךוניחה ירועיש לש תיבויחה העפשהה 

רודכ תקירזכ) תירוטומ-תיתוזח היצנידרואוקלו ימניד לקשמ יוויש לש תוחתפתהל 

;1978 ,ןורג ;1991 ,םואבננטו סכר) םינוש םירקוח לצא תחוודמו תגצומ ,(הרטמל 

 ,Koen-Raz, 1986; Keogh Ä Sugden, 1985; Espenscade ä Eckert, 1980; Ismail

 1963 ,Kane S Kirkendall, 1969; Flieshman S Rich). יווישב רופישה רקיעש הארנ

ינוויכב םמצע ןזאל הפידעה םתלוכימ עבנ יוסינה תצובקמ םידליה לצא ימניד לקשמ 

ינשב יוסינה תצובק ידלי לצא לחש דופישהש ,המוד ;לאמש דצלו רוחאל תומדקתהה 

,ןוויכ איה רוחאל העונתה .יתטישה הדימלה ךילהת לש האצות וניה ,הלא םינוויכ 

תוסנתההש ,הארנ .תשרופמ היחנה ילב וא הביס ילב וב םיכלוה ןיא יעבטו ליגר ןפואבש 

הב ןיאש ,הביבסב תונגראתהל השדח תיביטינגוק היגטרטסא דליל הנקמ תיחנומה 

תלוכיה תאו זוכירה תא תדדחמ וז השיג .תיתוזחה תכרעמהמ היצמרופניאב שומיש 

יווישב רופישה תא .םייתרגש אל םיינוציח תורוקממו םיימינפ תורוקממ עדימ לבקל 

בור לצאש ןוויכ .תנווכמה הדימלה לש העפשהכ ריבסהל רשפא לאמש דצל לקשמ 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

שי לאמש דצל וליאו ,הז ןוויכל איה תיעבטה םתייטנ ,תיטננימודה איה ןימי די םידליה 

.לאמש דצל לקשמ יווישב הדימלה תעפשה תרכינ ךכ םושמ .ןווכמב םתוחנהל 

םינכתל האירקל תונכומב םידימלתה יגשיהב רופישה תא סחייל ןתינש ,םירובס ונא 

רועישה ,וז השיג יפל .יוסינה ינגב לעפוהש העונתל ךוניחה תא םינייפאמה םיכילהתלו 

.יוקיח אללו תיתוזח המגדה אלל העונתה עוציב תארוהל הללמהב שומיש ךות להנתמ 

דח הבישח תדדועמ ךכבו העונתה עוציבב םינווגמו םינוש תונורתפ ןתמ תרשפאמ וז ךרד 

םיבושח הלא הבישח יגוס חותיפ .ךדיאמ ,תינוויכ בר תיתריצי הבישחו ,דחמ תינוויכ 

ןגועמ הלא םידלי לש םילמה רצוא .תוכומנ תוימונוקאויצוס תובכשמ םידליל דחוימב 

,תוססובמ תובכשמ םידלי לש םתפש סופד תמועל ילאוטקא טסקטנוקב ללכ ךרדב 

ןכו העונתב יוליגלו רקחל תויונמדזה ןתמ .רתוי ההובג הטשפה תמרבו ילסרבינוא וניהש 

דחוימב םיבושח ,תכמות הריוואב עצבתמה ,םיגשומ רצוא םשיילו שוכרל ךרוצה 

ושקבתה חעונתל ךוניחה ירועישב .(McKenzie, et al., 1992) חופיט ינועט םידליל 

וז השירד .(העונת) המישמה תא ועציב דציכו ורתפ דציכ ,ילולימ ןפואב ראתל םידליה 

ילולימ ןפואב ךירעהלו חתנל ,המישמה תושירדל בלה תמושת תא ןווכל םתוא הדמיל 

,העונתה תכרעה ןכו םינווכמה תוננובתהה יכילהת .םהירבח לשו םהלש עוציבה תא 

אצמתהל ,(1988 ,רלייז)תוארוה ןיבהל ,םישדח םיגשומב שמתשהל דליה תא םינווכמ 

תא אורקלו (Keogh s Sugden, 1985) בחרמב םיסחיה תא לוקשל ,בחרמב 
ךילהתה םושיי ןיב המאתהה .(Keogh Ä Sugden, 1985 :ךותב ,Alderson) הביבסה 

טועימב תוצוענ ךכל תוביסהש ,הארנ .תיקלח התייה תינכתה תושירד ןיבל יכוניחה 

העונת יבצמב תונורתפ תאיצמב תוסנתהל רועישה ךשמב םידליל ונתינש תויונמדזהה 

.העונתה עוציב תא ילולימ ןפואב ראתלו םינווגמ 

יתשב תיסיסבה המרהש ,הארנ ןובשחל תונכומב םדקה ינחבמב תואצותהמ 

ןפואב המדקתה יוסינה תצובקש ,אצמנ רתבה ינחבמב .הכומנ התייה תוצובקה 

םינוירטירקה לע הנוע וניא ןיידע הז גשיה םלוא .תרוקיבה תצובק רשאמ רתוי קהבומ 

לאיצנטופה הצומ אלש ,הארנ .'א התיכ תארקל ןובשחל תונכומב םידלימ םיפוצמה 

תשיכר רשפאמה ,(Sharpe, 1979 ;1979 ,םויליג) העונתל ךוניחה תינכתב םולגה 

הבישח תודדועמה ,תומישמ לש הלעפה התייה אל .ןובשחב תיסיסב תויונמוימ 

,תויומכ בושיח ,קחרמ ינדמוא ,םילדג תאוושהל םאתהב העונת ןונכת ומכ ,תיטמתמ 

.(Bergen, 1988; Kamii, 1984; Sharpe, 1979) בחרמב םיסחיב תודדומתה 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

יוסינה תצובק ידלי לע הנוש ןפואב העונתל ךוניחה עיפשה ימצעה־גשומה בוציעב 

ןמ ,תוצובקה ןיב קהבומ לדבה אצמנ אלש יפ לע ףא .תרוקיבה תצובק ידלי לע רשאמ 

תצובקב ימצעה גשומה תסיפתב (6V0 לש)יבויח יוניש :יונישה תמגמל סחייתהל יוארה 

םיזמרמ הלא םיאצממ .תרוקיבה תצובקב (60/0 לש)ילילש ןוויכב יוניש תמועל יוסינה 

ינועט םידלי ברקב יתרבח-ישגרה םוחתב העונתל ךוניחה לש יבויחה לאיצנטופה לע 

.חופיט 

םוכיס 

הלעפוהש ,העונתל ךוניחה תשיגב ינפוגה ךוניחב הרשעהה תינכת יכ ,רמול רשפא 

םידליה .חופיטה ינועט ןגה ידלי םודיקל הליעוה ,יחכונה רקחמה תרגסמב הקדבנו 

יוויש לש תירוטומ תונמוימ ושלו ,םידומילב םהיגשיהב ומדקתה יוסינה תצובקמ 

הלא םיאצממ .םהלש ימצעה גשומה תא ורפיש ןכו לאמש דצלו רוחאל לקשמ 

הרשעה תינכתכ העונתל ךוניח לש תימוימוי תינכת םשייל יוצר ףאו יאדכש ,םיזמרמ 

ןפואב הרפיש אל ינפוגה ךוניחה תינכתש ,הדבועה .חופיט ינועט ןג ידליל תיביטנרטלא 

תולאשה תא תררועמ ,יוסינה תצובקב םיירוטומוכיספה םינתשמה לכ תא יתועמשמ 

:הלאה 

םולגה לאיצנטופה תא תוצמל לכותש ידכ ךרוצה יד תנמוימ התייה תננגה םאה * 

?ךרה ליגב תדמלנה תינפוגה תוליעפב 

הל רשפאתש הדימב תקפסמ התייה ינפוגה ךוניחה םוחתב הלש הרשכהה םאה ★ 

?וזכ תינכת דמלל 

,ינפוג ךוניחל יעוצקמ הרומ סג ,תננגל ףסונב ,ןגב הארוהב בלשל ךרוצ ןיא םאה ★ 

?עובשב םיימעפ וא םעפ ןגל עיגיש 

םימוד םירקחמ עצבל יאדכ .הבחרהב הז אשונ רוקחלו ךישמהל בושחש ,םירובס ונא 

םידליו (5 ליגל תחתמ)רתוי םיריעצ םידלי ןוגכ ,םיקדבנ לש תונוש תוצובק תופתתשהב 

.(הובגו ךומנ)הנוש ילכלכ-יתרבח עקרמ 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

רשפאש ידכ ,ינפוגה ךוניחב תונושה הרשעהה תוינכת לש ןתוליעי תא קודבל בושח ןכ 

ךוניחה דרשמ ידי-לע ומסרופש ,ךרה ליגל םידומילה תוינכת לש תוליעיל ןתוושהל היהי 

.א"נשת תנשב תוברתהו 

רקחמה תוצלמה 

:רקחמה לש תוירקיעה תוצלמהה ןה הלאו 

,הוולנ רצותכ ,תוליעפה ךלהמב ינפוגה עוציבה תא לילמהל םידליה תא דדועל * 

.תוליעפל שדקומה ןמזהמ עורגל ילבמ 

עוציב ןוגכ ,תיטמתמ הבישה תודדועמה ,תומישמ העונתה ירועישב לולכל ★ 

תויעבב ,םירפסמ ףצרב ,תויומכב קוסיע ,םילדג תאוושה לע ססבתמה ירוטומ 

.ןובשחל תונכומב םידליה יגשיה תא רפשל ןתינ וז ךרדב .ידכו תויסדנה 

.לאמש דצלו דוהאל העונתב תוסנתהל ךרוצה תא לקשמה יוויש אשונב שיגדהל ★ 
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

תורוקמה תמישו 

םירושיכ לש תוחתפתהה לע תימצע הכרעה לש העפשהה .(1978) .א ,ןורג 
ןוכמ תאצוה ־הינתנ .ינפוגה ךוניחכ םידומילה תינכתכ םיירוטומוכיספ 

.טייגניו 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .םידליל העונתל ךוניחכ תודוסי .(1979).צ.ב ,םויליג 

.היגוגדפל רקחמ ןיבש רשקה לע :האירקה תשיכר יכילהתו הרומה .(1988).א ,רלייז 

ןוכמ :םילשורי .םיריצקתו היפרגוילכיב ,ארקנה תנכהו האירק :ךותב 
.דלאס הטיירנה 

.ךירדמ :הדימלל תונכומ הסיפתה תוחתפתה .(1992).מ.א.מ.ה ,שילפטפה ,.כ.מ ,הבורג 

.חא :קילאיב תירק 

לע הנבומ ינפוג לוגרת לש תוירשפא תועפשה .(1984a).ת ,ןולייא ,.ע ,טכה ,.ר ,זר-ןהכ 

.5-2 ,ינפוגה ךוניחה .חופיט ינועט ,יא התיכ ידימלת לש םיידומיל םיגשיה 

תוירשפא תועפשה :האירקה רופישל ינפוג ךוניח .(1984b).ת ,ןולייא ,.ע ,טכה ,.ר ,זר-ןהכ 

.חופיט ינועט ,'א התיכ ידימלת לש םיידומיל םיגשיה לע הנבומ ינפוג לוגרת לש 

.12 ,(ו)ח"ג ,ךוניחה דה 

.רתכ :ביבא-לת .דליהו קוניתה .(1992).פ ,'ץיל 

.םילעופה :ביבא-לת .תוטועפ ךוניחב תויגוס :םיליעפ תוטועפ .(1987).ג ,ןיול 

.לכשמ :ביבא-לת .ךדלי תא תעדל .(1992).מ ,דראפוטס 

.חופיט ינועט םידלי לש םהיתויעב םע ךוניחה תכרעמ תודדומתה .(1973).מ ,יקסנלימס 
ךוניחה דרשמ :םילשורי .(199-140) לארשיכ ךוניחה ,(ךרוע)ןאימרוא :ךותב 

.תוברתהו 

ךוניחל ןוחבאל םיכרד :ןגה ידליל ירטמוכיספ ןחבמ .(1976).א ,רבוקטיו-ןמדירפ 
.אמוג :ביבא לת .לופיטלו 

תמדקומ האירק לשו האירקל תונכומ לש תויונמוימ רטנווניא .(1985).א ,יקסנזור 
.דלאס הטיירנה ןוכמ :םילשורי .(םכסמ ח"וד) 

תוחתפתהה לע ימוי ינפוג ךוניח תינכת תעפשה .(1991).ג ,םואבננט ,.א ,סכר 
רוזאב 'א תותיככ םידלי לש םיידומילה םיגשיההו תישוגירה ,תירוטומה 

.תיביטרופס האופרלו רקחמל הקלחמה :טייגניו ןוכמ .(רקחמ ח"וד)החוור 

.ףלא סופד :הרדח .בחרמה לא עסמ .(1987).ד ,ידקש 
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סכר הנליא ,ביבר תימלוש 

 AAHPERD, American Alliance for Health, Physical Education, Recreation
 and Dance (1989). Why do children need quality daily physical
 education? Journal of Physical Education, Recreation and Dance,
 April, 12.

 ACHPER, Australian Council for Health, Physical Education, Recreation
 and Dance (Summer, 1990). What is a quality physical education
 program? The ACHPER National Journal, 26 (4), 27.

 Alpert, B. Field, T. Goldstein, S. £z Perry, S. (1990). Aerobics cardiovascular
 fitness and agility in preschoolers, Health Psychology, 9 (1), 48
 56.

 Baucher, A. (1988). Good beginning. Journal of Physical Education, Recreation
 and Dance, 59 (7), 42.

 Bergen, D. (1988). Play as a medium for learning and development.
 Portsmooth: N.H. Heinemann.

 Berman, B. D., Winkleby, M., Chesterman, E. k Boyce, W. T. (1992).
 Afterschool child care and self-esteem in school age children.
 Pediatric, 645-649.

 Cratty, B. J. (1971). Developmental games for physically handicapped
 children. Palo Alto, C.A.: Peek Publication.

 Delacato, C. H. (1959). The treatment and prevention of reading problems:
 The neuro-psychological approach. Springfield, IL: Charles C.
 Thomas.

 Espenscade, A. S. & Eckert, H. M. (1980). Motor development. Columbus:
 Merrill.

 Feitelson, D. Ross, G. S. (1973). The neglected factor-play. International
 Journal of Child Psychotherapy, 1 (3), 202-223.

 Fleishman, E. A. ä Rich, S. (1963). The role of kinesthetic and partial
 abilities in perceptual-motor learning. Journal of Experimental
 Psychology, 66,6-11.

 Gabbard, C. (1984). Teaching motor skills to children: Theory into practice
 Physical Educator, 41 (2), 69-71.

 Gabbard, C. &C McBride, R. (1990). Critical thinking in the psychomotor
 domain. Journal of the International Council for Health, Physical
 Education and Recreation, 26 (2), 24-27.
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...ימוימוי ינפוג ךוניח לש העפשהה 

 Gallahue, D. L. (1976). Motor development and movement experiences for
 young children. New-York: J. Wiley.

 Gallahue, D. L. (1982). Developmental movement experiences for children.
 New-York: J. Wiley.

 Gober, E.B. &C Frank, B.D. (1988). Physical and fitness education on young
 children. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 59
 (7), 57-61.

 Herman, P. J. (1983). Applause for movement: The breakfast of learning.
 Academic Therapy, 19 (2), 167-174.

 Hofsten, C. V. (1982). Eye-hand coordination in the newborn. Developmental
 Psychology, 18, 450-461.

 Humphrey, J. H. (1974). Child learning through elementary school physical
 education. Dubuque, Iowa: W. C. Brown.

 Humphrey, J. H. (1985). Teaching gifted children through motor learning.
 Springfield, IL: Charles C. Thomas Publishers.

 ICHPER, International Council for Health, Physical Education, Recreation,
 Sport and Dance (1990). What is a quality physical education
 program. XXVI (3), 27.

 Ismail, A. H. k Gruber, J.J. (1967). Motor aptitude and intellectual
 performance. Columbus, OH.: Charles E. Merrill.

 Ismail, A. H., Kane, J. ä Kirkendall, D. R. (1969). Relationship among
 intellectual variables. Research Quarterly, 40, 83-92.

 ISSP - International Society of Sport Psychology (1991). An ISSP position
 statement: Physical activity and psychological benefits, A Bi
 Annual Publication of the International Society of Sport
 Psychology. 2 (2), 1-3.

 Jeannerod, M. (1986). Mechanism of visomotor coordination: A study in
 normal and brain-damaged subjects. Neuropsychologia, 24 (1), 41
 78.

 Kamii, C. K. (1984). Young children reinvent arithmetic. New York: Teacher
 College, Columbia University.

 Keogh, J. ä Sugden, D. (1985). Movement skill development. New York:
 MacMillan Publishing Company.
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 Kephart, N. C. (1960). The slow learner in the classroom. Columbus, OH:
 Charles E. Merrill.

 Kephart, N. C. (1966). The needs of teachers for specialized information on
 perception. In: W. M. Cronickshank (Ed.), The teacher of brain
 injured children, (171-180). Syracuse, N. Y.: Syracuse University
 Press.

 Kirkendall, D. R. (1985). Effects of physical activity on intellectual
 development and academic performance. In: A. Stull &C H. Eckert
 (Eds.), Effects of physical activity on intellectual development
 and academic performance, (49-59). The Academy papers,
 Champaign, IL.: Human Kinetics Publishers.

 Koen-Raz, R. (1986). Learning disabilities and postural control. London:
 Freuden.

 Martinek, T. in Zaichkowsky, L. D. (1977). Manual for the Martinek
 Zaichkowsky Self-Concept Scale for children. Tacksonville, IL.:
 Psychologists <Sc Education Inc.

 McKenzie, T. L., Sallis, J. F., Broyles, S. L. Nelson, J. A. (1992). Anglo and
 Mexican American preschoolers at home and at recess. Journal of
 Development Behavior Pediatric, 13, 173-180.

 McClenaghan, B. A. 6c Gallahue, D. L. (1978). Fundamental movement: A
 development and remedial approach. Philadelphia, PA: W. B.
 Saunders.

 Mosston, M. (1981). Teaching physical education (2nd Ed.). Columbus, OH.:
 Charles E. Merrill.

 Mosston, M. &C Ashworth, S. (1986). Teaching physical education (3rd Ed.).
 Columbus OH.: Charles E. Merrill.

 NASPE, National Association for Sport Physical Education (1988).
 NASPE Position Paper: Required Quality Daily Physical
 Education. Journal of Physical Education, Recreation and Dance,
 September, 102.

 Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York:
 International Universities Press.

 Piaget, J. (1962). Play, dreams and imitation in childhood. New York: W. W.
 Norton.
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 Piaget, J. (1970). Piaget's theory. In: P. H. Müssen (Ed.), Carmichael's
 manual in child psychology (3rd Ed.) 703-732. New York: John
 Wiley &C Sons.

 Sharpe, P. (1979). The contribution of movement education to cognitive
 development of infant school children. Physical Education
 Review. 2 (1), 29-36.

 Smith, T.L. &C Eason, R.L. (1988). Effects of a success-oriented (reading) and
 motor program on self-concept of children referred for learning
 disability. Perception and Motor Skills, 67,94.

 Zaichkowsky, L. D., Zaichkowsky, L. B. k Martinek, T. J. (1980). Growth
 and development, the child and physical activity. St. Louis: The
 C. V. Mosby Company.
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חפסנ 

הרדחב םידליה ימב העונתה תינבת 

:םידליה ינגב (תינפוגה תוליעפה)העונתה תינכת לש הלעפהה טוריפ .א 

:תננגה םש .1 

ז "בחרמה לא עסמ" תינכתה ךותמ ג"ניחל תינכת ןגב הליעפמ תא סאה .2 

י ?וזיא .תרחא ג"ניח תינכת הליעפמ תא םאה ."אל" הבושתה סא .3 

ל עובשב םימעפ המכ .4 

?םעפ לכב ןמז המכ .5 

זג"ניחל הרוממ היחנה תלבקמ תא םאה .6 
:החנמה םש .7 

:רחא .האצרה/אנדס/ןג :היחנהה תמייקתמ ןכיה .8 
?היחנהה תכרענ שדוחב םימעפ המכ .9 

:רועישב הייפצ .ב 

ןמז 

תוקדב 

המישמ 

(הדוזיפא) 

המישמה תגצהב הרומ/תננגה תויוגהנתה 

הארוה יכרד ןכות 

תויוגהנתה 

םידליה 

םאתהב 

תינכתל 

הנוש 

תינכתהמ 

םאתהב 

תינכתל 

הנוש 

תינכתהמ 

םאתהב 

תינכתל 

הנוש 

תויחנההמ 

 35.30
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