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רקחמו ןויע 

לש םיאנתב קחשמ יעוריא לש ןורכיזה תניחב 
ברקבו םיסונמ םיאטרופס ברקב ,בשק תחסה 

םיריעצ םיאטרופס 

רקלוק־יול העונ ,םואבננט ןושרג 

טרופסב םיעוריא לש רוזחש 

םיזמר חתנלו רוכזל תלוכיה איה יאטרופסה לש רתויב תובושחה תונוכתה תחא 

,לסרודכ ,לגרודכ ומכ טרופס יפנעב דחוימב תיחרכה וז הנוכת .קחשמ תביבסב 

.(תימניד הביבס ,ןלהל)ףרה אלל םינתשמ הביבסה יזמר םהבש ,דירודכו ףערודכ 

 Allard, 1984; Starkes 81 Deakin, 1984; Allard, Graham 8< Paarsalu,)םירקחמ תרדסב

 1980; Allard 81 Starkes, 1980; Bard, et al., 1980; Bard 81 Fluery, 1976; Chase 81 Simon,

,רוכזל וא/ו תוהזל ,םיטרסב וא תויפוקשב תופצל םיאטרופס ושקבתנ ,(1973 
םיבצמכ ורדגוה םינבומ םיבצמ .םינבומ יתלב וא םינבומ טרופס יבצמב םימצע 

,םיבצמכ ורדגוה םינבומ יתלב םיבצמ .הנגה לש וא הפקתה לש םירורב 
הלוע םיאצממה ןמ .הרורב "תויתטיש" אלל ,יארקאב םהב םינותנ םיאטרופסהש 

םהיתימעמ הברהב בוט םינבומ קחשמ יבצמ ורכז חשה קחשמב םינמא יכ ,המגודל 

רדוס םהבש ,םיבצמב הנשנ אל הז ןורתי .ינש 5 תב הפישח רחאל ,םינמוימ תוחפה 

יהשלכ תועמשמ רסחו ינויגה אל חרואב ,רמולכ ,הנבומ יתלבו יארקא ןפואב חולה 

האצמנ םינמוימ לסרודכ ינקחש לצא סג .(Chase 8! Simon, 1973) קחשמל 

רחאל ,םינבומ לסרודכ יבצמ תריכזב קר ,םיאטרופס םניאש םיקדבנ ינפ לע תופידע 

.טרופס יקחשמ ;םיריעצ םיאטרופס ;םיאטרופס ;בשק !דירודכ ;ערכו :םיגראת 
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רקלוק-ייל העונ .םואבננט ןושרג 

ו 980)ינש 4 תב הפישח,Aliard, Graham 8! Paarsalu). ברקב םג חווד המוד אצממ 

וארש תא רזחשל ושקבתנו ינש 8 ךשמב קחשמ תויפוקשל ופשחנש ,הדש־יקוה תוינקחש 

 .(Starkes 8! Deakin, 1984)

הכ דע וחוודש הלאל םימוד םיאצממ ואצמנ אל ,תאז תמועל ,ףערודכה קחשמב 

 (1980 ,Allard, Graham 81 Paarsalu, 1980; Allard 81 Starkes). םירקוחה תעדל

הנקב ףערודכב םיאצממה ולע אל ,Borgeaud 8( Abernethy), 1987 ,לשמל ,הוושה) 

קחשמ יבצמל ופשחנ ףערודכה ינקחשש רחאמ ,םירחא רקחמ יאצממ םע דחא 

םירקוחה .ףשחיהל ףערודכה ןקחש ליגר םהלש ,םיימניד םיבצמל אלו ,םייטטס 

םינקחשה ינפ לע םינמוימהו םיסונמה םינקחשה לש םתופידעש ,ךכ לע ועיבצה 

ףנעב םג הפקת ,קחשמה תעב ורקש םיעוריא תריכזב תוחפ םיסונמהו םיריעצה 

Starkes 8! Allard, 1983; Allard 81) םירקוחה תעדל ,ךכל הביסה .(םש) ףערודכה 

 1980 ,Starkes), בר ןויסינ רבוצ ןקחשהש לככ ,תרפתשמ הביבסה ןוגרא תלוכיש

ביגהל תאז תובקעבו הביבסה יבצמ תא רתוי בוט רוכזל לגוסמ הסונמה ןקחשה .רתוי 

קחשמ יבצמ תריכזב םיסונמה םיאטרופסה לש ןורתיה ,ךכיפל .רתוי הבר תונמוימב 

הרכהבו יוהיזב םהל שיש ןורתיל אלא ,הריכזה תלוכיב םתופידעל רושק ונניא םינבומ 

.(Borgeaud 8! Abernethy, 1987)קחשמה בצמל םיפשחנ סה רשאכ ,תויגטרטסא לש 

םיאטרופס ןיב תואוושה וכרענ ,קחשמ יבצמ לש הריכזה םוחתב וקסעש םירקחמב 

םירקחמב .םינבומ יתלבו םינבומ םיבצמ תריכזב םיאטרופס םניאש ימ ןיבו 
ןחבמה יטירפב (ינש 8 — 2) תיסחי ךורא ןמז ךשמב ןנובתהל םיקדבנה ושקבתה 

םינתשמ לע הטילש ךות ועצבתה אל וללה םירקחמה לכ ,םלואו .םינושה םיבצמב 

:טרופס יקחשמ לש ןורכיזה לע תערכמ תובישח ילעב 

רוכזל ,קורסל ןקחשה שרדנ רודכ יקחשמב .תולטמ רפסמ לש יצמז־וב עוציב ★ 

ינמז-וב עוציב .רורדכ ומכ ,תוירוטומ תולטמ עוציב ידכ ךות יתביבס עדימ דבעלו 

סירזלא בל תמושת יחיסמ תורוקמל בשקה תיינפהל םרוג קחשמ תולטמ לש 

.םימצעה חרכהב םניאש ,הביבסב 

הברהב רצק ןמזב ללכ ךרדב ביגהלו ,דבעל ,רוכזל שרדנ יאטרופסה .ןמזה ךשמ ★ 

(תוינש 8 דע 2)הדבעמה יאנתב הכ דע קדבנש הזמ ,(תוינש 1.0-מ תוחפ) 

םייוריגה יגוס הבש הביבסל ףשחנ יאטרופסה .הנתשמה הביבסה תובכרומ ★ 

.ףרה אלל הנתשמ םרפסמו 
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םיריעצ םיאטרופס ברקבו םיסונמ םיאטרופס ברקב ...וורכזה תניחב 

תלבק ךרוצל ינויח עדימ דבעלו רוכזל ,דדקל יאטרופסה שקבתמ הלא םיאנתב 

הפקתהה ינקחש רפסמ תא ןה רוכזלו רתאל וילע ,לשמל ,רודכה יקחשמב .תוטלחה 

.עוציבל הטלחה לבקל לכויש ידכ ,רודכה םוקימ תא ,הנגהה ינקחש רפסמ תא ןהו 

להקה ומכ ,הטלחה תלבק ךרוצל םיבושח םניאש ,םייוריגל םג ףשחנ אוה ,ףסונבו 

.טפושהו 

רקחמה תרטמ 

םירקחמב ייוסינ חרואב ורקוב אלו וטלשנ אל הלא תובישח ילעב םינתשמו רחאמ 

,ירקיעה הנתשמל שיש ,העפשהה תא ןוחבל הז רקחמ רתוח ,הדבעמ יאנתב ,םימדוק 

םייוריגה הדש תובכרומ :ומכ ,םיפסונ םינתשמ םע דחי ,ןקחשה לש ונויסינל 

לע ,(החונינ הבישי תמועל רורדכ)בשק תחסה יאנתו ,םהל הפישחה ןמז ,(הביבסה) 

.םינבומ קחשמ יבצמ לש הריכז 

רקחמה תרעשה 

ייוריג תריכז ,רתוי בר ןויסינ לעב אוה ןקחשהש לככש ,התייה רקחמה תרעשה 

ןקחשה שקבתי ובש ,בצמב רקיעב אטבתת וז תופידע .איה ףא הפידע היהת קחשמה 

.די־רודכ רורדכ ידכ ךות ,(ינש 0.5) רצק ןמז ךשמב ,םינווגמו םיבר םייוריג רוכזל 

לא ,םייוריגה הדשל הנפומה בשקהמ תצקמ לש החסה וב שיש בצמ ,רמוא הווה 

ןמז ובש בצמב םלעית וז תופידעש םירעשמ ונא .רורדכ — .תינשמה המישמה 
6 — 5 וא 3 — 2) הנטק יוריגה תובכרומ ,(ינש 1.0) רתוי לודג םייוריגל הפישחה 

םייקה עדיה תא ,אופא ,ביחרמ הז רקחמ .(רורדכ אלל) דקוממ בשקהו (םייוריג 

ןובשחב ואבוה אלש םיבושח םינתשמ וב םיקדבנש ,ךכב קחשמה ייוריג תריכז ןיינעב 

.םימדוקה רקחמה יכרעמב 

רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

.דירודכה ףנעב תוימואל תורחבנ ירבח םירבג םינקחש 38 ללכ םיקדבנה םגדמ 

19-ו ,(ןויסינ תונש 6 — 5 ילעבו ,םינש 16—15 ליגב) םיריעצ םינקחש 19 ,םכותמ 

.(ןויסינ תונש 10 תוחפל םהלש ,28 — 22 ליגב) םיקיתו םינקחש 
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רקלוק-יול העונ ,םואבננט ןושרג 

רקחמה דיעמ 

ינשל יארקא ןפואב וקלוח (n=19) םיריעצה םינקחשהו (n=19) םיסונמה םינקחשה 

רודכ תצפקה ידכ ךות קחשמ יבצמ לש הריכז ,בשקה תחסה ,דחאה :בשק יאנת 

,בשקה דוקימ ,ינשהו .תפסונ הלטמ עוציב ךות םייוריג תריכז ,רמולכ .חיינ בצמב 

םיפסונ םימרוג .רורדכ אלל ,חיינ בצמב הבישי ידכ ךות קחשמ יבצמ לש הריכז 

םה ףא וקלוחש ,ינש 1.0-ו ינש 0.5)קחשמה יבצמל הפישח ןמז :ויה ןובשחב ואבוהש 

,Lafayette תרצותמ פוקסוטיקטל רבוחש תויפוקש ןרקמ ידי לע וטלשנו ,יארקאב 

לכב .בצמ לכב םינקחש 10—8-ו 6 — 5 ,3 — 2) בצמה תובכרומו ,(A-41010 לדומ 

יאנת ,ןויסינ :םימרוג 4 אופא ללכ רקחמה ךרעמ .(תויפוקש 6 ויה תובכרומ לש יאנת 

.2x2x2x3 ךרעמב בצמה תובכרומו הפישח ןמז ,בשק 

יאנתו ןויסינה וליאו םייתצובק-ךות םימרוג ויה בצמה תובכרומו הפישחה ןמז 

םינושה רקחמה יאנתל תיארקאה הקולחה .םייתצובק-ןיב םימרוג ויה בשקה 

גוסמ רקחמ לש ויתואצות לע עיפשהל הלולעה ,תופישחה רדס תעפשה תא הטיעמה 

םרוג) בשק יאנת ינשל (םיריעצו םיסונמ) םיקדבנה תקולח לש ךרעמ .הז 

תא םיעצבמ םיריעצו םיסונמ) יתצובק-ךות ךרעמ ינפ לע ףדעוה ,(יתצובק-ןיב 

דואמ השק התייה המישמהש רחאמ ,(החסהב םעפו החסה אלל םעפ המישמה 

0.5 וכשמנש הפישח ינמזב םייוריג 10 —8 רוכזל ושקבתנ םינקחשה רשאכ דחוימב) 

.תופייעו הדימל ןוגכ ,םימרוג לש םתעפשה תא וטיעמהב הז ךרעמל ףסונ ןורתי .(ינש 

רקחמה ךילהת 

18־ל הפישח לש םירוזחמ 2־ב ןקחשה ףשחנ ,בשק יאנת לכב .רקחמב תויפוקשה 

6 ויה תויפוקש 18 לש רוזחמ לכב .ינשל דחא רוזחמ ןיב הדירפה העש יצח .תויפוקש 

תויפוקשה .יארקא ןפואב ורדוסש ,םינקחש 10 — 8-ו 6 — 5,3 — 2 וליכהש ,תויפוקש 

תונבל תוצלוח ושבל הנגהה ינקחש .םיפוצו קחשמ רודכ סג ,םינקחשל ףסונב ,וליכה 

.המודא הצלוח דימת שבל םינקחשה דחא .תולוחכ תוצלוח הפקתהה ינקחשו 

.הקירזו רבעמ ,הנגה ,הפקתה :דירודכה קחשממ הנבומ עדימ וליכה תויפוקשה 

וא ,רעוש רבעל רודכ קרוז הפקתה ןקחש הארנ םינקחש 3 — 2 וליכהש ,תויפוקשב 

ןקחש דגנכ דדומתמ דחא הפקתה ןקחש וא ,רעוש לומ םיבצינ הפקתה ינקחש ינש 

הנגהו הפקתה יכלהמ וארנ םינקחש 10 — 8 וא 6 — 5 וליכהש ,תויפוקשב .רעושו הנגה 

,ימ 6-ה תבחר דיל םימקוממ ויה הנגהה ינקחש .דירודכה קחשמל דואמ םיינייפוא 
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םיריעצ םיאטרופס ברקנו □יסונמ םיאטרופס ברקב ...ןורכזה תניחב 

ורחבנ תויפוקשה לכ .הז וקמ 'מ 6 — 1 ןיבש חווטב םימקוממ ויה הפקתהה ינקחשו 

דחוימב ומלוצש ,תויפוקש לש דואמ בר רפסמ ךותמ םינמוימ םינמאמ השולש ידי לע 

'מ 10 ,שרגמה חטשמ לעמ מ"ס 170 הבוגב המקומ המלצמה .הזה רקחמה רובע 

המדייש חרואב קחשמה יכלהמ ומלוצ ןתינה לככש ךכ ,חטשמה לש עצמאה תדוקנמ 

לע ,םוליצה תוריהב לע ססבתה תויפוקשה לש יפוסה ןוימה .יתימאה קחשמל 

.בצמ לכב םינקחשה רפסמ לעו םיבצמה תויגוציי 

.רקחמה יגלש 

:םיבלש ינשב ךרענ רקחמה 

ןחלוש ירוחאמ ןבל ךסממ 'מ 3 לש קחרמב תבשל שקבתנ ןקחש לכ ,ןושארה בלשב ★ 

.תובושתה ףד רבעל רוא תמולא הדקימ ןחלוש תרונמו ,ךושח היה רדחה .הביתכ 

ךרדלו רקחמה תרטמל תוסחייתמה תוארוהה תא אורקל קדבנה שקבתנ ,הליחת 

.דירודכ שרגמל המדש ,דחוימ ספוט יבג לע ,םהב הפצש ,םייוריגה לש ןומיסה 

ידכ ,ינש 1.0-ו ינש 0.5 ךשמב וינפב ונרקוהש ,תואמגוד רפסמב הפצ ,תאז תובקעב 

.קדבמה יאנתל לגתסיש 

ועיפוהש םייוריגה תא ןמסל שקבתנ ,ול ידוחייה יאנתב ,קדבנ לכ ,ינשה בלשב ★ 

יאנתב םיקדבנה .דחוימה ספוטה יבג לע ,ינש 1.0 וא ינש 0.5 ךשמב יארקא חרואב 

גוהנה ,ינקת די־רודכ תצפקה ידכ ךות תויפוקשב תופצל ושקבתנ בשק תחסה 

לע בשוי אוה רשאכ ,ןקחשל חונ בצקב השענ רורדכה .לארשיב הגילה יקחשמב 

לע תונעלו ,תויפוקשב ועיפוהש םינקחשה לכ תא ןמסל שקבתנ ןקחשה .אסיכ 

,רחאמ .תיפוקשב ועיפוה המודאה הצלוחב ןקחשהו להקה ,רודכה סאה תולאשה 

,שרגמב םירורב םירוזאב םימקוממ הפקתההו הנגהה ינקחש רודכה קחשמבש 

קרו ךא אלא ,ןמוסמה םוקימה ןיבל יתימאה םוקימה ןיב םיקחרמה ובשוח אל 

ףיסוהל ולכי םיקדבנה .תיפוקשב יתימאה םרפסמל האוושהב םינקחשה רפסמ 

לכ .היוגש הרוצב סמקמל אל ךא ,םהמ עורגל וא ,ונמיסש םייוריגה רפסמל 

המישמה תא ולגרת ,םיריעצה םינקחשה ןהו םיקיתוה םינקחשה ןה ,םיקדבנה 

.תרכומ המישמהש אדוול רפסמ םימעפ 

יטסיטטסה חותינה 

םינקחשה רפסמ לש הריכזל קלוח הז הנתשמ .םייוריגה תריכז היה יולתה הנתשמה 

לש הריכז .המודאה הצלוחב ןקחשהו ,םיפוצה ,רודכה לש םתואצמהלו ,תיפוקשב 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רקלוק-יול העונ ,םואבננט וושרג 

,םייוריגה ןיבל ונמוסש םייוריגה ןיב שרפהה תאיצמ ידי לע הבשוח םינקחשה רפסמ 

6 — 5,3 — 2) תובכרומ לש יאנת לכב וללכנש ,תויפוקשה 6-מ תחא לכב לעופב ויהש 

.6-ב וקלוחו ורבוח םישרפהה .(םינקחש 10 — 8־ו 

תוחכונ לשו המודאה הצלוחב ןקחשה לש ,רודכה לש ותואצמיה לע תובושתה 

תובכרומ לש הירוגטק לכב תונוכנה תובושתה לכ רוביח ידי לע ובשוח ,םיפוצה 

.100-ב הז ךרע לפכוה ,םיזוחאב םיכרע לבקל ידכ .6-ב הקולחו ,בצמה 

:יפ לע תורזוח תויפצתלו תונוש חותינל אשונ היה םייולתה םינתשמהמ דחא לכ 

(דוקימ תמועל החסה) בשקה יאנת ;םיילאירוגטק םייתצובק-ןיב םינתשמ ★ 

.(ןויסינ ירסח תמועל םיסונמ)ןויסינו 

,6 — 5 ,3 — 2) המישמה תובכרומ ;(תורזוח תויפצת) םייתצובק ךות םינתשמ ★ 

.(ינש 1.0-ו 0.5) הפישח ןמזו (םינקחש 10 — 8 

תואצותה 

הדש תובכרומל יכ ,ררבתמ שרגמב םינקחשה תריכזל תוסחייתמה תואצותה חותינמ 

.[F(2 ,68)=48.32-, p<.000] םייוריגה לש הריכזה תלוכי לע תקהבומ העפשה םייוריגה 

.1 רויאב תמגדומ וז העפשה 

 -1.5

 8=< 5-6 2-3
םייוריגה הדש תובכרומ 

:1 רויא 

תולתכ (תויפוקשב םינקחשה רפסמב תעצוממ תועט) קחשמ ייוריג לש הריכז 
םייוריגה הדש תובכרומב 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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םיריעצ םיאטרופס ברקבו םיסונמ םיאטרופס ברקב ...ןורכזה תניחב 

םייוריגה הדש תובכרומ הלדגש לככ יכ ,הלוע 1 רויאב תואצותה לש חותינה ןמ 

תא קיודמב רוכזל םינקחשל רתוי השק היה ךכ ,(תיפוקשב םינקחשה רפסמ) 

ךרדב התייה הריכזה ,םינקחש 6 — 5 וא 3 — 2 ליכה םייוריגה הדש רשאכ .םרפסמ 

םיקדבנה וטנ ,הלעמו םינקחש 8 ליכה םייוריגה הדש רשאכ ךא .דואמ תקיודמ ללכ 

.םהב ופצש םינקחשה לש יתימאה רפסמהמ םינקחש 1.3-ב עצוממב טיעמהל 

תובכרומ ןיבו בשקה בצמ ןיב ,ןויסינה ןיב ןילמוגה יסחיש ,םג ררבתמ חותינה ןמ 

םיגצומ הלא ןילמוג יסחי .[F(2 , 68)=2.71 !ק<.007] םיקהבומ ואצמנ ,םייוריגה הדש 
.2 רויאב 

:ארקמ 

M רורדכ — םיסונמ 

—- העיגר — םיסונמ 

העיגר — םיסונמ יתלב 

_q_ רורדכ — םיסונמ יתלב 

 2-3

םייוריגה הדש תובכרומ 

ס 

 c

:2 רויא 

תולתכ (תיפוקשב םינקחשה רפסמב תעצוממ תועט) קחשמ ייוריג לש הריכז 
בשקה יאנתבו ןקחשה ןויסינב ,םייוריגה הדש תובכרומב 
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רקלוק-יול העונ ,םואבננט ןושרג 

ורכז םיסונמ יתלבה םינקחשה ןהו םיסונמה םינקחשה ןה יכ ,רוריבב םיגדמ 2 רויא 

.םינקחש 6 — 5-ו 3 — 2 וליכה הלא רשאכ ,תויפוקשב םינקחשה רפסמ תא בר קוידב 

ןמזב רורדכ)בשקה תחסה לש בצמב היה הפוצה קדבנה רשאכ סג ,הגשוה וז האצות 

רורדכה תעב ,ךא .(העיגר לש בצמ) בשקה דוקימ לש בצמב היה רשאכ םגו ,(הייפצה 

10 — 8) רתוי לודג םייוריג הדשל הפישחה תעבו ,בשקה תחסה לש בצמ רמולכ 

2.1-כ לש ףקיהב םייוריגה תריכזב םיסונמ יתלבה םינקחשה וטיעמה ,(םינקחש 

0.97-ב עצוממה םרפסמ תא וטיעמה םיסונמה םינקחשה וליאו ,עצוממב םינקחש 

דוקימ) העיגר לש בצמב .(P<.01) םיקהבומ ואצמנ הלא םילדבה .דבלב םינקחש 

.םיקהבומ ויה אל םיריעצה םינקחשה ןיבל םיסונמה םינקחשה ןיב םילדבהה ,(בשק 

,םייוריגה הדש תובכרומ ןיבו הפישחה ךשמ ןיב ,ןקחשה ןויסינ ןיב ןילמוגה יסחי םג 

.[F(2 , 68)=3.24 ;p<.04] םיקהבומ ואצמנ ,םייוריגה תריכזל עגונב 

.3 רויאב םיגצומ הלא ןילמוג יסחי 

:ארקמ 

םיסונמ 

1 םיסונמ יתלב 

 3-< 5-6 2-3 8-< 5-6 2-3

םייוריגה הדש תובכרומ םייוריגה הדש תובכרומ 

:3 רויא 

תולתב (תיפוקשב םינקחשה רפסמב תעצוממ תועט) קחשמ ייוריג לש הריבז 
הפישחה ןמזבו ,םייוריגה הדש תובכרומב ,ןקחשה ןויסינב 
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םיריעצ םיאטרופס ברקבו םיסונמ םיאטרופס ברקב ...ןורכזה תניחב 

קהבומה לדבהה ןמ רקיעב ועבנ ,3 רויאב םיגצומה םיקהבומה ןילמוגה יסחי 

 (01>P), םייוריגה תריכזב םיסונמה םינקחשה ןיבו םיריעצה םינקחשה ןיב היהש,

.תוינש 1.0 ךשמנש הפישח ןמזב ,(םינקחש 10 — 8)בחר םייוריג הדשל ופשחנש רחאל 

םיסונמה םינקחשה וליאו תוחפ םינקחש 1.59 עצוממב ורכז ןויסינ ירסח םינקחש 

ויה אל ,ינש 0.5 הכשמנש ,הפישח רחאל .תוחפ םינקחש 0.98 קר עצוממב ורכז 

םייוריג תריכזב ןויסינה ירסח םינקחשה ןיבל םיסונמה םינקחשה ןיב םילדבהה 

.םיקהבומ 

יפ-לע ,ןויסינה יפ-לע תיפוקשב רודכה תואצמיה תריכז לש ןקתה תויטסו םיעצוממה 

.1 חולב םיגצומ ,יוריגה תובכרומ יפ-לעו הפישחה ןמז יפ-לע ,בשקה יאנת 

:1 חול 

הייארה הדשב רודכ תואצמיה לש הריכזה תלוכי לש ןקתה תויטסו םיעצוממה 

יוריגל הפישחה ןמזו יוריגה תובכרומ ,בשקה יאנת ,ןקחשה תונמוימ יפ-לע 

הפישחה ןמז  יוריגה תובכרומ  בשקה יאנת  תמר 

 / ש 1.0  'גש 0.5  תונמוימה 

 >8  6-5  3-2  >8  6-5  3-2

 72.22  96.30  96.30  72.22  79.63  87.04 עצוממ דוקימ 
 14.43  7.35  7.35  16.67  28.60  18.22 *ת"ס (ח=9)  םיחמומ 

 73.33  90.00  98.33  65.00  88.33  98.33 עצוממ החסה 
(ח=19) 

 11.65  22.50  5.27  24.15  17.66  5.27 ת"ס (ח=10) 

 69.44  88.89  90.28  66.67  88.89  93.06 עצוממ דוקימ 
 18.89  14.79  11.14  32.57  14.79  15.01 ת"ס (ח =9)  םיריעצ 

 59.52  76.19  90.48  69.05  76.19  80.95 עצוממ החסה  (ח=19) 

 18.90  23.29  13.11  33.92  33.13  17.82 ת"ס (ח = 10) 

.ןקת תייטס — ת"ס 

אצמנ אל םהיניב ןילמוגה יסחימו םימרוגהמ דחא ףא יכ ,ועיבצה תונושה חותינ יאצממ 

.(Ps<.05)קהבומ 

,םרוג אצמנ אל הז הרקמב םג .המודאה הצלוחב ןקחשה תריכזל השענ הזל ההז חותינ 

לככ ,>700/0-ל >900/0-מ הדרי םודאב ןקחשה תריכזש םגה .םיקהבומ ןילמוג יסחי וא 

1993 - ד"נשת ,2 תרבוח ,ב ךרכ ,העוצתג 
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רקלוק-יול העונ ,םואבננט וושרג 

סחוימה ,תוקהבומ רסוחל המרג ,יאנת לכ ךותב הברה תונושה ,הלע םייוריגה רפסמש 

הצלוחב ןקחשה לש (ותוחכונל אלו)ומוקימל םשוי תונושה חותינ רשאכ .ןויסינה םרוגל 

תא רתוי קיודמ 300/0 — 100/0-ב עצוממב םירכוז םיסונמה םינקחשה יכ אצמנ ,המודאה 

הרקמב םג .םיריעצה םינקחשה רשאמ םודאב ןקחשה לש (קחשמב ודיקפת)ומוקימ 

.תוקהבומו תורורב תונקסמ קיסהל יאנת לכב הברה תונושה הרשפיא אל הז 

,וארה תואצותה .תונוש חותינל אשונ איה ףא השמיש ,(להקה) םיפוצה תוחכונ תריכז 

.(Ps>.05)םיקהבומ ואצמנ אל ,םימרוגה ןיב ןילמוגה יסחי וא/ו ,םימרוגהמ דחא ףא יכ 
עצוממב תוחפ ורכז םיסונמה םיאטרופסה ןהו ,םיריעצה םיאטרופסה ןה ,תאז םע דחי 

.10 —8-ו 6 — 5־ל 3 — 2-מ הלע םייוריגה רפסמש לככ ,שרגמב םיפוצה תוחכונ תא 

םוכיסו ןויד 

.טרופסב םייוריג לש ןורכיזה ינייפאמב וקסע םירקחמ לש תיסחי םצמוצמ רפסמ 

ןיב םימייקה ,םיירשפאה םילדבהב ודקמתה ,אשונב וקסעש ,םיטעמה םירקחמה 

םיאטרופס ןיבל םינמוימ םיאטרופס ןיב וא םיאטרופס םניאש ימ ןיבל םיאטרופס 

קחשמ יעוריא תמועל םינבומ קחשמ יעוריא לש הריכזה הקדבנ םירקחמב .םיליחתמ 

,ללכ ךרדב .(ינש 8 — 2) תיסחי םיכורא ןמז יקרפ ךשמב םהל ופשחנש ,םינבומ יתלב 

,תויגטרטסאב שומישב םינמוימה םיאטרופסה לש םתופידע רבדב המכסה האצמנ 

םקוסיעמ בטיה םהל םירכומה ,םייוריגה תא רוכזלו תוהזל םהל תורשפאמה 
Borgeaud 8! Abernethy, 1987; Starkes 81 Deakin, 1984; Starkes 81) יביטרופסה 

 81 Allard, 1983; Allard 81 Starkes, 1980; Allard, Graham 81 Parsalu, 1 980; Chase

 1973 ;Simon). םינמוימ םיאטרופס יכ ,תחאה .תוחנה יתש וחינה םירקוחה

םייוריגה תביבס לש הליעי הקירס ידי לע בתכומה ,ינוגרא הרקב ןונגנמב םישמתשמ 

 (1976 ,Bard, et ai., 1980; Bard 8< Fieury). חווטל ןורכיזהש ,התיה היינשה החנהה

.הביבסה ייוריג תא רוכזל םאובב ,םינמוימ םיאטרופס לצא רתוי חתופמ קוחרה 

Prinz 81 Ataian, 1973; Prinz, 1977,1979;)בצמ תרקבל הרטמ תרקבמ רבעמ ,רמולכ 

 1967 ,Neisser). ןיב ,יאטרופסה ןויסינ ןיב ןילמוגה יסחי תעפשה ,תאז םע דחי

דוקימ) בשקה יאנת ןיבו הביבסל הפישחה ןמז ךשמ ןיב ,םייוריגה הדש תובכרומ 

בטימל) הכ דע הקדבנ אל — םיאטרופס לצא ןורכזה תלוכי לע ,(החסה תמועל 

וללה םימרוגה ןיב ןילמוגה יסחי תא רוקחל התייה הז רקחמ לש ותרטמ .(ונתעידי 

.דירודכה ףנעב םייוריג תריכז לש רשקהב 
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םיריעצ םיאטרופס ברקבו םיסונמ םיאטריפס ברקב ...ןורכזה תניחב 

בחרמ תסיפתב םיישק םהל םימרוגה ,םיאנתל םיפשחנ םיאטרופסה רשאכש ,ונרעיש 

םייתימא קחשמ יבצמב הרוק רבדהש יפכ ,(רצק ןמז ךשמבו רורדכ יאנתב) קחשמה 

שומישבו הביבסה ןוגרא ןונגנמב םיסונמה םיאטרופסה לש םנורתי טולבי 

םהש םייוריגה תא רתוי קיודמב ורכזי םהש ,ךכל םורגיו ,תופידע הייאר תויגטרטסאב 

היהי םייוריגה הדש רשאכ אטבתת םייוריג תריכזב ןויסינה תופידע ,ירק .םהל םיפשחנ 

הפישחה ןמזו ,רורדכה ןיבל הדשה ןיב לצפתי בשקה ,(םייוריג 10—8) דואמ בכרומ 

.(ינש 0.5)רצק היהי 

:ןה הלאו ,תוירקיע תונקסמ 4 לש הקסה תורשפאמ יחכונה רקחמה תואצות 

םייוריגה לש םתריכז תתחופ ,(םייוריג רתוי ליכמ)רתוי בכרומ םייוריגה הדשש לככ ★ 

.ופצינש 

םייוריג הדשל הפישח תובקעב תדרוי ןויסינה ירסח םינקחשה לש הריכזה תלוכי ★ 

רשאמ רתוי ,(רודכ תצפקה ידכ ךות) בשק תחסה יאנתב (םינקחש 10 — 8) בכרומ 

.םיסונמה םהיתימע לצא 

ירסח םינקחשה ןיבל םיסונמה םינקחשה ןיב הביבסה ייוריג תריכזב םילדבהה ★ 

10—8)בכרומ םייוריג הדשל ינש 1.0 ךשמל הפישח רחאל רקיעב םיאטבתמ ןויסינה 

.ינש 0.5 ךשמל הרצק הפישח רחאל אל ךא ,(םינקחש 

בר ןקחשה לש ןויסינהש לככ ,הפידע תויהל הטונ םיינשמ הביבס ייוריג לש הריכז ★ 

.הרורב הכ הנניא וז היטנ יכ םא ,רתוי 

תביבסב םינקחשה תא םירפוס םניא םיסונמ סיאטרופסש ,ןועטל ,ןבומכ ,ןתינ 

הז ןוגכ ,רקחמ ךרעמ לש םושיי .תימינפ (השוחת)הכרעה לע םיססבתמ אלא ,קחשמה 

םינקחשה ןיבל םיסונמה םינקחשה ןיב םירורב םילדבה םנשיש ,הארמ ,ןאכ גצוהש 

,הלאשה .םייוריג לש בכרומ הדשל םיפשחנ םה רשאכ ,הריכזה תלוכיב ןויסינה ירסח 

חותינב תופידע תויגטרטסאמ וא ,רתוי הליעי תימינפ הכרעהמ עבונ הז ןורתי םא 

.היצלוקפסל הנותנו הנעמ אלל רקחמה לש הז בלשב הרתונ — םהינשמ וא ,הביבסה 

םרוגה אוה הביבסה לש ינוגראה הרקבה ןונגנמ לש רתוי ליעי םושיי יכ ,םיחינמ ונא 

םיפשחנ םהש םינבומה םיבצמה תא רתוי קיודמ םירכוז םיסונמ םיאטרופסש ,ךכל 

רצק הפישח ןמזב אל ךא ,ינש 1.0 לש הפישח ןמזב אטבתמ הז ןורתיש ,ןייצל יואר .םהל 

ידמ הרצק איה ,ינש 0.5 תכשמנה ,הפישח יכ ,דואמ ןכתיי .ינש 0.5 לש ןמז קרפל רתוי 

תא רוכזל ידכ קחשמב שרדנה יתימאה ןמזה תא תגציימ הנניאו ,דירודכ ינקחש רובע 

ךירצ ,הביבס ייוריג תריכזל שרדנה ,ילמיטפואה ןמזה קרפ יכ ,ןייצל ונילע .םיעוריאה 

.דיתעב םימיאתמ רקחמ יכרעמ תועצמאב רקחיהל 
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רקלוק-יול העונ ,םואבננט ןושרג 

ןויסינ ירסח םינקחשל םייוריגה תריכזב רתוי עירפי רורדכהש ,ונרעיש ,ןכ ומכ 

ךרעמב ונשמתשה וז הרעשה תקידב ךרוצל .םיבכרומ םיבצמב םיסונמ םינקחשלמ 

ידכ ךות יוריגב תודקמתה) תינמז-וב תולטמ יתש לש עוציב לע ססבתמה ,רקחמ 

היגולוכיספב רקחמה תורפסב תובר ומשוי הלאכ רקחמ יכרעמ .(רודכ תצפקה 

Nougier, stein 80 טרופס לש היגולוכיספו ,(Logan 8! Burkeil, 1986)תיביטינגוקה 

 1967 ,Bonnei, 1991; Neisser). התיה אל ,הז רקחמב םיקדבנל הנתינש ,המישמה

לאיצנטופה לע םיעיבצמ יחכונה רקחמה יאצממ .טרופסל תינייפוא תירוטומ המישמ 

עדימ דוביע םיכירצמה ,תולופכ תולטמ לש ךרעמב רקחמ ינבמ לש םמושייב םולגה ברה 

וא/ו םיסונמ םינקחש לש םנורתי תקידב ךרוצל תויביטרופס תומישמ לש ליבקמ 

םייביטינגוק םיטביהב ,םיחמומ םניאש וא/ו םיריעצה םהיתימע ינפ לע ,םיחמומ 
.םינווגמ 

,םיאטרופס םניאש םיקדבנ ןיבל םיאטרופס ןיב םייביטינגוק םילדבה יכ רוכזל יואר 

Starkes a Deaken, 1984; Allard, ,לשמל ,הוושה) םירקחמ המכב םהילע חוודש 

 1967 ,Graham 81 Parsalu 1980; Neisser), ןיבש םילדבהל חרכהב םימוד םניא
םינוש ,םיאטרופסה .םיסונמו םינמוימ םינקחש ןיבל םיריעצו םינמוימ םינקחש 

,םייתביבס םיזמר) הנבה-הסיפתה ןונגנמב ,טרופסב םיקסוע םניאש ,םיקדבנהמ 

םירשק)הלועפ־הסיפתה ןונגנמבו (תוטלחה תלבקב תולועפ ,הביבסה יוהיז ינונגנמ 

,עוציב ללכל הטלחהה תאבה ןונגס וא ,הביבסה הנבמ ןיבל םייבצע םירשק ןוגרא ןיב 

תחתפמה ,תידוחיי הביבסל הפישחהמ האצותכ ,תאז .(העונתה תכרעמ ידי-לע 

םיסונמ םינקחש ןיב םילדבהה .(McLeod 81 Jenkins, 1991)תרכומ קחשמ תמיכס 

רשאמ הלועפ-הסיפתה ןונגנמב רתוי ,הארנכ ,םיאטבתמ ,ןויסינ ירסח םינקחש ןיבל 

יעוריא לש הריכזה תלוכי יכ ,חינהל ןתינ ,ןכל .(Ripoil, 1991)הנבה-הסיפתה ןונגנמב 

איהו ןויסינה םע תחתפתמ תויחמומה .ןקחשה ןויסינב הרושק םינבומ קחשמ 

תוטלחה תלבקבו הייארה שוח תועצמאב רקיעב טלקנה ,עדימה דוביע ןונגנמב הרושק 

.הביבסה ייוריג לש הריכזב קר אלו ,ןמוימ ןפואב 
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