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רקחמו ןויע 

(תונבו םינב) םידימלתה לש תינפוגה תלוכיה 

גשיה תוחולו םינחבמ תצובק :'ז תותיכב 

רודיל ינור ,רלה המלש 

תינפוגה תלוכיה 

תינפוגה תלוכיה לע רקחמה 

זאמ ,הוויה רפסה יתבב תודימלתה לשו םידימלתה לש תינפוגה תלוכיה רופיש 

.טרופסה ןמאמ לש וא ינפוגה ךוניחל הרומה לש םתדובעב ירקיע דעי ,דימתמו 

תלוכיה תא רפשל ינפוג ךוניחל הרומה הסנמ ,(ןוכיתו ידוסי) רפסה תיב תרגסמב 

דדומו גשיהה לע חקפמ אוהשכ ,םיקחשמו םיליגרת תועצמאב וידימלת לש תינפוגה 

ליעי ןפואב םיירוטומ םידוקפת עצבל םידימלתל תורשפאמ הז גוסמ תויוליעפ .ותוא 

הבוט" תינפוג תלוכי םהלש ,םידימלתל .םוי םויה ייחב רתוי ינוכסח ןפואבו רתוי 

טרופס תדוגאל וא טרופס ןודעומל ףרטצהל תורשפאה ןכתית ,םירחאלמ "רתוי 
.רתוי םיבוט םייביטרופס םיגשיה גישהלו םתלוכי תא חתפל הרטמב 

םירושעב רבכ לחה ,םינושה היביכרמ לע דליה לש תינפוגה תלוכיה לע רקחמה 

ינפוגה ךוניחל םיחמומה ינושארמ דחא .תיחכונה האמה לש םינושארה 

םתדובעב תוירקיעה תורטמה תחאש ,ןעט ,(McCloy, 1939)יולקמ ,תירבה-תוצראב 

ותלוכי לש ןמיהמהו קיודמה ןוחבאב הרושק טרופסל םינמאמ לשו םירומ לש 

תרזעב .(םש) םייתפוקת םינחבמ ינפב וז תלוכי תדמעהבו ,טנדוטסה לש תינפוגה 

.תינפוגה תלוכיה לש םיירקיעה םיביכרמה ורתוא ,(Fleishman, 1964)םימרוג חותינ 

.ןחבמ ;תירוטומ תוחתפתה ;ינפוג ךוניח :םינראת 
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רודיל ינור ,רלה המלש 

לש התוהמ תא ןיבהל תובר םינש ךשמב םירקוח וסינ ןמשיילפ לש ותדובע תובקעב 
.תינפוגה תלוכיה 

ןומיאה רקחב םיקסועל ירקחמ־רגתא תינפוגה תלוכיה אשונ הווהמ ןיידע ,םויכ 

Graham, 1991; Safrit, Cohen 8t :לשמל הוושה) םיבר םירקוח ,ןכאו .ינפוגה 
 1989 ,Glaucia-Costa, 1989; Smith, 1989; Hensley 8< East), תודובע ומסרפ

םתדידמב תינפוגה תלוכיה יביכרמב םירושקה םינוש םיטביה לע םירקחמו 

תא דודמל שי :תשקבתמה המגמה תא ריהבמ אשונב תודובעה יוביר .םתכרעהבו 

תלוכיה תא חתפל ידכ דליה תא ןמאל שיו ,קיודמ חרואב דליה לש תינפוגה ותלוכי 

.תאזה 

תלוכי תגשהל ןומיא יכרד םינחובה ,םירקסו תינפוגה תלוכיה רופיש לע םירקחמ 

רפסה תיבב םידימלת לש תינפוגה םתלוכי תא קדב ,ןיקסר .ץראב םג וכרענ ,תינפוג 

(1989a,b, 1986) אריס-ןב .(1975 ;1973 ,ןיקסר) ידוסיה רפסה תיבבו ןוכיתה 

תיבב םידימלת לש תינפוגה םתלוכי לע םירקס וכרע (1992,1990)ןוליאו אריס־ןבו 

.'בי-'י תותיכב וכרענש ,םיקדבמ לש הללוסמ םיעבונה םיאצממה לע וחווידו רפסה 

םידימלת לש תודמעהו ןומיאה ילגרה ורקסנ ,(1992 ,קזלדודו אריס-ןב) הנורחאלו 

.ל'יהצל םסויג םרט ינפוגה ןומיאה יפלכ 

םיינפוג םידוקפת ןכש ,הבר ,קפס אלל ,איה תינפוגה תלוכיה חותיפ לש תובישחה 

תאישנ ,הלק הציר ,הכילה) םוי םויה ייחב םייוטיב תא םיאצומ םינווגמו םיבר 

םוחתב ףאו (תולקשמ-תמרה ,הלק הקיטלתא ,רודכ יקחשמ) טרופסב ,(תואשמ 

ץירמת הווהמ אשונהש ,תירקיעה הביסה ,השעמל ,יהוז .(תועסמ ,תוציר) יאבצה 

.ינפוגה ךוניחה םוחתב םיקסועל ירקחמ-רגתאו 

חנומה תובכרומ תא ריהבהל היושע ,רעונ לשו םידלי לש תינפוג תלוכי חנומה תרדגה 

.ףיקמה ונכות תאו 

התוהמו תינפוגה תלוכיה תרדגה 

יללכה רשוכב רבודמ ,תיללכ .רפסמ תורדגה (physical ability)תינפוג תלוכי חנומל 

שרדנ םא :המגודל .(Singer, 1980) םימיוסמ םיינפוג םידיקפת עצבל םדאה לש 

רפסמב שמתשהל בייח הז םדאש ירה ,םוקמל םוקממ םיוסמ דויצ ריבעהל םדאהמ 

לש ינפוג ץמאמ תושרוד ןלוכש ,הקירפו המרה ,םיצפח תאישנ ,הכילה :ומכ ,תולוכי 

איה תינפוג תלוכי ,ןכ םא .םימיוסמ םירביא לש הלעפהו תומיוסמ םירירש תוצובק 

.םיכבוסמ ןהו םיטושפ ןה םיינפוג םידוקפת עצבל םדאה לש יסיסבה רשוכה 
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גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

תלוכי חנומה תא וקרפ ינפוגה רשוכבו תירוטומה תוחתפתהב וקסעש ,םירקוח 

,תולוכי לש מיגמ לע אלא ,תחא תלוכי לע עיבצהל ןתינ אלש ,ונעטו ויביכרמל תינפוג 

לש עוציבה תוכיא לע תועיפשמ ,תרחא וא וז הדימב ,ןלוכש (תלוכיה יכיכו ,ןלהל) 

.םימיאתמ םינומיא יגוס תרזעב רופישל תונתינ ךא ,תודלומ ןה ולא תולוכי .םדאה 

ותוהמ תא וידחי םיווהמה ,תלוכיה יביכר לש תונוש תומישר אוצמל ןתינ ,תורפסב 

תורפסב ךרד ינויצכ תובשחנ הלא תונוש תומישר .תינפוג תלוכי חנומה לש 

.תינפוג תלוכי חנומה ןכות תנבהל ןתמורת בקע תיעוצקמה 

תולוכי לש םיביכר העשת עיצה ,(Fleishman, 1972) םינושארה םירקוחה דחא 

םה ולאו .םיירוטומה םידוקפתל יתועמשמ חרואב תומרותה תויסיסב תוינפוג 

;(ולוכ ףוגה)וגה חוכ .4 ;ץרפתמ חוכ .3 ;ימניד חוכ .2 ;יטטס חוכ .1 :םיביכרה 

;לקשמ יוויש .8 ;ירירש יבצע םואית .7 ;תימניד תושימג .6 ;תיטטס תושימג .5 
.(סש)האיר-בל תלובס .9-ו 

Larson)סוקויו ןוסראל .םירחא םירקוח ידי לע חוודמ תוינפוג תולוכי לש הנוש טוריפ 

 1951 ,8< Yokom), ימרוגל תודגנתה תלוכי .1 :תוינפוג תולוכי רשע םינומ ,המגודל

;תושימג .5;םירירש קזוח .4 ;האיר-בל תלובס .3 !םירירש תלובסו חוכ .2;הלחמ 

.העונתב קויד .10-ו ;לקשמ יוויש .9 ;ירירש יבצע םואית .8 ;תוזירז .7 ;תוריהמ .6 

לש ישוגיר-יגולוכיספה טביהל םירושקה תולוכי יגוס םיפיסומ םירחא םירקוח 

תמישרב ןוצרה חוכ לש תלוכיה העיפומ ,(1970)טאנוי לצא ,המגודל .תוליעפה עצבמ 

;חוכ .1 :וללה תולוכיה שש תא טרפמ אוה .תינפוגה תלוכיה לש םיביכרמה 

.(זבש)ןוצר-חוכ .6-ו ;תואירב .5 ;תוזירז .4 !תוריהמ .3 ;תלובס .2 

קדובה דחא ןחבמ אצמנב ןיא ,םינווגמ םיבר סניה תינפוגה תלוכיה יביכרמו ,ליאוה 

שי םדאה לש תינפוגה ותלוכי תא ןחבאל וא דודמל תנמ לע .תלוכיה יביכרמ לכ תא 

תלוכיה לש רחא ביכרמ לע עדימ קפסמ םהמ דחא לכש ,םינחבמ לש הרושב עייתסהל 

רשפאמ ,תורפסב םיחוודמה תינפוג תלוכי לש םינחבמה תוצובקב ןויעה .תינפוגה 

תורוצב יוטיב ידיל םיאבה ,תינפוגה תלוכיה לש ,םייסיסב םיביכרמ המכ רתאל 

,םיביכר השולשב תדקמתמ וז הדובע ,םלואו .םירירש תלובסו תושימג :ומכ תונוש 

.יחכונה רמאמה ךשמהב תעצומה םינחבמה תצובק לש ירקיעה הנכות תא םיווהמה 
:םה ולאו 

האיר־בל תלובס ★ 

(ימניד חוכ ,ץרפתמ חוכ :ןוגכ)חוכ ★ 

(תוריהמ)תוזירז ★ 

1993 ־ ג'ינשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רודיל ינור ,־ולה המלש 

ותלוכי תקידבל םינחבמ לש תובר תוללוסב ולאה םיביכרמה תשולש םיללכנ ,רימאכ 

,םינחבמה תועצמאב םיקדבנה ,וללה םיינפוגה םיביכרה .םדאה לש תינפוגה 

.ףסונ רבסה םיבייחמ 

תינפוגה תלוכיה לש םיירקיעה היביכרמ 

לש םינושה םיטביהה םישגדומ ,ןלהל םיטרופמו ליעל ונמנש ,םיביכרה תשולשב 

.םהיניב רשק חרכהב ןיאו ,ומצע ינפב דמוע ביכר לכ .תינפוגה תלוכיה 

ינפב דומעל ףוגה תלוכי"כ רדגומ תינפוגה תלוכיה לש הז ביכר .האיר-בל תלוגס 

ךרואל תולעופ םירירש לש תודחא תוצובק רשאכ ,הפוצרו תכשוממ םירירש תוליעפ 

"המישנהו סדה ,בלה תוכרעמ לש תויצקנופה לע דיבכהל ידכ הב שיש ,המצעבו ןמז 

םדה ,בלה תוכרעמ לש תלובסה ביכר .(12 :ד"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ) 

Astrand 81 Rodahl, 1970; Cooper,) םיביכרה לכמ בושחה קפס אלל וניה המישנהו 

םדה ,בלה תלוגס ביכר תא קודבל היסולכוא ירקסב לבוקמ ,ךכיפל .(1970 

תוכרעמ לש תלובס .תקדבנה היסולכואה לש ינפוגה רשוכה תא גציימכ ,המישנהו 

ידי לע תטלקנה ,תיברמה ןצמחה תכורצתב יוטיב ידיל האב המישנהו בלה ,םדה 

ורשוכ ,ץמאמ עוציב תעשב ופוגב ןצמח רתוי טולקל לוכי םדאהש לככ ,ונייהד ,ףוגה 

םיקחרמל הציר ידי לע הז ביכרמ דדמנ םינושה םינחבמב .רתוי בוט היהי ינפוגה 

.הצירה לולסמ ךרואב יוטיב ידיל אב םינחבמה ןיב ינושה .םיכורא 

לע הצילממ ,(Safrit, 1981) ינפוגה רשוכה ינחבמ דוחיאל תימואלניבה הדעווה 

לש םיקחרמלו ,12 ליג לעמ םירענלו םירבגל 'מ 2000-1000 לש קחרמל הציר יקדבמ 

הצירה ןמז ןיב רתויב הובגה םאתמה .12 ליג לעמ תורענלו םישנל 'מ 1500 וא 800 

תוקד 12 תצירב וא ליימ 2 תצירב הלגתה ,יבוריאה רשוכה ןיבו קחרמל 

 (Baumgartner 8! Jackson, 1975)

,ימניד חוכ ,ץרפתמ חוכ ,קזוח ,חוכ :ןוגכ ,םינוש תומש םירשקנ חוכה ביכרל .חוכה 

לש רחבמה םצע (Johnson S Nelson 1979; Simons 8! Renson, 1982)יטטס חוכ 

יבגל תמייקה תקולחמה תא ,תצקמב ,שיחמהל יושע הלאה םיגשומהו תומשה 

השולש אצמ ,(Fleishman, 1964)ןמשיילפ .ינפוגה רשוכה לש הז ביכר לש ותוהמ 

:םה ולאו ,חוכב םירושקה םיירקיע םימרוג 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 10

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:35:16 UTC������������� 

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



גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

טעמכ ןתינ אלש ,טקייבוא לומ רצק ןמז ךשמל יברמ חוכ תלעפה :יטטס חוכ ★ 
.הזזהל 

לקשמ תרזעב םיוסמ לקשמ םירהלו ךומתל ,עינהל טרפה לש תלוכיה :ימניד חוכ ★ 

.תצמואמ הרוצב תינשנו תרזוח הלאה חוכה יעוציבל השירדה רשאכ ,ופוג 

וא תחא תימואתפ הלועפב תיברמ היגרנאב שמתשהל תלוכיה :ץרפתמ חוכ ★ 
.הז גוסמ תולועפ לש הרדסב 

תלוכיה ושוריפש דירשה חוכ ןיב לידבהל שי ,םינושה חוכה יגוס ןיב הנחבהל ףסונב 

העמשמש ,רירשה תלובס ןיבל רצק ןמז ךשמב יברמ חוכ ליעפהל מירירש תצובק לש 

ךורא ןמזל תמיוסמ תילמיסקמ ־תת תודגנתה דגנכ תוליעפב דימתהל תלוכיה 

(Baumgartner 8! Jackson, 1975; Johnson 8! Nelson, 1979) ,וז הנחבהל דוגינב 

 Larson) דחא ביכרל רירשה תלובס תאו רירשה חוכ תא םירחא םירקוח םידחאמ

Yocom, 1951 .ידוקפת־חוכ ,דחוימ םש עבטנ ףא הז ביכרל .(84 

םיכירעמה ,םיקדבמ אוצמל ןתינ תינפוגה תלוכיה תקידבל םירכומה םינחבמה בורב 

חוכ תדידמל לבוקמה קדבמה .ןטבה ירירש תלובס תאו םיידיה ירירש תלובס תא 

רטמומניד לע דיה ףכב הציחל אוה יטטס(Larson, 1974; Fleishman, 1964). יקדבמ 

 California State,)תימדק הכימס תביכשב םיקפרמ תופיפכ םה םילבוקמה םיידיה

 AAU, 1980;)1962), חתמ לע ןוא תוילתו תוילע ,םיליבקמ לע םיקפרמ תופיפכ; aau, 1980

 .(Hunsicker e Reiff, 1975; Larson, 1974

ןחבמ .תונבל ןוא תוילתו םינבל ןוא תוילע לש הז אוה רתויב לבוקמה םיידיה קדבמ 

םייפתכה תרוגח לשו םיידיה ירירש לש תלובסו חוכ ,רקיעב ,קודבל דעוימ הז 

 (1979 ,Jensen 8! Hirst, 1980; Johnson 8( Nelson). תורמל לבוקמ ןחבמה יכ ,ןיוצי

.וב שומישה ידכ ךות תוררועתמה תויעב רפסמ 

:(Johnson 81 Nelson, 1979)תונמל ןתינ וללה תויעבה ןיב 

.ספא תואצות רקיעב תולבקתמ ידוסיה רפסה תיב לש םיאליגב .ספא תואצות ★ 

ליאוה ,היסולכואה ברקב תונושה תלוכיה תומר ןוחבאב םיישקל תמרוג וז הדבוע 
ו 

תומדקתהה רחא יתגרדה בקעמ לע השקמה תידותמ היעב איה ספא תאצות - 
.תלוכיב 

הערל עיפשהל הלולע ךכ םושמו טלחומ תלוכי רסוח לע העיבצמ ספא תאצות - 

.ןחבנה לש הענהה לע 
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רודיל ינור ,רלה המלש 

Baumgartner &1 םלקשמ ללגב הערל םילפומ בר לקשמ ילעב םיקדבנ .רתי לקשמ ★ 

 1975 ,Jackson).

 Larson, 1974;) הבישיל הביכשמ היילע אוה ןטבה ירירשל לבוקמה קדבמה

California State, 1962; AAU, 1980; AAHPERD, 1984). תא קודבל דעונ ןחבמה 

םייכרבה רשאכ ,ללכ ךרדב ,עצובמ ןחבמה .ןטבה ירירש לש תלובסה תאו חוכה 

.ךריה יפפוכ לש םתלועפ תא עונמל ידכ תופופכ 

םרוג (Fleishman, 1964)ןמשיילפ רתיא ,ימניד חוכלו יטטס חוכל ףסונב ,רומאכ 

(Johnson 8t Nelson, 1979)ןוסלנו ןוסנו'ג .ץרפתמ חוכ אוהו ,חוכב רושקה ,ישילש 

ןמזה ךשמב חוכ םומיסקמ ררחשל תלוכיכ והורידגהו ץרפתמה חוכה תא ורקח 

לש ותרדגהל ,התוהמב המוד יכ םא ,תצקמב הנוש וז הרדגה .(םש) רתויב רצקה 

םינפואב דדמיהל לוכי ,המגודל ,םיילגרה ירירש לש ץרפתמה חוכה .(1964)ןמשיילפ 

הציפקב ,(Jensen 8! Hirst, 1980)קחרמל "יאקירמא לגרודכ" לש הטיעבב :םינוש 

Baumgartner 81 Jackson, 1975; Johnson 8( Nelson, 1979; Jensen 81)םוקמהמ תיכנא 

 1980 ,Hirst), םוקמהמ קחרמל הציפקב (Clarke, 1971; Larson, 1974; Hunsicker

 1980 ,81 Reiff 1975; aau). תקירז ידי לע קדבנ תועורזה ירירש לש ץרפתמה חוכה

ןחבממ קלח התייהש ,קחרמל הקירזה .לזרב רודכ תפידה ידי לע וא סיסב רודכ 

 aahperd םיליגב קפרמב העיגפ לש ןוכיסה לשב ונממ האצוה ,ץרפתמ חוכל
Baumgartner 8< Jackson), 1 975) םיריעצה 

לש וא ףוגה לש העונתה ןוויכ תא בחרמב תונשל תלוכיכ תרדגומ תוזירזה .תוזירזה 

תורפסב לבוקמה ןחבמה (Baumgartner 81 Jackson, 1975)תיברמ תוריהמב וירביא 

ןובשחב איבהל שי .(בושו ךולה תציר)תויבוקה תציר אוה תוזירזה תלוכי לש הקידבל 

סג ןיגפהל קדבנהמ שורדי לודג הציר קחרמ ,ןכש ,היבוקל היבוקמ הצירה יקחרמ תא 

.ותוזירז תלוכי תא קר אלו ,ולש תוריהמה תלוכי תא 

םיילגר תדובע תללוכ איה ןכש ,טרופסב רתויב הבושח תינפוג תלוכי איה ,תוזירזה 

.יאטרופסה לש ישיאה בחרמב ,רקיעב ,הבר תוריהמב ףוג ירביאב שומישו הריהמ 

ךלהמב ףוגה תעונת תא תונשל תלוכיב םיקסוע תוזירזה יקדבממ לודג קלחש ,ןאכמ 
.הריהמ הציר 

'ז תותיכ ידימלת םהב ונחבנש םינחבמה תצובקב םילולכ ורקסנש םיירקיעה םיביכרה 

,תלובס םיביכרב ,אופא הדקמתה םינחבמה תצובק .הזה רקחמה ךרוצל (תונבו םינב) 

,םיידיה ירירשב :תונוש םירירש תוצובק שולשב קדבנ חוכה ביכר .תוזירזו חוכ 

.םיילגרה ירירשבו ןטבה ירירשב 
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גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

רקחמה תורטמ 

:תורטמ יתש הז רקחמל 

לש םיביכר השולש תקידבל הדש ינחבמ לש הצובק ינפוג ךוניחל הרומל עיצהל ★ 

ו 'ז תותיכב םידמולה ,תודימלתה לשו םידימלתה לש תינפוגה תלוכיה 

תלוכיה תא דומאלו ןחבאל ינפוגה ךוניחל הרומל ועייסיש ,גשיה תוחול חתפל ★ 
.ולא תותיכב םידמולה תודימלתה לשו םידימלתה לש תינפוגה 

רקחמה תטיש 

םיקדבנה 

ורחבנ ץראה יבחרב םייניבה תוביטחב 'ז תותיכב םידמולה ,תודימלתו םידימלת 

םיבושייה ןיב היה םידימלתה לש הריחבה רוזא .רקחמב ףתתשהל יארקא חרואב 

.רפס יתב 34-מ םיקדבנ 458 רקחמה ללכ לכה ךסב .ןופצב הרדח ןיבל ,םורדב הרדג 

.1 חולב םיגצומ תלוכיה יקדבמ תשמחמ דחא לכב םיקדבנה רפסמ 

51 חול 

(תוגגו סינב)םיקדבנה רפסמו ינפוגה רשוכה יביכר ,תינפוגה תלוכיה יקדבמ 

קדבמ לכב 

םיקדבנ רפסמ  יביבר 

תינפוגה תלוכיה 
תונב  םינב  קדבמה 

לכה ךס  תונג  םינב 

 385  200  185 האיר־בל תלובס  'מ 1500  'מ 2000  הכורא הציר 

 458  229  229 ץרפתמ חוכ 
(םיילגרה ירירש) 

קחרמל הציפק 
םוקמהמ 

 441  231  210 תלובס חוכ 

תועורזה ירירש 

ןוא תוילת 
חתמ לע 

ןוא תוילע 
חתמ לע 

+םיידי חוכ 

תלובס 

 458  226  232 תוזירז 

(תוריהמ) 

תציר)תוזירז 

(בושו ךולה 

 465  231  234 רירש תלובס  ןטב חוכ 
קדבמ) 

(ירטמוזיא 
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רי־זיל ינור ,רלה המלש 

תינפוגה תלוכיה יקדבמ 

וכרענ (תונבו םינב)'ז תותיכ ידימלת לש תינפוגה תלוכיה תעיבקל םיקדבמ השימח 

:סה הלאו .הז רקחמב 

;('מ 1500 :תונב ,'מ 2000 :םינב) םיכורא םיקחרמל הציר ★ 

;םוקמהמ קחרמל הציפק ★ 

;(חתמ לע ןוא תוילת :תונב ,חתמ לע ןוא תוילע :םינב) םיידי תלובס חוכ ★ 

;(בושו ךולה הציר) תוזירז ★ 

.*(ירטמוזיא ןחבמ)ןטב חוכ ★ 

ןתמ ןפוא ,ןחבמה עצובמ הבש ,הביבסה ,שורדה דויצה ,םינחבמה לש עוציבה ןפוא 

.יא חפסנב טוריפב םיגצומ — םינחבמה ןמ דחא לכב תויחנהה 

רקחמה ךילהת 

םידמלמה ,םירומה ידי לע םינושה רפסה יתבב וכרענ תינפוגה תלוכיה ינחבמ תשמח 

לכל תומלתשה הכרענ ,רקחמה תליחת ינפל .םיליגרה םירועישה ןמזב ,ינפוג ךוניח 

.ינפוגה ךוניחב תלוכי ינחבמ לש הכרעהו הדידמ אשונב ,רקחמב םיפתתשמה ,םירומה 

םשייל ושקבתנ םירומה .םינושה םינחבמב הדידמה תונורקע ושגדוה וז תומלתשהב 

תודיחא לע רומשל ידכ םינושה םינחבמב םיגשיהה תדידמ תעב ולאה תונורקעה תא 

.בתכב ןהו הפ לעב ןה ונתינ םינותנה ףוסיאל תוארוהה .םינותנה ףוסיא ךילהתב 

:הלא ויה םירומל ונתינש תוירקיעה תויחנהה 

םיידוחייה םיליגרתב ןומיא רחאלו תמדקומ הנכה רחאל םידימלתה תא ןוחבל שי * 

םימעפ שולש תוחפל וללה תויוליעפה תא לגרתל םיקדבנה לע .קדבמב םילולכה 

.קדבמה ינפלש ינפוגה ךוניחה ירועישב 

אצמנ וז היגוסב ףסונ ןויד .םויכ לבוקמ וניא ירטמוזיא ןחבמכ ןטב חוכ ןחבמה יכ ,ןייצל שי 
.(1992,1990)ןוליאו אריס-ןבלש םהיתודובעב 
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גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

.תולמעתה ילענבו טרופס ידגבב קדביהל םיקדבנה לע ★ 

10-ל 5 ןיב) םומיח תכירע ידי לע תלוכיה יקדבמ תא עצבל םיקדבנה תא ןיכהל שי ★ 

.םיקדבמה עוציב ינפל (תוקד 

.םיפוצר םירועיש השולש ךשמב םיקדבמה תא עצבל שי ★ 

.(12:00-ל 09:00 ןיב)רקובה תועשב םינושה םיקדבמה תא םייקל יוצר ★ 

.קדבמל קדבמ ןיב תוחפל םירועיש השולש לש שרפהב ,םיימעפ ךרעיי קדבמ לכ ★ 

וקפוסש ,םושירה יספוטב םינושה םיקדבמב םיגשיהה תא םושרל םינחובה לע ★ 
.תומלתשהה םויב 

.םיקדבמהמ דחא לכב יברמ גשיהל עיגהל םיקדבנה תא דדועל םינחובה לע ★ 

,קדבנ .םירקוחה ידיל םינחבמה תואצות תא ריבעהל ושרדנ ינפוגה ךוניחל םירומה 

.םגדמהמ אצוהו לספנ ,םיימעפ קדבמ לכ עציב אלש 

יטסיטטסה חותינה 

ןקתה תויטס ,םיעצוממה ובשוח םינושה םיקדבמל תואלבט תעיבק ךרוצל 

ןוסריפ תטישב הבשוח רוזחשה תונמיהמ .קדבמ לכב תודידמה יתש לש תונמיהמהו 

 (Pearson product moment correlation). סיסב לע השענ ,גשיהה תואלבט חותיפ

םה הלאו .(percentile system) םינוזוחאה תטיש יפל ,םיקדבמה ינש לש עצוממה 

:(Thomas 81 Nelson,ו 990)הטישה לש היתונורתי 

והמ ,רמולכ .היסולכואב קדבנה לש יסחיה ומוקימ תא עובקל ןתינ .יסחי םוקימ ★ 

זוחא והמ — המאתהבו ,ןותנ גשיהל םיעיגמה ,היסולכואב םיקדבנה זוחא 

.הז גשיה לעמ םימקוממה ,םיקדבנה 

.תונוש תויסולכוא ןיב האוושה תרשפאמ םינוזוחאה תטיש .האוושה ★ 

.עוציב לש תומרל הקולח תרשפאמ םינוזוחאה תטיש .עוציב תומר ★ 

םיגשיה רופישל ןברדמו ץירממ יעצמאכ תשמשמ םינוזוחאה תטיש .ץירממ יעצמא ★ 

.הלבטב רתוי הובג דוקינ תריבצלו םיירוטומ 

תועוצקמב עוציב תומר רואיתל םינוזוחאה תטישב שמתשהל ןתינ .תועמשמ ןתמ ★ 

תועמשמ תתלו םינושה תועוצקמב ויגשיה ןיב תוושהל קדבנה לוכי ךכ .םיפסונ 
.ולא םיגשיהל 
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רודיל ינור .רלה המלש 

םייולתה םינתשמה 

:הז רקחמב ודדמנ םייולת םינתשמ השיש 

;(תוקדב)הכוראה הצירה ןמז .1 

;(םירטמב)םוקמהמ הציפקה קחרמ .2 

;(םינב)חתמ לע ןואה תוילע רפסמ . 3 

;(תוינשב)תונבל ןואה תוילת ליגרת עוציב ןמז .4 

ו (תוינשב)בושו ךולה תציר ןמז .5 

.ןטבה ליגרת עוציב ןמז .6 

םיאצממה 

לע חוויד ,ןושארה טביהה .םיטביה השולשל תוסחייתה שי םיאצממה לע חווידב 

לשו םינבה לש גשיהה תואלבטב ןד ינשה טביהה .םיקדבמה תשמח לש תונמיהמה 

תואלבט לש תיתוכיאה הכרעהב קסוע ישילשה טביהה .םיקדבמה תשמחב תונבה 
.גשיהה 

תינפוגה תלוכיה לש םיקדבמה תשמח תונמיהמ 

.2 חולב םיגצומ םינחבמה תשמח לש רוזחשה זןונמיהמ לש םימדקמה 
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גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

:2 חול 

לש ורקחמבו יחכונה רקחמב םיקדבמה תשמח לש רוזחשה תונמיהמ לש םימדקמה 

*(1986) אריסיןב 

תוגב  םיכב  ןימ 

םאתמ  םאתמ  קדבמ 

 .61  .88 ןטב ליגרת 

 (.89)  (.81)

 .65  .78 בושו ךולה תציר 

 (.86)  (.61)

 .84  .88 םיידי ליגרת 

 (.82)  (.87)

 .82  .90 םוקמהמ קחרמל הציפק 
 (.88)  (.90)

 .92  .96 הכורא הציר 

 (.94)  (.85)

.םיירגוסב םיעיפומ ,(1986) אריס-ןב לש ורקחמב םיכרעה * 

םניא (תונב ,בושו ךולה תציר !תונב ,ןטב ליגרת)םימאתמ ינש ,חולב תוארל ןתינש יפכ 

הצירו !םינב ,םוקמהמ קחרמל הציפק)םימאתמ השולש ,תאז תמועל .(r=.6)םיהובג 

םימאתמ ואצמנ ,םיקדבמה רתיב .(r=.9) דחוימב םיהובג םה (תונבו סינב ,הכורא 

ימדקמ תא םיגציימ ,חולב םיעיפומה םיירגוסב םיכרעה ,האוושה םשל .םיינוניב 

ינשב רוזחשה ימדקמ ןיב האוושה .(1986) אריס-ןב לש ורקחמב רוזחשה תונמיהמ 

.םירקמה בורב ,םימוד םה יכ הלגמ םירקחמה 

גשיהה תואלבט 

לכ לש תונויסינ ינשב ןקתה תויטס יפ לעו םיעצוממה יפ לע ונבנ גשיהה תואלבט 

םגדמה לדוגמ 50/0 לש םיחווטב עבקנ םיקדבמה תשמחב תואצותה לש רוזיפה .קדבמ 

םינבל דרפנב וחתופ גשיהה תואלבט .הירחא האבה האצותה ןיבל תחא האצות ןיב 

:ןוגכ)ןחבמ לכל םיידוחייה םיכרעה ידי לע םיינפוגה םיגשיהה תגצה ךות תונבלו 

םיגשיהה .(בושו ךולה תצירל תוינשה רפסמ וא םיידיה ליגרתל םימעפה רפסמ 

.(תונב) 4 חולבו (סינב) 3 חולב םיעיפומ םיקדבמה תשמח לש םיינפוגה 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,תעונתב 
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רודיל ינור ,רלה המלש 

:3 חול 

תינפוגה תלוכיה יקדבמב םינבה יגשיה 

םינוזוחא 

ןטב ליגרת 

(תוינש) 

ןולח הציר 
בושו 

(תוינש) 

םיידי ליגרת 

(םימעפ) 

הציפק 

קחרמל 

םוקמהמ 

(מ"ס) 

הכורא הציר 

(תוקד) 

 100  400  9.4  13  240  6:27

 95  217  9.9  10  209  7:24

 90  174  10.2  9  200  8:00

 85  152  10.4  7  195  8:12

 80  131  10.7  6  190  8:23

 75  117  10.8  5  185  8:46

 70  104  11.0  5  182  9:03

 65  90  11.1  4  179  9:14

 60  82  11.1  4  175  9:22

 55  75  11.2  3  171  9:30

 50  72  11.3  3  168  9:45

 45  67  11.4  9  166  10:02

 40  58  11.5  2  163  10:23

 35  53  11.6  1  160  10:52

 30  50  11.8  1  156  11:12

 25  44  12.0  1  152  11:45

 20  41  12.2  0  150  12:20

 15  37  12.5  0  144  12:30

 10  31  12.8  0  137  13:22

 5  23  13.1  0  130  15:09

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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גשיה תוחיל :תינפוג תלוכי 

:4 חול 

תינפוגה תלוכיה יקדבמב תונבה יגשיה 

ןטב ליגרת  ךולה הציר  םיידי ליגרת  הציפק  הכורא הציר 

םינוזוחא  בושו  קחרמל 

םוקמהמ 

(תוינש)  (תוינש)  (תוינש)  (מ''ס)  (תוקד) 

 100  205  10.3  88  213  5:12

 95  99  11.0  42  191  6:31

 90  80  11.2  32  180  6:54

 85  72  11.5  29  177  7:16

 80  65  11.6  22  172  7:24

 75  62  11.7  19  167  7:31

 70  55  11.8  16  163  7:55

 65  50  11.9  13  160  8:05

 60  47  12.0  11  157  8:15

 55  40  12.0  10  153  8:20

 50  36  12.1  9  150  8:29

 45  34  12.2  8  149  8:44

 40  28  12.3  7  146  9:04

 35  26  12.4  6  142  9:19

 30  24  12.5  5  140  9:32

 25  22  12.6  4  137  10:03

 20  19  12.8  3  133  10:31

 15  17  13.1  2  128  11:18

 10  15  13.3  1  120  12:08

 5  10  15.0  0  112  12:32

תיתוכיא הכרעה 

ריבס .הצובקה ךותב יסחיה ומוקימ לע אוה 4-ו 3 תוחולמ לבקמ קדבנהש ,עדימה 

וא 30-ה ןוזוחאב ומוקימ תועמשמ תא ןיבי אל 'ז התיכב דמולה ,דימלתש ,חינהל 

40 לש ןויצש םושמ ןולשיככ וגשיה תא הארי אוה הז הרקמבש ,חינהל שי .40־ה 

לש וז הלבגמ לע רבגתהל ידכ .ןולשכ ושוריפ ,םירחא תועוצקמב םינחבמב הזמ תוחפו 

.5 חולב ראותמש יפכ ,םייתוכיא םינויצ לש תוטישב שמתשהל ןתינ ,גשיהה תואלבט 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,1 ןרכ ,העונתג 
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רודיל ינור .רלה המלש 

:5 חול 

תיתוכיא הכרעהל גשיהה תוחול ינויצ תרמהל תוטיש שולש 

 5, 10,  15, 20, 2  5,30,35,4( ),45,50,55,( >0, 65,70,7  5,80,85,9C  ,95,100 ןוזוחאז!^ 
הטישה 

יתלב 

קיפסמ 

קיפסמ 

ישוקב 

קיפסמ  בוט טעמכ  בוט  דאמ בוט  ןייטצמ  יא 

שלח 

דאמ 

שלח  הטמל 

ינוניבמ 

ינוניב  הלעמל 

ינוניבמ 

בוט  ןייטצמ  יב 

שלח  :ינוניבמ הטמל  ינוניב  ינוניבמ הלעמל  ןייטצמ  'ג 

גשיהה תואלבטב םינויצה תוגלפתה תא תוריממה תוטיש שולש תוגצומ ,(5)הז חולב 

.(םינויצה) תוגרדה רפסמב אוה תונושה תוטישה ןיב לדבהה .סיינויפיא םינויצל 

.(ג)תישילשה הטישב שמח תמועל תוגרד עבש ןנשי ,(ב)היינשבו (א)הנושארה הטישב 

דימלתה לש וייוכיס ,(תישילשה הטישב ומכ)תוגרד לש ןטק רפסמל הקולח שי רשאכ 

לש ןוילעה לובגב דימלתה לש וגשיה אצמנ ןכ םא אלא)םיתוחפ םה הגרדב םדקתהל 

לש וייוכיס ,(היינשהו הנושארה תוטישב ומכ)בר אוה תוגרדה רפסמ רשאכ .(הגרדה 

ןכלו ,תונושארה תוטישה תופידע ,וז הביסמ .םיהובג םה הגרדב םדקתהל דימלתה 

לכ ,םצעבו ,תויתורירש ןה ולא תוקולחש ,ןייצל שי תאז םע .הז רקחמב תומשוימ ןה 

.ונוצר יפ לע תיתוכיאה הכרעהה תא ומצעל רוחבל יאשר הרומ 

יגשיה .6 חולב םיגצומ היינשהו הנושארה הכרעהה תוטישב םיכרעומה םינבה יגשיה 

.7 חולב םיגצומ הלאה תוטישב םה ףא םיכרעומה תונבה 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

:6 חול 

תינפוגה תלוכיה יקדבמב םינבה יגשיה לש תיתוכיא הכרעה 

תציר 

'מ 2000 

(תוקד) 

הציפק 

קחרמל 

םוקמהמ 
(מ"ס) 

ליגרת 

םיידי 

(םימעפ) 

תציר 

בושו ןולה 

(תויגש) 

ליגרת 

ןטב 

(תויגש) 

קדבמה 

// הכרעה 
'ב הטיש  'א הטיש 

 7: 59>  201<  10 <  10.1>  175 < ןייטצמ  ןייטצמ 

 8:45-8:00  186-200  6-9  10.7-10.2  118-174 דאמ בוט  בוט 

 9:21-8:46  176-185  5  11.0-10.8  83-117 בוט  הלעמל 

ינוניבמ 

 10:22-9:22  164-175  3-4  11.4-11.1  59-82 בוט טעמכ  ינוניב 

 11:44-10:23  153-163  2  11.9-11.5  45-58 קיפסמ  הטמל 

ינוניבמ 

 13:21-11:45  138-152  1  12.7-12.0  32-44 קיפסמ 

ישוקב 

שלח 

 > 13.2  < 137  0  > 12.8  < 31 יתלב 

קיפסמ 

שלח 

דאמ 

:ארקמ 

רתמ ךומנ = < 
רתוי הובג = > 

1993 ־ ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רידיל ינור ,רלה המלש 

:7 חול 

תינפוגה תלוכיה יקדבמב תונבה יגשיה לש תיתוכיא הכרעה 

תציר 

'מ 1500 

הציפק 

קחרמל 

םוקמהמ 

ליגרת 

םיידי 

תציר 

בושו ןולה 

ליגרת 

ןטב 

קדבמה 

הכרעה 

(תוקד)  (מ"ס)  (תוינש)  (תוינש)  (תוינש)  'ב הטיש  'א הטיש 

 6:53 >  181 <  33 <  11.1>  81 < < ןייטצמ  ןייטצמ 

 7:30-6:45  168-180  20 - 32  11.6-11.2  63 - 80 דאמ בוט  בוט 

 8:14-7:31  158-167  12 - 19  11.9-11.7  48 - 62 בוט  הלעמל 

ינוניבמ 

 9:03-8:15  147-157  8-11  11.2-12.0  29-47 בוט טעמכ  ינוניב 

 10:02-9:04  138-146  5 - 7  12.5-12.3  23-28 קיפסמ  הטמל 

ינוניבמ 

 12:07-10:03  121-137  2-4  13.2-12.6  16-22 קיפסמ 

ישוקב 

שלח 

 > 12.08  < 120  < 1  > 13.3  < 15 יתלב  שלח 

קיפסמ  דאמ 

:ארקמ 

רתוי ךומנ = < 

רתוי הובג = > 

ראתל ןתינש אוה םיינפוג םיגשיה לש הכרעהה תוטישמ םיעבונה תונורתיה דחא 

יגשיה תא בלשל ןתינ ,8 חולב ראותמש יפכ .םיוסמ קדבנ לש תינפוג תלוכי ליפורפ 

.דחא חולב םצבשלו קדבנה 

1993 ־ ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

:8 חול 

םינושה םיקדבמב קדבנה יגשיה לע ססבתמה ,תינפוג תלובי לש ליפורפל המגוד 

ןייטצמ 

בוט   V

ינוניבמ הלעמל   V

ינוניב   V

ינוניבמ הטמל   V

שלח   V

דאמ שלח 

ליגרתה  הציר 

הכורא 

הציפק 

קחרמל 

םוקמהמ 

ליגרת 

םיידי 

תציר 

בושו ךולה 

ליגרת 

ןטב 

םיללוכה ויגשיה לע קיודמו ריהמ עדימ לבקל יושע ,הז גוסמ חולב ןייעמה ,דימלתה 

,םינושה םיקדבמב ויגשיה ןיב תוושהל דימלתה יושע ,ךכל ףסונב .תינפוגה ותלוכיב 

.רחא דא הז ביכר רופישל םינומיאה תינכתב רתוי בר ןמז שידקהל ךכו 

םוכיס 

ידימלת לש תינפוגה תלוכיה לש התעיבקל םיקדבמה תשמחב םיאצממה חותינ 

הנושארה הרטמה :הז רקחמב תורטמה יתש לש ןתגשהל עייס (תונבו םינב)יז תותיכ 

השולש תקידבל הדש ינחבמ לש הצובק ינפוגה ךוניחל םירומל עיצהל התייה 

הרטמה וליאו ,יז תותיכב םידימלת לש תינפוגה תלוכיה לש םיירקיע םיביכרמ 

גרדלו דומאל ינפוגה ךוניחל םירומה ידיב ועייסיש ,גשיה תוחול חתפל התייה היינשה 

.םינושה םיקדבמב 'ז תותיכ ידימלת לש תינפוגה תלוכיה תא 

,הז רמאמב תעצומה ,םינחבמה תצובקב בר ןיינע אוצמל יושע ינפוגה ךוניחל הרומה 

לש וז ןיבל וידימלת לש תינפוגה םתלוכי ןיב תוושהל ול םירשפאמ םהש סושמ 

1993 ־ ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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רודיל ינור ,רלה המלש 

תרזעב) דימלתל בושמ קפסל קר אל הרומה יושע ,ךכב .וליא תודובעב םיקדבנה 

דימלת לש תלוכיל ודימלת לש תלוכיה תא תוושהל םג אלא ,(גשיהה תוחולב גורידה 

רוביצ ברקב ןהו ותתיכב ןה ומוקימ תא אצמי ,דימלתה .ירמגל תרחא היסולכואמ 
.םידימלת לש רתוי לודג 

הכרעה ילכ םיווהמ ,םיקדבמה תשמח יאצממ סיסב לע וחתופש ,גשיהה תוחול 

דבלב וז אל .Thomas 8( Nelson), 1990)ףסונ םרוג ןיגב הבר תובישח לעב הדידמו 

דחא לכב דמולה לש תינפוגה תלוכיה תא ךירעהל לוכי ינפוגה ךוניחל הרומהש 

דימלת לכ לש ינפוג ליפורפ בצעלו רוציל אוה לוכי ףא אלא ,םיידוחייה םיקדבמהמ 

לע עדימ לבקל דימלתל רשפאמ ינפוגה ליפורפה .(8 חולב םגדומש יפכ) דימלתו 

.תינפוגה ותלוכי לע רתוי ישחומ גשומ לבקל ךכבו ,םינחבמה לכב ויגשיה 

ינפוגה ליפורפה .תיתוכיאה הכרעהה תטיש לע ,הז רקחמב ,ססובמ ינפוגה ליפורפה 

רתויב הליעי איה וז הטיש .תיתוכיאה הכרעהה תטיש לש ישעמה ןפה תא ףקשמ 

םיקדבמל םיימלוג םינויצ תקפסמ איה ןכש ,ינפוגה ךוניחל הרומה לש ושומישל 

יכוניח טביהב .תינפוגה ותלוכי לע רורב עדימ לבקמ דימלתה ,תאז ףא תאז .םינושה 

וליאל םיינפוגה םיקדבמב ותלוכי ינויצ תא תוושהל לוכי דימלתה ,רתוי בחר 

תיתוכיאה הכרעהה תטיש .תורפס וא ך"נת :ומכ םיינויע תועוצקמב םינתינה 

רפסה תיבב תוכרעה לשו םינויצ לש הדיחא תכרעמ רוציל ,ןכ םא ,תרשפאמ 
תוחולמ ןהו גשיהה תוחולמ ןה לבקתמה ,עדימ לש בוליש .םינווגמו םיבר תועוצקמב 

תינפוגה תלוכיה תא דומאלו ןחבאל דימלתה לעו הרומה לע לקי ,תיתוכיאה הכרעהה 

.דימלתה לש 

ינפוגה ךוניחל הרומל תוצלמה 

,גשיהה תוחולבו םינחבמה תצובקב שמתשהל ןיינועמה ינפוגה ךוניחל הרומל 

:ולא תוצלמהב רזעיהל עצומ ,הז רקחמב וגצוהו וחתופש 

תוטסל ןיא .יא חפסנב םיראותמ םהש יפכ ,תינפוגה תלוכיה יקדבמ תא ךורעל שי ★ 

,קדבמה ןפואב יונישל םורגי רבדה ןכש ,םיקדבמה תשמח לש םילוקוטורפהמ 

.ויתואצותב ,ןבומכו ותרוצב 

תלוכיה תא ךירעהל זא קרו ,םיימעפ תוחפל םינושה םיקדבמה תא ךורעל שי * 

תא תועטהל לולע דבלב דחא קדבמב אצממהש םושמ ,תאזו .דימלתה לש תינפוגה 

199.י - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונמב 
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גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

.דימלתה תא וא הרומה 

הכרעהה תוחול לש וא גשיהה תוחול לש תונורקעה תא דימלתל ריבסהל יוצר ★ 

בוט ןיבהל דימלתל םורגי גשיהה תוחול תכירע ןפוא לע רצק רבסה .תיתוכיאה 

.םירחאל תיסחי ,ןחבמ־תוליעפ עצבמ אוה ךיא ,רתוי 

הרורב הנומת לבקל דימלתל םורגי רבדה .ינפוג ליפורפ דימלת לכל בצעל ץלמומ ★ 

םינועטה ,םיקדבמב ויגשיה תא רפשל ותוא ץירמיו ,ינפוגה םוחתב ויגשיה לע 
.רופיש 

הרומה ידיב תתל יושע תיתוכיא הכרעה לש תוחולב וא גשיהה תוחולב שומישה ★ 

.וידימלת יגשיה לש תיביטקייבוא הכרעהל ילכ 

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונמב 
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תורוקמה תמישר 

רשוב יקדבמל םינותנ תעיבקל 'בי־'י תומיבל ינפוג רשוכ רקס .(1986).ד ,אריס-ןב 

.טייגניו ןוכמב ןמניז םש לע ינפוג ךוניחל הללכמה :הינתנ .ינפוג 

.5-4,3 ,רשוכ ךירדמ .ל"הצל סייגתמה רעונה לש ינפוגה רשוכה (1989a).ד ,אריס-ןב 

טסוגוא יסייגתמ ברקב רקס :סויג תארקל ינפוג רשוכ ןומיא (1989b).ד ,אריס-ןב 

.יברק רשוכ תקלחמ :ד"המ-ם"גא .1988 

תואצות חותינ :סינבל 'בי תותיכב ינפוג רשוב ינחבמ .(1990).י ןוליאו , ד ,אריס-ןב 

ןמעז םש לע ינפוג ךוניחל הללכמה :הינתנ .א"נשתיזנירומ יחוויד יפ לע 

.טייגניו ןוכמב 

תואצות חותינ :םינבל ב"י תותיכב ינפוג רשוכ ינחבמ .(1992).י ןוליאו , ד אריס-ןב 

ןוכמב ןמניז םש לע ינפוג ךוניחל הללכמה :הינתנ .ן"שת־סירומ יחווידמ 
.טייגניו 

רקס :ל"הצל םסויג םרט רעונ ינבלש תינפוג הנבה .(1992).צ ,קזלדודו , ד ,אריס-ןב 

.יברק רשוכ תקלחמ :ל"הצ .1991 טסוגוא רוזחמ יסייגתמ ברקב 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .ירוזחמ ןומיא .(1970).א ,טאנוי 

הנוילעה הביטחבו םייניבה תביטחב ינפוג ךוניח .(ד"לשת) .תוברתהו ךוניחה דרשמ 

.(הנושאר הרודהמ) םידומיל תינכתל העצה :'ביי'ז תותיכ ,םינבל 

.רבחמה :םילשורי 

ינפוגה ךוניחה ימוחתב תושיגו תודמע עקר ,תינפוג תלוכי רקס .(1973).ה ,ןיקסר 
:םילשורי .םיידוסי-לעה רפסה יתבב 'בי-'ט ידימלת לש 

.תירבעה הטיסרבינואה 

תותיכ :לארשיב םיידוסי רפס יתבב םידלי לש תינפוג תלוכי .(1975) ה ,ןיקסר 
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .'ח־'א 

 AAHPERD. (1984). Health related physical fitness: Technical manual.
 Reston, VA: Author.

 AAU. (1980). Physical fitness program. Indianapolis, NY: AAU House.

 Astrand, P.O k Rodahl, K. (1970). Textbook of work physiology. New York:
 McGraw Hill Book Co.
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 Baumgartner, T.A. Sc Jackson, A.S. (1975). Measurement and evaluation
 in physical education. Boston: Houghton-Mifflin Company.

 California State Department of Education (1962). California physical
 performance tests. Sacramento: Capital Mall.

 Clarke, H.H. (1971). Physical and motor tests in the Melford boys
 growth study. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.

 Cooper, K.H. (1970). The new aerobics. New York: M. Evans

 Fleishman, E.A. (1964). Structure and measurement of physical fitness.
 Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

 Fleishman, E.A. (1972). Structure and measurement of psychomotor abilities.
 In: R.N. Singer (Ed.), The psychomotor domain: Movement
 behavior, (78-106). Philadelphia: Lea Sc Febiger.

 Good, T.L. Sc Brophy, J.E. (1990). Educational psychology: A realistic
 approach (4th ed.) New York: Addison Wesley Pub. Co.

 Graham, G. (1991). Results of motor skill testing. Journal of teaching in
 physical education, 4, 353-374.

 Haywood, K.H. (1986). Life span motor development. Champaign, 111:
 Human Kinetics.

 Hensley, L.D. Sc East, W.B. (1989). Testing and grading in the psychomotor
 domain. In M.J. Safrit Sc T.M. Wood (Eds.), Measurement
 concepts in physical education and exercise science (271
 295). Champaign, 111: Human Kinetics.

 Hunsicker, P. E. Sc Reiff, G.G. (1975). Youth fitness test manual. (Rev. ed.).
 Washington, DC: AAHPERD.

 Jensen, C.R. Sc Hirst, C.C. (1980). Measurement in physical education
 and athletics. New York: Macmillan.

 Johnson, B.L. Sc Nelson, J.K. (1979). Practical measurements for
 evaluation in physical education. Minneapolis, MN: Burgess
 Pub. Co.

 Larson, L.A. (1974). Fitness, health and work capacity: International
 standards for assessment. New York: Macmillan.

1993 - ג"נשת ,1 תרבוח ,נ ךרכ ,העונתב 

 27

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:35:16 UTC������������� 

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



רודיל ינור ,רלה המלש 

 Larson, L.A. &C Yocom, R.D. (1951). Measurement and evaluation in
 physical health and recreation education. St. Louis: Mosby.

 McCloy, C.H. (1939). Test and measurements in health and physical
 education. New York: F.S. Crofts &1 Co.

 Safrit, M.J. (1981). Evaluation in physical education. Englewood Cliffs, NJ:
 Prentice-Hall.

 Safrit, M.J., Cohen, A.S. k Glaucia-Costa, M. (1989). Item response theory
 and the measurement of motor behavior. Research Quarterly
 for Exercise and Sport, 4, 325-335.

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

 Simons, J. Beunen, G., Renson, R. Van Gerven, D. (1982). Construction of a
 motor ability test battery for boys and girls aged 12 to 19 years,
 using factor analysis. In J. Simons £ J. R. Renson (Eds.),
 Evaluation of motor fitness reports. Belgium: Institute of
 physical Education of the K.U. Leuven.

 Simons, J. Renson, R. (1982). Evaluation of motor fitness: Report of
 the European Research Seminar on the Evaluation of
 Motor Fitness. Belgium: Institute of Physical Education of the
 K.U. Leuven.

 Singer, R.N. (1980). Motor learning and human performance: An
 application to motor skills and movement behaviors (3rd
 ed.). New York: Macmillan.

 Smith, A. (1989). Fitness testing in a private sector health club: A case study.
 British Journal of Physical Education, 2, 72-73.

 Telama, R. Nupponen, H. Holopainen, S. (1982). Motor fitness test for
 Finnish schools. In J. Simons k R. Renson (Eds.), Evaluation of
 motor fitness: Report of the European Research Seminar
 on the Evaluation of Motor Fitness. Belgium: Institute of
 physical Education of the K.U. Leuven.

 Thomas, J.R. k Nelson, J.K. (1990). Research methods in physical
 activity (2nd ed). Champaign, 111: Human Kinetics.

1993 ־ ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העונמב 

 28

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:35:16 UTC������������� 

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



גשיה תוחול :תינפוג תלוכי 

חפסנ 

םינחבמה תשמחב ןחבנל תויחנה ןתמו תולטמה עוציב ןפוא 

הבורא הציר 

.קדבנה לש תינוריוואה תלוכיה תא דומאל :הרטמה 

.'ז תותיכב תודימלתו םידימלת :ןימהו ליגה 

לולסמב ,מ"ק 2 ,מ"ק 1.5 :םיקחרמ לש תקיודמ הדידמ :םיעצמאהו ןקתמה 
תועצמאב תונמוסמ ויתוניפו ,תוחפל 'מ 200 ופקיהש ,שרגמכ.וא הלק הקיטלתא 

.תוינש תונויליגו קספ ינועש .םינולגד תועצמאב וא תואסיכ 

לוכי וניא םא .רתויב רצקה ןמזב ול עבקנש קחרמה תא רובעי קדבנה :עוציבה 
.ןיגוריסל הצירלו הכילהל רובעל ןתינ ,הצירב דימתהל 

.מ"ק 1.5 קחרמל הכילה / הציר — תודימלת ★ 
.מ"ק 2 קחרמל הכילה / הציר — םידימלת ★ 

:ןלהלכ םינמז םושיר לע דיפקהל שי :תונקתה 
.תוינשבו תוקדב דדמיי קחרמה רבעמ ןמז ★ 

.םשרנש ןמזה היהי דימלתה לש וגשיה ★ 

םוקמהמ קחרמל הציפק 

.םיילגרה ירירש לש ץרפתמה חוכה תא דומאל :הרטמה 

.'ז תותיכב תודימלתו םידימלת :ןימהו ליגה 

:םיעצמאהו ןקתמה 
.ןרזמ וא אשד ,התיחנ חטשמו השקונ רותינ חטשמ ★ 

.לולסמ ★ 

.קדבנה רתני ורבעמש ,רותינ וק ןומיס ★ 

:עוציבה 

וק ירוחאמ ויתונוהבו תוליבקמ וילגר תופכשכ ,דומעי קדבנה — אצומה בצמ ★ 
.רותינה 

:הלאה תולועפה תא עצבמ אוהשכ ,קחרמל רתני קדבנה ★ 

(ףתכה קרפמב "רתי תטישפ")רוחאל םיידי תפנה לולכתש ,המידקמ הלועפ — 
.םייכריו םייכרב תפיפכו 

ךות לוסרקב תיפכ הפיפכו ,םייכריו םייכרב תטישפ לולכתש ,רותינ תלועפ — 
.(ףתכב הפיפכ)םינפל םיידי תפנה 

.יברמה קחרמל רתני דימלתה ★ 

:תונקתה 
.תינמז-וב וילגר יתשב רתני דימלתה ★ 
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וק רבע לא ,התיחנה חטשמב רתויב תירוחאה עגמה תדוקנמ השעית הדידמה ★ 
.ול בצינבו רותינה 

.מ"ס 1 לש קוידל דע השעית הדידמה ★ 
.עציבש תוציפקה 3 ןיבמ בוטה היהי דימלתה לש וגשיה ★ 

(םינבל)חתמ לע ןוא תוילע :םיידי תלובס ־חוכ 

תועונתב)םייפתכה תרוגחו םינוילעה םייפגה ירירש לש תלובסו חוכ קודבל :הרטמה 
.(םייפתכב הטישפו םיקפרמב הפיפכ לש 

.יז תותיכב םידימלת :ןימהו ליגה 

תויהל לוכי קדבנ לכ ובש ,הבוגב ןקתומ ,מ"ס 4 — 2 רטוקב חתמ :םיעצמאהו ןקתמה 
היילעב עויסל)אסיכ ,ףסונבו .עקרקב תעגל ילבמ האלמ הטישפב וילגרבו וידיב יולת 

.(חתמה לע 

:עוציבה 

םיילגרהו האלמ הטישפב םיקפרמהשכ ,תיתחת הזיחאב היילת :אצומה בצמ ★ 
.תורשי 

.חתמה וקל רבעמ רטנסה תאבהל דע םיקפרמ תפיפכ ★ 
.םיקפרמה רושייב אצומה בצמל הרזח * 

.ותלוכי לככ ,יברמ םימעפ רפסמ תופיצרב וז הלועפב ךישממ קדבנה ★ 

:תונקתה 

ועורז טשופה ,ןחובה תרזעב תאז תושעל ןתינ .יציחה רושימב תודונתמ ענמיהל שי * 
.ויכרי הבוגב ןחבנה לש ופוג בחורל 

.תוליעפה תעב טועבל ןיאו ,םייכרי וא םייכרב ףפוכל ןיא * 
אלמ םיקפרמ רושייל עיגהלו ,היילעה תועונתב חתמה לעמ רטנסה תא םירהל שי ★ 

.אצומה בצמל הרזחה תעב 

.תוילעה ןיינמב הנבשחת ,תינקתה הרוצב הנשעיתש ,םיקפרמ תופיפכ קר * 
.תוילעה ןיב תוינש 3־מ רתוי רוצעל ןיא * 

תואכ ושמשי ,תופיצרב תוינקת יתלב תופיפכ 3 עוציב וא תוליעפב הריצעה ★ 
.קדבמה תקספהל 

(תונבל)חתמ לע ןוא תוילת 

,םייפתכה תרוגח לשו םינוילעה םייפגה ירירש לש תלובסו חוכ קודבל :הרטמה 
.ףוגה לקשמ תאישנב 

.יז תותיכב תודימלת :ןימהו ליגה 

היילעב עויס)אסיכ ,קדבנה הבוגב ןקתומ ,מ"ס 4-2 רטוקב חתמ :םיעצמאהו ןקתמה 
.קספ ןועשו ,(חתמה לע 
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:עוציבה 

רטנסהו םיפופכ □יקפרמ ,רשי ףוג ,תיליע הזיחאב חתמה לע היילת :אצומה בצמ ★ 
.אסיכ תרזעב הז בצמל עיגהל תיאשר תקדבנה .חתמל לעמ הבגומ 

.רשפאה לככ בר ןמז ,הז האישנ בצמב דימתהל תקדבנה לע ★ 

:תונקתה 

.אצומה בצמל קדבנה עיגה ובש עגרהמ לעפוי קספה ןועש ★ 

:הלאה םירקמהמ דחאב קספה ןועש תא רוצעל שי ★ 
.חתמה לש ןוילעה וקל תחתמ דרוי וא חתמב עגונ רטנסה — 

.חתמל לעמ רטנסה לע רומשל ידכ רוחאל ושאר הטמ קדבנה — 

אצומה בצמב הדימתה תקדבנהש ,תוינשה רפסמ וניה הדימלתה לש הגשיה ★ 
.ינקתה 

תוזירז 

.העונתה ןוויכ יונישבו הצירב תוריהמו תוזירז קודבל :הרטמה 

.'ז תותיכב םידימלת :ןימהו ליגה 

:םיעצמאהו ןקתמה 

ימעטמ) חישקו רשי חטשמ לע הזמ הז םירטמ 10 קחרמב □יליבקמ □יווק ינש ★ 
.(בוטר וא קלח חטשמב שמתשהל ןיא ,תוחיטב 

.קספ ןועש ★ 

.דחא לכ ג"ק יצח לש לקשמב ,לוחב □יאלוממ קיטסלפ יקובקב ינש ★ 

:עוציבה 

ינש .םויסה וק □ג וניהש ,קוניזה וק ירוחאמ דמוע קדבנה :אצומה בצמ ★ 
.רטמ 1/2 אוה םהיניב קחרמהשכ ,ידגנה וקה לע םיאצמנ םיקובקבה 

רוזחי ,דחא קובקב ףוסאי ,ידגנה וקה לא קדבנה קנזי ,"ץור"-ו "ןוכיה" תארוהל ★ 
ינשה קובקבהשכו ,תינש ץורי ,בבותסי ,קובקבה תא □ש דימעי ,קוניזה וק לא 

.םויס / קוניזה וק תא תוריהמב הצחי ,ודיב 

:תונקתה 

תא קדבנה רובעי רשאכ ותוא רוצעיו ,"ץור" הדוקפל קספה ןועש תא ליעפי קדובה ★ 
.קוניזה וק 

.המיאתמ החונמ רשפאל שי תונויסינה ינש ןיב .קדבנ לכל תונויסינ ינש רשפאל שי ★ 

.וכילשהל רוסא ,וקל רבעמ קובקבה תא חינהל שי ★ 
.ףסונ אלמ ןויסינ דימלתל רשפאל שי ,הצירה תעב קובקבה טמשנ □א ★ 

.תונויסינה ינשמ דחאב גשוהש ,רתויב בוטה ןמזה היהי דימלתה לש וגשיה ★ 
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ןטב חוכ 

.ירטמוזיא ץמאמב ןטבה ירירש תלובס תא קודבל ;הרטמה 

.'ז תותיכב תודימלתו םידימלת :ןימהו ליגה 

.קספ ןועש ,אשד חטשמ וא ןרזמ :סיעצמאהו ןקתמה 

:עוציבה 

תוילוחהש ךכ ,רוחאל בבוסמ ןגאה ,תורשי םיילגר ,תומא תביכש :אצומה בצמ ★ 
.עקרקל תובצינ תועורזה .עקרקה םע עגמב תואצמנ תוינתומה 

לא עקרקה לע הניעשמ וידי ריבעיו ,קדבמה ךרענ ובש ,יטטסה בצמל רבוע קדבנה ★ 

סחיב ףוגה תיוז תא הנשיש ילבמ ,ףרועה לע תובולש וידי תועבצא ובש ,בצמ 
.עקרקל 

.ותלוכי לככ ,בר ןמז הז בצמב ראשיי קדבנה ★ 
.קדבמה תלחתה עגרמ ורבעש ,תוינשה ןיינמ תא םר לוקב ארקי ןחובה ★ 

.שרדנה בצמב דימתמ םנמא קדבנהש ,אדווי םידימלתה ברקמ גוז ןב ★ 

:תונקתה 

קדובה תוארוהל .תומאה לע הניעשב יסיסבה אצומה בצממ ליחתת תוליעפה ★ 
ןועש לעפוי זאו ,ףרועה לא ןאיביו עקרקהמ וידי קדבנה קתני "לחתה"-ו "ןוכיה" 

.קספה 

ידי לע תישענה ,תילוקה הריפסה יפל עבקנ ,הלועפב דימתה קדבנהש ,ןמזה ךשמ ★ 
:הלאה םירקמב ,קדובה 

.אצומה בצמב הב אצמנש ,תיוזב וגה תקזחהב דימתהל לוכי וניא קדבנה — 
.שרדנכ ,ףרועה לע םיידיה תקזחהב דימתמ וניא וא/ו — 

.ינקתה בצמב ורפסנש תוינשה רפסמ וניה קדבנה לש וגשיה ★ 

1995 - ג"נשת ,1 תרבוח ,ב ךרכ ,העוגתב 
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