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לשו תוירוטומ תולטמ תריחב לש ךילחתח תובישח 
תירוטומ־חדימל ירקחמב ,עוציבח תביבס 

רודיל ינמ 

תוירוטומ תויונמוימ רקחב יללכה ישוקה 

ידי לע םיטלשנו םירקובמ הדבעמ יאנתב םיכרענ תירוטומ הדימלב םיבר םירקחמ 

ןה בטיה טלוש רקוחה ולא רקחמ יאנתב .(Shea ä Kohl, 1991; Weeks, 1992) רקוחה 

ריבסהל יושע רקוחה וז הטילש לשב .םייולתה םינתשמב ןהו םייולת יתלבה םינתשמב 

,םנמא .רחבש ןומיאה גוסל וא טקנש לופיטה תטישל םסחיילו רקחמה יאצממ תא 

תביבס ירק ,םשקובמ תא תירוטומ הדימלב םירקוח וגישה יגולודותמה טביההמ 

םהירקחמ יאצממ תרבעהב וחילצה םאה ,הלאשה תלאשנ ךא ,תטלשצ רקחמ 

הלא ומכ ,הדש יאנת תפקשמה רתוי תיעבט הדימל תביבט לא הדבעמה תביבסמ 
?רפסה תיב לש 

ירקחמ ,(Locke, 1990; Hoffman, 1990)ינפוגה ךוניחה םוחתב רפסמ םיחמומ לש םתעדל 

ןה הדשה ישנאל עויס אוהש ,ירקיעה םדועיי תא םיאיטחמ תירוטומ הדימלב הדבעמ 

.טרופסה ינומיאב ןהו רפסה תיבב ינפוגה ךוניחל םירועישב תישעמה םתדובע תעב 

הדבעמ יאנתמ םהיאצממ תרבעהב םיתיעל םילשכנ תירוטומה הדימלה ירקוחש ,ןאכמ 

םוחתכ תירוטומה הדימלה תורטמ תא רידגהל ןתינ ,םנמא .רתוי םייעבט םיאנתל 

Magill, 1990; Shea, Shebilske Ä Worchel, 1993; Singer,) תותש תורוצב ימושייו ירקחמ 

יאנת ןיבל הדבעמ יאנת ןיב ןה םיתיעל םייקש רעפהמ םלעתהל ןתינ אל ךא ,(1990 

הדימלב םהיתורטמו םירקחמה יפוא ןיב ןהו ,טרופס תוצובקב וא רפסה תיבב הדימל 

.ינפוג ךוניח !הוושמ רקחמ !תירוטומ הדימל !תוירוטומ תויונמוימ :םימאת 
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רודיל ינור 

לש הדימל יכילהתב םיקסועה ,הכרדהו הארוה ישנא לש םיכרצה ןיבל תירוטומ 

לש השיגב יוניש לע תדמלמ תירוטומה הדימלה תורפס ,הנורחאל .תוירוטומ תויונמוימ 

 Lee, Keh ä Magill, 1993; Singer,) תירוטומ הדימלב רקחמה תוהמל םירקוחהמ קלח

 .(Lidor&Cauraugh, 1993

הריכזמ הדימלה תביבס ,םיטלשנו םירקובמ הדבעמ יאנתב םיכרענה ,הלא םירקחמב 

יפוא ,םינותנה ףוסיא תטיש ,ירקחמה ךילהתה .רפסה תיבב םימייקתמה ,הדימל יאנת 

תריוא תא םיברקמ הז גוסמ םירקחמב תדמלנה הלטמה גוסו תדמלנה הלטמה 
.הדש יאנתב תמייקה וזל רקחמה 

אוה (Singer, Lidor ä Cauraugh, 1993 :הוושה) הלא םירקחמ לש םינייפאמהמ דחא 

טרופסה םלועמ תוירוטומ תויונמוימ הריכזמה ,הסג תירוטומ תונמוימב שומיש 

לע ,קפס אלל ,העיפשמ הסג תירוטומ הלטמב הריחב .םוי-םויה ייחמ ףאו העונתהו 

שומיש ןיא ,הלא םירקחמב ."חטשב הרוקש המ" תא תלמסמו הדימלה ךילהת 

אלא ,םהינימל בשחמ יקחשמב תועבצא תלעפה תושרודה ,תונידע תוירוטומ תולטמב 

הלטמ תריחב ,ןכ םא .תולודג םירירש תוצובקבו םירביא לש בר רפסמב שומיש 

םיכרדהמ תחא איה ,ינפוגה ךוניחבו טרופסב תעצבתמה וזל המודה ,תירוטומ 

.הדשה ישנא ןיבל הדבעמה ירקוח ןיב םייקה רעפה לע רשגל תויושעה 

רקחמב הקירוטומה יאשונב רקחמ ילוקיש לש ךרעמ גיצהל הז רמאמ לש ותרטמ 

תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת לש תובישחה תטלבה ךות השעיי רבדה .ימושייה 

דחוימב תשגדומ הז רשקהב .תירוטומ הדימלב םירקחמב עוציבה תביבס לשו 

הדימלב רקחמ יאצממ םושייל יעצמאכ הדבעמ יאנתב ימושיי רקחמ לש ותובישח 

,הוושה)טרופס ינמאמ לשו ינפוגה ךוניחל םירומ לש תישעמה םתדובע ךלהמב תירוטומ 

.(1992 ,ןייב ,ינפוגה ךוניחב םירקחמ יגוס ,לשמל 

םילדבהו תושיג :םייסיסב םירקחמו םיימושיי םירקחמ 

,היגולוכיספו היגולויסיפ ,ךוניח :ןוגכ ,םירחא םימוחתב ומכ תירוטומה הדימלה םוחתב 

יסיסב רקחמו ימושיי רקחמ :רקחמ לש םיירקיע םיגוס ינש ןיב ןיחבהל ןתינ 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תבינס לשו תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת תובישח 

 (1990 ,Thomas ä Nelson). רויא 'ר)ולשמ םיידוחיי םינייפאמ רקחמה יגוסמ דחא לכל

.רחאה דצה ןמ יסיסב רקחמו דחא דצמ ימושיי רקחמ טילבמה ףצר ראתמ הז רויא .(1 

ףאו יסיסב רקחמ לש ,ימושיי רקחמ לש םינייפאמ לולכל םייושע םינוש םירקחמ 

.יווק ףצר לע רקחמה יגוס םוקימל הביסה וז .דחי םג רקחמה יגוס ינש לש םינייפאמ 

יסיסב רקחמ ימושיי רקחמ 

םייטרואית םיאשונב ןז * תויסיסב תובושת קפסמ * 

םיקדבמ םייח־ילעב * םיקדבנב םדא ינב * 

הדבעמ יאנתב ךרענ * תיעבט הביבסב ךרענ * 

תילמיטפואו תרקובמ הטילש * תרקובמ־יתלב הטילש * 

םושייל םינתינ םניאש םיאצממ * םושייל םינתינ םיאצממ * 

יסיסב רקחמ ימושיי רקחמ 

םייטרואית םיאשונב ןז * תויסיסב תובושת קפסמ * 

םיקדבנב םייח־ילעב * םיקדבנב םדא ינב * 

הדבעמ יאנתב ךרענ * תיעבט הביבסב ךרענ * 

תילמיטפואו תרקובמ הטילש * תרקובמ־יתלב הטילש * 

םושייל םינתינ םניאש םיאצממ * םושייל םינתינ םיאצממ * 

.(Thomas S Nelson, 1990):רוקמה .(Thomas 4 Nelson, 1990):רוקמה 

:1 רויא 

םירקחמ יגוס לש םיגוש םינייפאמ ףצר 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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רודיל ינור 

ימושיי רקחמ 

תויעבל תוידיימ תובושת קפסמ ,ללכ ךרדב ,ימושיי רקחמ ,1 רויאב תוארל ןתינש יפכ 

יאנתב םיקדבנה תצובק לע תקדבנ תרקחנה היעבה .הדשה ישנא ידי לע תולעומה 

תפפור םייולת־יתלבה םינתשמה לע רקוחה לש הטילשה ,ךכ םושמ .םייעבט הביבס 

.םושייל םינתינ רקחמה יאצממ ךא ,תרקובמ יתלבו םיתיעל 

ןיינועמ אוה ,ףערודכב החיתפ תטבח עוציבל השדח הקינכט חתפמ ףערודכל הרומ רשאכ 

,ךכ םשל .הכ דע הב שמתשהש הקינכטהמ רתוי הבוט ןכא איה וז הקינכט םאה ,תעדל 

ףילחהל יאדכ םאה ,הלאשל תידיימ הבושת קפסל ותרטמש ,ימושיי רקחמ ךרוע אוה 

ךורעל לוכי ףערודכל הרומה 'השדחה וזב הנשיה החיתפה תטבח לש הקינכטה תא 

תונוש תותיכ יתשב םידמולה םידימלת לע לשמל ,םידימלת לש תוצובק יתש לע רקחמ 

איה ןכלו ,רפסה תיב תביבס איה רקחמה תביבס ,הז הרקמב .ליג תבכש התואב ךא 

הטילשב תורושקה תויעב הנייהת ףערודכל הרומלש ןכתיי .תיעבט הביבסכ תרדגומ 

יתשל ההז המגדה ,התיכ לכל תויחנהה ןתמ לש ןמזה ךרוא :ןוגכ ,יולת-יתלבה הנתשמב 

םלוא .המודכו תותיכה יתש ידי לע המוד הרוצב תדמלנה תונמוימה לוגרת ,תותיכה 

,תאזמ הרתי .השדחה הקינכטה תכרעהב ול עייסל תויושע הרומה לש ורקחמ תואצות 

תויוליעפ ריכזמ רקחמה ךרעמ ןכש ,וירועישב רקחמה יאצממ תא םשייל יושע הרומה 

.ינפוגה ךוניחל םירועישב תושחרתמה 

יסיסב רקחמ 

רויא לש ילאמשה וקלחב תוארל ןתינש יפכ)יסיסבה רקחמה ,ימושייה רקחמה תמועל 

םירקובמ הדבעמ יאנתב םייח ילעב לע ,בור יפ לע ,םירקחנה םייטרואת םיאשונב ןד ,(1 

ידיימ םושייל םינתינ הז רקחמ יאצממ ןיא ,םיתיעל .רקוחה ידי לע בטיה םיטלשנו 

.ויאצממ תא (validate)ףקתל ידכ תופסונ תוריקח ךורעל שרדנ רקוחהו 

םיגולויסיפו םיאפור תצובק ,המגודל .רתויב ץופנ יסיסבה רקחמה םייחה יעדמ ימוחתב 

םיצמאמ לש םיעוציבב ליבגמ םרוג איה המישנה תכרעמ םאה ,ןוחבל תניינועמ 

ןכתיי .רקחמה לש םינושארה ויבלשב תוחפל ,תיטרואת איה וז הלאש .םיכשוממ 

ישנא תא (ללכב םא) תידיימ ותרשי אל םירקחמ לש הז גוסמ םיעבונה םיאצממש 

.טרופסב וא ינפוגה ךוניחב הדשה 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תביבס לשו תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת תובישח 

Thomas ä Nelson,)יווק ףצר לע םימקוממ יסיסבה רקחמהו ימושייה רקחמה ,רומאכ 

רקחמ םנמא :רקחמ יגוס לש גוויסה ךילהתב תושימגה תא שיחממ הז ףצר .(1990 

לוכי טלחהב ךא ,(הדימלה לש היגולוכיספב רקחמ ,לשמל) ,ימושיי תויהל לוכי םיוסמ 

.תיעבט הביבסב וא הדש יאנתב אקוד ואלו הדבעמ יאנתב ךרענה רקחמכ בשחיהל 

הארוההו הדימלה ימוחתב םינשה ךרואל םיטלובה םיחוכיוה דחא ?ףידע רקחמ הזיא 

גוס הזיא ,תורחא םילמב .דמולהו הרומה יכרוצל ףידעה רקחמה גוס תייגוסב דקמתמ 

יכילהתב םירושקה ,םיכילהת תנבהל רתויב הברה המורתה תא םורתי רקחמ לש 

,םירקובמ הדבעמ יאנתב םיכרענה ,םייסיסב םירקחמב ,דחא דצמ .הדימלהו הארוהה 

ויאצממ תא בטיה ריבסהל לוכי אוה ךכו ,תילמיטפוא איה השענה לע רקוחה תטילש 

ןחבש הדימלה תייגטרטסאל וא ןומיאה תטישל דמולה תלוכיב םיוסמ רופיש סחיילו 

,"תילירטס" הביבסב וכרענ הריקחה תוטישו רקחמה ךילהת ,רחאה דצה ןמ .ורקחמב 

,רקחמ יאצממ .דמולה אצמנ הבש תיעבטה הדימלה תביבסל ללכ המוד אלש 

יאנתב ותוא םשייל ןתינ סא קפסש ,םיוסמ ךילהת םיגציימ ,הדבעמ יאנתב ולבקתנש 

רשקב םהיתוקפס תא םיעיבמ םינמאמו םיכירדמ ,םירומ :ןוגכ ,הדש ישנא ,ךכיפל .הדש 

תירוטומ הדימלב םירקוח ,קפס אלל .םייעבט הדימל יאנתב הדבעמה יאצממ תופקתל 

ירקחמ ךורעל םיפידעמ ,(Cauraugh, Chen Ä Singer, 1993; Shea Ä Kohl, 1991 :ןוגכ) 

רקוחה ,םירבדה עבטמ .תרקובמ יולת יתלבה הנתשמה לע םתטילשש םושמ הדבעמ 

רקחמה ינתשמ לע הטילשה ןכלו ,יבקעו יתטיש ןפואב ויאצממ תרבסהב ןיינועמ 

הדבעמה יאנת תא רשפאש המכ דע לצנל רקחמ ישנא לש וז הפדעה .רתויב הבושח 

תונווכ ןיבל ,הדשה ישנא לש םיכרצהו תויפיצה ןיב רעפ הרצי ,םיטלשנהו םיחונה 

,התייה הדשה ישנא לש תיזכרמה הנעטה .(Christina, 1989) תירוטומ הדימלב םירקוחה 

ךלהמב הדבעמ ירקחממ תונקסמו תוצלמה םשייל ,ירשפא יתלב אל סא ,רתויב השקש 

הדימלב םירקחמהמ לודג קלחב ,המגודל .וידימלת תצובק םע הרומ לש תישעמ הדובע 

ףכ תועבצא לש הלעפה תושרודה ,תונידע תוירוטומ תולטמ םיקדבנה ועציב תירוטומ 

Weeks, לשו Cauraugh, 1989 :הוושה)ולוכ ןוילעה ףוגב שומיש ,בוטה הרקמב וא דיה 

 1992).

,תוסג ןה תועצובמה תוירוטומה תולטמה העונתהו טרופסה םלועב ,תאז תמועל 

לסל הקירז :ןוגכ)תונמוימה עוציבב תולודג םירירש תוצובקו םיבר ףוג יקלח תופתשמו 

לבקל םיתיעל השק ,ךכיפל .(לגרודכב רעשל הטיעב ,תולמעתהב םינפל לוגלג ,לסרודכב 

לש הדימל יכילהתב תומשוימה ןומיא תוטישב ןדה ,רקחמ יאצממ לע רבסה 
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רודיל ינור 

תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב םמשיילו ,תונידע תוירוטומ תויונמוימ 
.תוטג 

ןיב רשגל ןויסינל ,(Christina, 1989; steimach, 1989) תורפסב תועצומה םיכרדה תחא 

םיימושיי םירקחמ תכירעב תקסוע םירקוחה תונווכ ןיבל הדשה ישנא לש תויפיצה 

לש הדימל יכילהתל םירושקה ,םיטביה ןוחבל ןויסינ וב השענש ,רקחמה .הדבעמ יאנתב 

תירוטומ הלטמ וב תעצבתמ ךא ,םירקובמ הדבעמ יאנתב ךרענ ,תוירוטומ תויונמוימ 

יפנעב וא רודכה יקחשממ דחאב תעצובמה ,תירוטומ הלטמל הייפואב המודה ,הסג 

ףצרה זכרמב תמיוסמ הדוקנב אצמנה) רקחמ לש הז גוסבש ,הארנ .םיישיא טרופס 

.הדשה ישנא רובע ןהו הדבעמ ירקוח רובע ןה בר לאיצנטופ םייק ,(1 רויאב גצומה 

הדבעמ יאנתב ימושיי רקחמ 

תא םיטילבמ (Christina, 1989; Steimach, 1989) תירוטומ הדימלב רפסמ םירקוח 

ירקחמה ךילהתה :רמולכ ,הדבעמב "תיעבט" הדימל לש הביבס תריציב ךרוצה 

ןפוא ךא ,רקחמה ינתשמב הטילשל ללכושמ יעצמא םיווהמה ,הדבעמ יאנתב שחרתמ 

תעצובמה תירוטומ תונמוימ לש עוציבו הדימל יכילהת ריכזמ תירוטומה הלטמה עוציב 

תובושת קפסל תורשפאה ומכ ,ימושייה רקחמה ינייפאמש ,אופא אצוי ."תמא יאנת"ב 

םלוא ,םירמשנ רקחמה יאצממ לש ריהמ םושייל תורשפאה וא תומיוסמ תויעבל 

רקחמב הדימלה תביבס יכ םא ,תיעבט הביבסב אלו הדבעמ יאנתב עצובמ רקחמה 

.םייעבט םיאנתב תמייקתמה הדימל תביבסל המוד הז 

םינחבמו הדידמ ירישכמ תוליעיב לצנל יושע רקוחה הדבעמ יאנתב ימושיי רקחמב 

תא ףא ,תאזמ הרתי .יסיסב רקחמב תאז השוע היה אוהש יפכ ,םהינימל םיירוטומ 

ירקחמה ךילהתב רתוי בוט טולשל ידכ לצנל לוכי רקוחה ישיאה בשחמה יתוריש 

 Lidor, 1992; Lidor, Tenenbaum ä Chen,) הדבעמ יאנתב םיכרענה ,םיימושיי םירקחמב

 .(1993; Singer, Lidor 81 Cauraugh, 1993
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תביבס לשו תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת תובישח 

םירקחמב רתויב יזכרמ אוה תירוטומה הלטמה תריהג לש ךילהתהש ,אופא אצוי 

הדימלה תביבס לע העיפשמ תירוטומה הלטמה .הדבעמ יאנתב םיכרענה ,םיימושיי 

םינתשמה תדידמ ןפוא ,םינותנה רומיש ןפוא ,עוציבה תונויסינ רפסמ :ןירשימב 

תירוטומה הלטמה יפוא יפ לע םיעבקנ המגדהה ןפואו תויחנהה ןתמ ןפוא ,םייולתה 

.תרחבנה 

יאנתב ימושיי רקחמב תירוטומה הלטמה תריחבב םילוקיש 
הדבעמ 

יאנתב ךרענה ,ימושיי רקחמב תירוטומ הלטמ תריחבב םייזכרמה םינוירטירקה ינש 

:םה הדבעמ 

•,טרופסה יפנעמ דחאב תעצובמה ,תיביטרופס תונמוימל הלטמה המוד המכ דע ★ 

.םיקדבנה תצובקל תירוטומה הלטמה השדח המכ דע * 

תיעבט הדימל תביבס תריציב עייסת םירקוחה דצמ הלא םינוירטירק ינשל בל תמושת 

.הדבעמ יאנתב 

,רשפאש המכ דע ,המוד הדבעמ יאנתב ימושיי רקחמב תעצובמה ,תירוטומה הלטמה 

,שיגדהל שי הז רשקהב .טרופסב וא ינפוגה ךוניחב תעצובמה ,תיביטרופס תונמוימל 

םירועישב םיאצממה םושיי לש תורשפאה תא ריבגהל איה הז גוסמ רקחמ תרטמש 

המודה ,תירוטומ הלטמב הריחב ךכיפלו ,טרופסה ינומיאבו ינפוגה ךוניחה לש 

תלדגהב עייסת ,םיאטרופס ידי לע וא םידמול ידי לע תועצובמה הלאל הינייפאמב 

.םיאצממה םושייל םייוכיסה 

,םיקדבנה תצובקל (novel task) תוכומ יתלב איה תירוטומה הלטמה ,ךכל ףסונב 

םירקחמב תיסיסבה החנהה .ורקחמ יאצממ תרבסהב רקוחה השקתי ןכ אל םאש 

הנתשמהמ ץוח תוצובקה יתשל םיווש םהב םימייקתמה םיאנתה לכש איה הז גוסמ 

הלולע םידמולה תצובק ידי לע בטיה תלגרותמו תרכומ תירוטומ תונמוימ .יולת יתלבה 
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רודיל ינור 

תא ןיטקהל ךכיפלו ,תרחבנה ןומיא תטיש לש לשמל ומכ ,םייקה לאיצנטופהמ תיחפהל 

םיקדבנה תצובקל תרכומ יתלב תירוטומ הלטמ .רקחמה יאצממ לש םתופקת 

תצובקב (Singer, 1980) םיישיא־ויבה םילדבהה תיעב תא תרתופ רקחמב םיפתתשמה 

הקולחהש החנהב .תיארקא איה תונושה תוצובקל םיקדבנה תקולחש יאנתב ,םיקדבנה 

ןכש ,תובר תויסולכואל השדחה תירוטומה תונמוימה םיאתת ,תיארקא ןכא 

זאו ,תונושה תוצובקה ןיב תיארקא וקלוחי היסולכוא התואב םישלחהו םינייטצמה 

.(Thomas a Nelson, 1990) הווש היהת תונושה תוצובקה תמרש תופצל ןתינ 

המודה ,הסג תירוטומ תונמוימב רוחבל הלק המישמ וז ןיא .תונמוימה תריחב 

יתלבו שדח רגתא הווהמ תאז תורמלו ,םינושה טרופסה יפנעב תוירוטומ תויונמוימל 

םינייפאמ רפסמ תונשל רקוחה לע הז גוסמ תונמוימב רוחבל ידכ .רקחמה יקדבנל רכומ 

יתלב היהת איהש ךכ ,הדימלה תביבסל המיאתהלו תיביטרופסה תונמוימב םייסיסב 

.(Singer, 1982) קדבנל תרכומ 

,"תושדח" תוסג תולטמ עצבל ושרדנש ,תירוטומ הדימלב םירקחמב םיקדבנ ,ללכ ךרדב 

וזמ הנוש הקינכטב ,לבוקמש יפכ ,הדימעב אלו אסיכ לע הבישיב תורכומ תועונת ועציב 

הרטמ ,לסרודכ אלו לגרודכ ,רודכ אלו ץח :ןוגכ ,הנוש דויצב שומיש ךות וא הל ולגרוהש 

.המודכו ,תיכנא אלו תיקפוא 

Singer, DeFrancesco a Randall, 1989; Singer :ןוגכ)תונורחאה םינשב וכרענש ,םירקחמ 

 1986 ,8> Suwanthada), יתלבו תוסג תוירוטומ תולטמל תוירוקמ תואמגוד םיקפסמ

החיתפ תטבח :תוסג תוירוטומ תולטמ יתש עצבל ושקבתנ םיקדבנ ,המגודל .תורכומ 

האר)ריק לע תמקוממה תיכנא הרטמ רבעל םיצח תקירזו ,(2 רויא האר)ןחלוש סינטב 

.(3 רויא 
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תביבס לשו תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת תובישח 

 t

 .(Singer, DeFrancesco 8t Randall, 1989):רוקמה

:2 רויא 

הדבעמ יאנתב תיביטרופס תירוטומ הלטמ 
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רודיל ינור 

.(Singer, DeFrancesco Ä Randall, 1989):רוקמה 

:3 רויא 

:הדבעמ יאנתב ריק לע תמקוממה ,תיקפוא הרטמ רבעל םיצח תקירז לש הלטמ 
'א תורשפא 

תטבח לש עוציב הבר הדימב הריכזמ ,ליעל 2 רויאב תראותמה תירוטומה הלטמה 

ליבקמב ץע חול תבצה ,םלוא .קחשמ ךלהמב עצבל שרדנש יפכ ,ןחלוש סינטב החיתפ 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תביבס לשי תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת תובישח 

(ץעה חולמ טבחנה)רודכה םוקימ לש קוידה לע תססובמה ,דוקינ תטיש תריציו טבוחל 

םירצויו ,תרכומה תיביטרופסה הטבחה לש הינייפאמ תא םינשמ ,הטבחה לש המויסב 

לש תויסיסב תושירד רפסמ וניש םירקוחה .השדח תירוטומ תונמוימ לש הדימל תביבס 

ןויסינ היה הז רקחמב םיקדבנל םא .תושדח עוציב תושירד ופיסוה ףאו ,הטבחה עוציב 

ךלהמב ושרדנ םהש ירה ,ןחלוש סינטב החיתפ תטבח תונמוימ לש עוציבב םדוק 

המואמ םהל םרת אל םדוקה ןויסינהש ןכתייו ,השדח טעמכ העונת עצבל רקחמה 

.וז העונת עוציבב החלצהל 

:תוביס יתשמ תירוטומ הדימלב םירקחמב החיכש הרטמ רבעל םיצחה תקירז תלטמ 

הקירז לש תועונתל המוד וז הלטמ ,היינשהו ,קרוזה יגשיה תא דודמל דואמ לק ,תחאה 

.(דירודכב ףתכ תקירז ,לסרודכב ףתכ תריסמ :ןוגכ)םינושה רודכה יקחשמב הריסמ לשו 

לע התלתנש ,הרטממ 'מ 3.60 לש קחרמב אסיכ לע םיקדבנה ובשי ליעל ראותש רקחמב 

העונתבו (הבישיב אלו) הדימעב תעצבתמ הרטמ רבעל םיצח תקירז ,ללכ ךרדב .ריק 

תדמע לש יוניש .(םיקדבנה עצבל ושרדנש יפכ ,תיתחת הקירז אלו) תיליע הקירז לש 

היה אל ,חינהל ריבס ,הבש ,השדח הדימל תביבס ורצי עוציבה תקינכט לש אצומה 

.הרטמ רבעל םיצח תקירז לש םיעוציבב םדוק ןויסינ ורבצש הלאל ןורתי 

רקחמב סג תועיפומ הרטמ רבעל םיצח תקירז לש הלטמ עוציב לש תופסונ תורוצ 

תולטמ שולש םיקדבנה ועציב ,הז רקחמב .(Singer a Suwanthada, 1986) ,רחא 

עצבמה ,קדבנ גיצמ 4 רויא .הרטמל םיצח תלטהב תורושק ןהמ םייתשו ,תוירוטומ 

עצבמה ,קדבנ גיצמ 5 רויא.וליאו ,הרטמ רבעל תיתחת העונתב םיצח תקירז הדימעב 

.תיקפוא הרטמ רבעל םיצח תלטה 
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רודיל ינור 

.(Singer 81 Suwanthada, 1986):רוקמה 

•A רויא 

יאנתב עקרקה לע תמקוממה ,תיקפוא הרטמ רבעל םיצח תקירז לש הלטמ 

'ב תורשפא :הדבעמ 
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תביבס לשו תוירוטומ תילטמ לש הריחבה ךילהת תובישח 

.(Singer Ä Suwanthada, 1986):רוקמה 

:5 רויא 

יאנתב עקרקה לע תמקוממה ,תיקפוא הרטמ רבעל םיצח תקירז לש הלטמ 

'ג תורשפא :הדבעמ 

הלטמה תא םיקדבנה ועציב הרטמה רבעל תיתחת העונתב םיצחה תקירז תעב 

תיקפוא הרטמ רבעל םיצחה תקירז תעב .עוציבה תקינכטב יוניש בגא תירוטומה 

.קרוזל סחיב המוקימ לשו הרטמה תרוצ לש יוניש בגא הלטמה תא םיקדבנה ועציב 

תולטמ עוציבב םירושקה ,םייסיסב םינייפאמ םירקוחה וניש ,הלא םירקמ ינשב 
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רודיל ינור 

ופתתשהש םידמולה תוצובק רובע תושדח הדימל תוביבס ורציו ,תוסג תוירוטומ 

.רקחמב 

Singer 80 ראותמה רקחמב םיקדבנה ידי לע העצובש ,תפסונה תירוטומה הלטמה 

 1986 ,Sunwanthada), 6 רויאב תוארל ןתינש יפכ ,לסל הקירז התייה.

 /

 t
 \

 H

.(Singer 8< Suwanthada, 1986):רוקמה 

:6 רויא 

הדבעמ יאנתב תיביטרופס תירוטומ הלטמ 
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תביבס לשו תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת תונישור 

הז רקחמב .לסרודכב לסל ןישנוע תוקירז תמיוסמ הדימב הריכזמ וז תירוטומ הלטמ 

המאתוהו דוקינה תטיש התנוש ךכל ףסונבו ,לגר-רודכב לס-רודכה תא םירקוחה ופילחה 

ורצי דוקינה תטישב יונישו הלטמה עוציבל שורדה דויצב יוניש :רמולכ .רקחמה יכרוצל 

.רבעב םהילא ופשחנ אל םיקדבנהש ,תונמוימה תדימלל םישדח םיאנת 

,יביטרופס יפוא תולעב תוסג תוירוטומ תויונמוימל תואמגוד ןה ולא תולטמ שמח 

תולטמל רתוי תובורק ולא תויונמוימ .םיטלשנו םירקובמ הדבעמ יאנתב תועצובמה 

,םהינימל טבחמ יקחשמ ךלהמב וא רודכ יקחשמ ךלהמב תועצובמה ,תויביטרופס 

ינפוג ךוניחל םירומ ירק ,הדש ישנאש ,ךכמ אצוי .תודחו תונידע תויונמוימל האוושהב 

ןומיא תטיש לש םושיי םיריבסמה ,רקחמ יאצממ הבר הנבהב לבקל םייושע ,םינמאמו 

רמאמב ומגדוהש םיגוסהמ ,תוסג תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב תמיוסמ 

לש םימדקתמ םיבלשב ףא תושעיהל לוכי הז גוסמ תוירוטומ תולטמב שומיש .הז 

ןורחאה בלשה .דמולה תומדקתה תא ךירעמו ןחוב רקוחה םכלהמבש ,הדימלה ךילהת 

המ" תוארהל שרדנ דמולה ובש ,ןחבמה קרפל ,ללכ ךרדב ,שדקומ ,הדימלה ךילהת לש 

.הכ דע "דמל אוה 

תירוטומ הרימלב הרבעה ינחבמו הרזה ינחבמ 

רקחמה ךלהמב םיקדבנל םינתינה ,תדמלנה הלטמה לש עוציבה תונויסינ רפסמ 

יפואו התובכרומ ,הלטמה לש ישוקה תגרדל םאתהב ,ראשה ןיב ,רקוחה ידי לע םיעבקנ 

רפסמב םייתסמ הדימלה ךילהת ,ללכ ךרדב .(Schmidt, 1988; Singer, 1980) עוציבה 

הרזחה ןחבמ :תוטיש יתש טוקנל יושע רקוחה םהבש ,ןחבמה קרפ םינוכמה תונויסינ 

.(transfer test) (Schmidt, 1988) הרבעהה ןחבמ תטישו ,(retention test) (רוזחש) 

.הדימלה ךלהמב ופשחנ םהילאש םיאנתה תא םיקדבנל קפסמ רקוחה הרזחה ןחבמב 

ךלהמב ועבקנש ולאל ןיטולחל תוהז עוציבה תושירדו העובק תראשנ הדימלה תביבס 

.הדימלה 

וא הדימלה תביבס לש םינייפאמה דחא תא הנשמ רקוחה ,הרבעה ןחבמב תאז תמועל 

םיצחה תקירז תלטמ ,המגודל .תדמלנה תירוטומה הלטמה לש םינייפאמה דחא תא 

קדבנה לש הקזחה ודיב העצוב ,ליעל 5 רויאב תראותמ איהש יפכ ,תיקפוא הרטמ רבעל 

.הדימלה ךילהת ךשמב 
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הקירז רמולכ ,םיאנת םתואב הלטמה תא עצבל ויקדבנמ רקוחה שורדי ,הרזח ןחבמב 

רבעל ץחה תא קורזל םיקדבנהמ שורדל יושע רקוחה ,הרבעה ןחבמב ךא .הקזחה דיב 

דחאב יוניש שי ךא תדמלנה הלטמה תא עצבמ דמולה ,רמוא הווה .השלחה דיב הרטמה 

םוקימ ןפוא תא ,הקירזה קחרמ תא תונשל יושע רקוחה ,ךכל ףסונב .הינייפאממ 

.הרטמה (ףקיה)לדוג תא וא (יכנא בצמל יקפוא בצממ)הרטמה 

םיקדבנהש סושמ ,הרבעהה ןחבממ םיקדבנה יפלכ רתוי "ןגוה" הרזחה ןחבמ ,םנמא 

הרבעהה ןחבמ ,םלוא .הדימלה ךילהתב םהילא ופשחנש הלאל םיהז םיאנתב םינחבנ 

םתואש) םימיוסמ תונורקעב תוליעיב שמתשהל שרדנ דמולהש םושמ ,רתוי ץלמומ 

ירמגל תורחא תושירד תלעב איהש הנוש הדימל תביבסב (תחא הדימל תביבסב דמל 

תולעב תוסג תוירוטומ תויונמוימב שומישה .(Schmidt, 1991)ןהילא ליגר היהש הלאמ 

הדימלה תביבס תא רתוי דוע ברקת הרבעהה ןחבמב םינוש םיאנתב יביטרופס יפוא 

קחשמ :ןוגכ) םייעבט םיאנתב ןכש ,תיעבטה הדימלה תביבס לא הדבעמ ירקחמב 

םיוסמ בצמב ,המגודל .תונוש תורוצב תמיוסמ תונמוימ עצבל שרדנ דמולה ,(דירודכ 

תרחא תיוזמ רעשל קרוז דמולה רחא בצמב וליאו ,'מ 8 לש קחרממ רעשל קרוז דמולה 

הלטמ לש העונת עוציב לש תונורקעב שמתשהל שרדנ דמולה .'מ 10 לש קחרממו 

רקחמב תוסג תולטמב שומיש ,ךכ םא .הלטמ התוא לש םינוש םיעוציב תעב תמיוסמ 

.ןחבמה בלשב ןהו הדימלה בלשב ןה רקוחל עייסל יושע הדבעמ יאנתב ימושיי 

.תיעבט תיביטרופס הביבסב תוירוטומ תויונמוימ עוציב ןפואל רתויב המוד הז ךילהת 

םוכיס 

םיכרדב תוירוטומ תויונמוימ לש עוציבו השיכר יכילהת ןוחבלו ןיבהל ,רוקחל ןתינ 

:םה תירוטומ הדימלב םילבוקמה רקחמה יגוס ינש ,יללכ ןפואב .תונוש 

ידי לע תולעומה תויעבל תונורתפ וב םיקפוסמש רקחמ ,רמולכ ימושייה רקחמה ★ 

.תיעבטה םתביבסב םינתשמ וב םיקדבנשו הדש ישנא 

ןתינ דימת אלו םייטרואת םיאשונ וב םינודנש רקחמ ,רמולכ יסיסבה רקחמה * 

.םושייל םינתינה תונורתפ ונממ קיפהל 

םירקחמ לש םינייפאמ בוליש םהב שיש ,תירוטומ הדימלב םירקחמ ךורעל ףא ןתינ 

הדש רקחמ איה הז גוסמ רקחמל המגוד .םייסיסב םירקחמ לש םינייפאמו םיימושיי 
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תירוטומ-הדימל ירקחמב ,עוציבה תביבס לשו תוירוטומ תולטמ לש הריחבה ךילהת תובישח 

תוביבסב םישחרתמה ,הדימל יכילהת ברקל הרטמב תאזו ,הדבעמ יאנתב ךרענה 

.םיטלשנו םירקובמ הדבעמ יאנתב םימייקתמה רקחמ יכילהתל תויעבט 

וא ינפוגה ךוניחל םירועיש ךלהמב תועצובמה ולאל תובורקה ,תוירוטומ תולטמ תריחב 

םירקחמל תונקהל םיכרדה תחא איה ,תירוטומ הדימלב םירקחמב טרופסה ינומיאב 

הדימלה תביבס תא תבצעמ תמיוסמ תירוטומ הלטמ תריחב ,ךכל ףסונב .ימושיי יפוא 

תירוטומ תדימלב םירקחמב עוציבה תביבסו תירוטומה הלטמהש לככ .(עוציבה) 

יאצממ הנבהב לבקל הדשה ישנאל רתוי לק היהי ךב ,הדשבש ולאל םימוד 

.תירוטומ הדימלב םירקהמ 

:ןוגכ)רקוחה יכרוצ לע ןה תונעל םייושע ,הדבעמ יאנתב םיכרענה ,םיימושיי םירקחמ 

םושייה תויורשפא :ןוגכ)השעמה שיא יכרוצ לע ןהו (יולת-יתלבה הנתשמה לע הטילש 

ןוחבל לוכי רקוחה ,הלא םירקחמב .(ינפוגה ךוניחל םירועישב רקחמה יאצממ לש 

תוביבסב םיבושמ יגוסו הדימל תויגטרטסא ,םינומיא יגוס :ןוגכ ,םימיוסמ םיכילהת 

."תמא יבצמ"ב םימייקתמה ,םייעבט םיאנת תונייפאמה הדימל 

תונשל שרדנ רקוחה ,דמולל תושדח תויהל תוכירצ תורחבנה תוירוטומה תולטמה 

הז יוניש .עוציבה תביבסב וא הלטמה עוציב ןפואב םירושקה ,םימיוסמ םינייפאמ 

תמרל סחייתהל ילבמ לופיטה תוטיש לש תוליעיה תא ךירעהל םירקוחל רשפאמ 

םתחלצה לע ,ללכב םא ,הטעומ הדימב עיפשי םידמולה לש םדוק ןויסינ .םידמולה 

.םיירוטומה םיעוציבב 

ןחבמה בלשב םגו הדימלה בלשב םג תולטמ לש הז גוסב שמתשהל םייושע םירקוחה 

,ןחבמה בלשב תירוטומה הלטמה ינייפאמ תא טעמ תונשל ץלמומ .(הרבעה וא הרזח) 

לש םיינכט תונורקעב שמתשהל דמולה שרדיי הבש ,השדח עוציב תביבס רוצילו 

ךלהמבו רודכה יקחשמ ךלהמב תובר תעצבתמה הלועפ ,הנוש הרוצב תדמלנה הלטמה 

.םהינימל טבחמה יקחשמ 

רתוי ךורעל םיצילממ (Christina, 1989; steimach, 1989) תירוטומ הדימלב םיחמומ 

תוחפל ,רותפל םייושע הלא םירקחמ .הדבעמ יאנתב םיימושיי םירקחמ רתויו 

הרתי .תירוטומ הדימלב הדבעמה ירקחממ קלחב םייקה יללכה ישוקה תא ,תיקלח 

תוירוטומ תויונמוימ לש הדימל יכילהתב עייסל םייושע רקחמה יאצממ ,תאזמ 

.תינפוג תוליעפ לש תורחא תורגסמב וא רפסה תיב ילתוכ ןיב םישחרתמה 
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תורוקמה תמישר 

.54-30 ,4 העונתב .טרופסה לש היגוגדפב רקחמ .(1992).ל ,ןייב 

 Cauraugh, J.H. (1989). Speed-accuracy trade-off during response
 preparation. Research Quarterly for Exercise and Sport, 61,331-337.

 Cauraugh, J.H., Chen, D. Sz Singer, R.N. (1993). Graphic versus numeric
 knowledge of results: Which mode? Research Quarterly for Exercise
 and Sports, 2,213-216.

 Christina, R.W. (1989). Whatever happened to applied research in motor
 learning? In: J.S. Skinner, C.B. Corbin, D.M. Landers 8z L.C. Wells
 (Eds.), Future directions in exercise and sport science research (411
 422). Champaign, IL: Human Kinetics.

 Hoffman, S.J. (1990). Relevance, application, and the development of an
 unlikely theory. Quest, 42, 143-160.

 Lee, A.M., Keh, N.C. 8z Magill, R.A. (1993). Instructional effects of teacher
 feedback in physical education. Journal of Teaching in Physical
 Education, 12,228-243.

 Lidor, R. (1992). The use of microcomputers in motor learning research: From
 computer task-studies to experiments managed by computers. In: G.
 Tenenbaum, T. Raz-Liberman 8z Z. Artzi (Eds.), Proceedings of the
 International Conference on Computer Applications in Sport and
 Physical Education (240-243). Israel: Wingate Institute.

 Lidor, R., Tenenbaum, G. Sz Chen, D. (1993). Applications of microcomputers
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 Magill, R.A. (1990). Motor learning is meaningful for physical educators.
 Quest, 42,126-138.

 Schmidt, R.A. (1988). Motor control and learning: A behavioral emphasis
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 Schmidt, R.A. (1991). Motor learing and performance: From principles to
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 Singer, R.N. (1982). The learning of motor skills. New York: Macmillan.

 Singer, R.N. (1990). Motor learning research: Meaningful for physical
 educators or a waste of time? Quest, 42,114-125.

 Singer, R.N., DeFrancesco, C. <Sc Randall, L.E. (1989). Effectiveness of a
 global learning strategy practiced in different contexts on primary and
 transfer self-paced motor tasks. Journal of Sport 8x. Exercise Psychology, 11,
 290-303.

 Singer, R.N., Lidor, R. <Sc Cauraugh, J.H. (1993). To be aware or not aware?
 What to think about while learning and performing a motor skill. The
 Sport Psychologist, 7,19-30.
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