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קוראים יקרים,
אנו שמחים לחתום את שנת  ,2013שנה שהייתה ברוכת הישגים
בזירה הבין-לאומית .הזהב באליפויות העולם עמד השנה
בסימן נשים ,ושתיים מבכירות הספורטאיות שלנו ניצבו בראש
הפודיום :ירדן ג'רבי בג'ודו ולי קורזיץ בגלשני  .RSXלשייטת
מעין דוידוביץ' הוענקה באותה אליפות עולם מדליית ארד ,
הכה
מכובדת .באליפויות אירופה בלטו בהישגיהם המתעמל אלכס
שטילוב ,שזכה במדליית זהב (בקרקע) ,וכמוהו גם סרגיי ריכטר
(קליעה) ,ירדן ג'רבי וטומי ארשנסקי (ג'ודו).
גיליון זה הוא הרביעי בסדרת הגיליונות שיצאו לאור על-ידי
היחידה לספורט הישגי ומהווים המשך למהדורה קודמת
שיצאה לאור בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת.
מהדורה שאותה ריכז פרופסור אורי גולדבורט וערך ברוך דגון
בהוצאת ההתאחדות לספורט בישראל .תכניו של המגזין הנוכחי
מתפרסים על פני קשת רחבה של נושאים הנוגעים לספורט
ההישגי ,על מגוון תחומיו .נושא חשוב מאין כמוהו הוא הצורך
בהתאוששות ממאמץ ,המקבל משנה תוקף בשנים האחרונות
בעקבות העומסים העצומים שספורטאי העילית עומדים בהם
כל העת .רותם כהן ,פיזיולוגית של המאמץ ,דנה בהרחבה
בכל אחת מהשיטות העיקריות להתאוששות .ד"ר יפתח
חצרוני סוקר במאמרו סוגי פציעות סביב מפרק הירך ,שחווים
ספורטאים בשכיחות לא מבוטלת ודגשים בשיקומן של פציעות
אלה .במעבדה לגנטיקה ולביולוגיה מולקולרית במכללה
האקדמית בוינגייט בוצע מחקר שבדק אפשרות לעשות שימוש
במרכיב הגנטי של הספורטאי כדי לכוונו למקצוע המתאים
באתלטיקה .האם ניתן לאתר בעתיד ספורטאים מצטיינים על
סמך הפרופיל הגנטי שלהם? ,שואלת ד"ר סיגל בן זקן .במילים
אחרות ,האם אפשר יהיה להשתמש בבדיקות גנטיות לחיזוי
הצלחה עתידית בספורט? כל מאמן מעוניין שספורטאיו יגיעו
למשחקים החשובים בשיא יכולתם הגופנית-טכנית-טקטית
והמנטאלית ,ועל כך הוא שוקד בתכנון העומסים השנתי ויוצר
את החידוד התחרותי ( .)Taperingאלא שבמשחקי כדור התכנון
אינו כה פשוט בגלל מגוון המרכיבים שיש להביאם בחשבון.
יניב אשכנזי מציע כמה גישות ומודלים שניתן ליישמם בתכנית
ההכנה של קבוצה או של נבחרת לקראת טורניר חשוב .בשנת
 1990הוקמה האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט .ד"ר
דליה נבות ,רופאת האקדמיה ,מתארת את המעטפת הרפואית,
התזונתית והמנטאלית שספורטאיה הצעירים זוכים לה במהלך
כל השנה ,ואף חושפת דוגמה לתכנית שיקום שניתנה לאחד
מספורטאי האקדמיה .רוסיה ,אחת ממעצמות הספורט
הגדולות והמשמעותיות בעולם ,מוצאת את עצמה מארחת
בשנה וחצי האחרונות שני אירועי ספורט ענקיים :באוגוסט
האחרון אירחה מוסקווה את אליפות העולם ה 14-באתלטיקה,
שריתקה אליה מאות אלפים באיצטדיון ומאות מיליונים מול
מסכי הטלוויזיה .ד"ר גלעד ויינגרטן חולק עם הקוראים את
התובנות מהאליפות  -ובמרכזן השליטה המוחלטת של הגזע
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השחור בריצות לכל המרחקים והתופעה יוצאת הדופן של רצי
ג'מייקה .ב 7-בפברואר  2014ייפתחו בסוצ'י ,רוסיה ,משחקי
החורף ה .22-יניב אשכנזי סוקר את השתתפותן של משלחות
ישראל בשנים עברו ,ומציג את חמשת ספורטאיה של ישראל
לסוצ'י ואת הציפיות מהם .ואם במשחקים אולימפיים עסקינן,
פסיכולוג הספורט ,ד"ר רועי סמואל ,מנתח את התגובות
הרגשיות של ספורטאים הישגיים להשתתפות במשחקים
האולימפיים ,תוך שהוא מתמקד בניתוח מקרה (היפותטי) ואף
מציע כיוונים מעשיים לתמיכה פסיכולוגית .במגזין הקודם (מס'
 )3פירטו גל זיו ופרופ' רוני לידור את המאפיינים הפיזיולוגיים
והתנועתיים של שחקני כדוריד .במאמר זה מתמקדים הכותבים
בשחקני כדורעף צעירים וסוקרים ממצאי מחקר שעשויים
לתת מענה למאמן הכדורעף ואף לסייע לו בקידום שחקניו.
די לסמים בספורט! סוזי יוגב ,מהוועדה הממלכתית למניעת
סימום בספורט ,מפרטת את כל מה שאלה המלווים את
הספורטאי ,ובראש ובראשונה הספורטאי עצמו ,חייבים לדעת
על כל נושא הסימום בספורט .איתור ומיון של ילדים ונערים
צעירים מוכשרים בספורט הוא אחד הנושאים החשובים בדרך
להצלחה בעתיד .מדליות הזהב שזכו בהן נבחרות הגברים של
יוגוסלביה (לשעבר) במשחקים האולימפיים ובאליפויות העולם
בשנות השבעים והשמונים (ומאוחר יותר נבחרות קרואטיה)
 הן פירותיו של מיון נכון בגיל הצעיר .דראגן ג'וקיץ' מסרביה,המשמש כיום כמאמן הלאומי של נבחרת ישראל בכדוריד ,מציג
את המודלים ושיטות המיון כפי שהיו נהוגים אז ביוגוסלביה
ולאחר מכן בסרביה .התזונאית איילת וינשטיין מפרטת במאמרה
את תכנית הליווי התזונתי שהיא מעניקה לקובי לאון ,מדליסט
הכסף באופני יד במשחקים הפראלימפיים בלונדון  .2012את
ההצלחה היא מייחסת במידה רבה להקפדה על ההתאמה
התזונתית ,כחלק בלתי נפרד של תכנית האימונים הייחודית של
קובי .ענף הג'ודו עבר שינויי חוקה לא מעטים מאז המשחקים
האולימפיים בלונדון .המאמן הלאומי שני הרשקו והפיזיולוג
מולי אפשטיין הפנימו את השינויים ,ביצעו התאמות טכניות-
טקטיות וגופניות ומבצעים אותן הלכה למעשה באימוני נבחרת
הנשים בג'ודו .את כל זאת הם מפרטים במאמרם .במסגרת
המדור "דמות מופת" בחרנו להתמקד הפעם במאמן הכדורגל
האגדי עמנואל שפר ז"ל ,שהלך לעולמו לפני שנה .שפר היה
היחיד שזכה להביא את נבחרת ישראל למונדיאל (ב.)1970-
ההיסטוריון ,פרופ' מנפרד לאמר מביה"ס הגבוה לספורט בקלן,
גרמניה ,וחברו של שפר ,מצדיע למאמן ולאדם שהשכיל לטפח
קשרים הדוקים עם הכדורגל הגרמני ושזכה על כך בעיטור "אות
הזהב" מטעם התאחדות הכדורגל הגרמנית.
אתם מוזמנים לשלוח את תגובותיכם ליניב אשכנזי
בדוא"לyaniva@wingate.org.il :
קריאה נעימה,
פרופ' גרשון טננבאום ויניב אשכנזי
עורכים

תורת האימון — כושר גופני



התאוששות ממאמץ
חלק בלתי נפרד מאימון ספורטאי הישג
להתאוששות ממאמץ יש חשיבות עליונה בכל ענף ספורט — הן לחידוש ולשיקום תהליכים פיזיולוגיים
ופסיכולוגיים בגוף והן לשיפור ביצועים .קיימות אסטרטגיות שונות של התאוששות ,התלויות בסוג
המאמץ ובעצימותו ואף בגורמים חיצוניים שהספורטאי נחשף אליהם כמו סגנון חייו ,מצב בריאותו
ולחצים שונים המופעלים עליו .המאמר דן בהרחבה בכל אחת מהשיטות העיקריות של התאוששות:
אקטיבית (מול פסיבית) ,ביגוד לחץ ,שינה ,מתיחֹות ,עיסוי ,הידרותרפיה וסאונה .מומלץ להתאים לכל
ספורטאי את שיטת ההתאוששות המתאימה לו תוך התייחסות להיבט הפיזי והמנטאלי כאחד.

רותם כהן
 M.Scפיזיולוגית של המאמץ
המרכז לרפואת ספורט ומחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט

התאוששות לאחר מאמץ היא חלק בלתי נפרד מתהליך האימון.
החשיבות הרבה של התאוששות נאותה ,באשר לאפקט האימון
ולהסתגלות מערכות הגוף השונות לאימונים ,הובילה לשימוש נרחב
באסטרטגיות שונות ,לרוב ללא עדות מחקרית מבוססת ואף לסתירות
לגבי התרומה הנלווית לתהליך ההתאוששות .בדומה לתהליך אימון,
שבו ההסתגלות עשויה להיות שונה בין ספורטאי אחד למשנהו ,כך גם
ייתכנו הבדלים בתהליכי ההתאוששות .ייתכן שאסטרטגיית התאוששות
מסוימת תסייע לספורטאי אחד ,בעוד לשני התרומה תהיה מעטה.

גורמים המשפיעים
על ביצוע והתאוששות
תהליך התאוששות נאות עשוי להוביל לחידוש ולשיקום תהליכים
פיזיולוגיים ופסיכולוגיים בגוף ואף לשיפור בביצועים .תהליך
ההתאוששות הוא מורכב ותלוי במגוון היבטים כגון סוג המאמץ
ועצימותו וגורמים חיצוניים שהספורטאי נחשף אליהם .טבלה  1מציגה
את הגורמים שעשויים להשפיע על ביצוע ספורטיבי ושיש להביאם
בחשבון בעת קביעת עומסי אימון ותהליכי התאוששות נלווים.
נתוני טבלה  1מראים כי צורכי ההתאוששות מושפעים לא רק מעומס
האימונים של הספורטאי אלא גם מסגנון חייו ,התחייבויות שהוא נוטל
על עצמו ,מצב בריאותו ,לחצים שונים המופעלים עליו (בעבודה,
במשפחה )...וכיו"ב .ייתכן שיידרש לו זמן ממושך יותר של מנוחה
והתאוששות בין האימונים ,ותיתכן אף הפחתת עצימותם.

לפני שנדון בתהליך ההתאוששות יש להבין תחילה את השפעתו של
תהליך האימון על גוף הספורטאי והגורמים שיש להביא בחשבון כדי
שתהליך זה יהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך הכולל (ראה איור .)1
טבלה  :1גורמים שעשויים להשפיע על ביצוע ספורטיבי
בתחרות או באימון
אימון/תחרות

האימון :נפח ,עצימות ,משך ,סוג; דרגת
העייפות ,התאוששות מאימון/תחרות קודם

תזונה

פחמימות ,חלבונים וצריכה קלורית נוספת,
מאזן נוזלים ואלקטרוליטים

לחץ פסיכולוגי

לחץ מתחרות ,געגועים לבית ,חרדה

סגנון ואורח חיים

איכות וכמות שינה ,לו"ז יומי ,סביבת
מגורים ,פעילויות פנאי וחברה ,יחסים
עם חברי הקבוצה ,המאמן ,החברים
והמשפחה; עבודה ו/או לימודים

בריאות

מחלות ,זיהומים ,חום ,פציעה ,כאבי
שרירים ,נזק אחר

סביבה

טמפרטורה ,לחות ,רוח ,גובה

מתוךVaile et al., 2010 :
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טבלה  :2זמני התאוששות (מינימום ומקסימום) לאחר מאמץ מרבי

פיצוי יסף

תהליך ההתאוששות
עומס חיצוני
נפח ועצימות
פעילות גופנית יום-יומית
תזמון האימון הבא
 3שעות
 6שעות התאוששות
 24שעות חידוש ושיקום
 36שעות
 48שעות

נזק לרקמות
מיקרו-טראומה

עומס פנימי
פיזיולוגי
שינויים ביוכימיים
פסיכולוגי

עייפות
מטבולי
עצבי
משולב (עצבי/מטבולי)

* מתוךNadorl, 1985 :

איור  :1תהליך האימון — עומס יסף

עומס ופיצוי יסף
כדי לשפר את התפקוד הפיזיולוגי והיכולת הגופנית יש צורך בתכנית
אימונים מסודרת ,שתוביל להסתגלות ביולוגית הדרגתית של הרקמות
ומערכות הגוף השונות .במסגרת התכנית יש להפעיל עומסים נכונים
ומובְנים ,המלווים בהתאוששות מספקת .הפעלת עומס (נפח או
עצימות) גורמת לתגובות פיזיולוגיות שונות .השיפור בכושר ובתפקוד
הגופני מושג רק כאשר העומס עובר את רמת המוצא שהמתאמן נחשף
אליה בדרך כלל .במילים אחרות ,רמת המוצא משמשת כְסַף גירוי שיש
לעבור כדי להשיג שיפור בכושר.
כפי שניתן לראות באיור  ,1תהליך האימון כולל מעגל מחזורי המורכב
מגירוי (עומס חיצוני ופנימי) ומפיצוי ,שחוזר על עצמו בכל פעם
שמופעל עומס יסף חדש .הגירוי שהגוף נחשף אליו גורם להתעייפות
מיידית ואף לירידה ביכולת הגופנית ובתפקוד .הפיצוי הוא התוצר של
תהליך ההתאוששות ,שבו הגוף מחדש את מקורות האנרגיה שנוצלו
בעת האימון ומתחיל בתהליכי בנייה ברקמות השונות .יש לציין שתהליך
ההתאוששות הוא איטי והדרגתי ותלוי רבות בסוג האימון ,בדרגת
העומס וברמת הכושר ההתחלתית של הספורטאי.
לרוב נדרשות  72-24שעות עד שניתן לממש את פיצוי היסף ולבצע
אימון נוסף .כאשר מדובר באימון מתון (דרגת עומס נמוכה) ניתן
להסתפק במנוחה קצרה של כ 24-שעות עד לאימון הבא ,אך אם
עצימות האימון הייתה גבוהה נדרשת מנוחה ארוכה יותר ,שעשויה
להגיע ל 72-שעות לפני ביצוע אימון נוסף בעומס דומה .הבדלי זמן אלו
משקפים את ההבדלים בתהליכי ההתאוששות וההסתגלות הנדרשים
לגוף בעקבות העומס שהופעל עליו .כפי שניתן לראות בטבלה  ,2זמן
ההתאוששות המומלץ מתאים לסוג המערכת האנרגטית הפעילה
ולעצימות המאמץ שבוצע.
בתהליך ההתאוששות יש להביא בחשבון:
 .1את התזמון של תהליך ההתאוששות (כלומר מתי היא מתרחשת) :בין
המערכות בתוך האימון; בין שני אימונים; בין כלל האימונים
 .2מטרת תהליך ההתאוששות
 .3המצב הפיזיולוגי והמנטאלי שבו צריך הספורטאי להימצא בתום
שלב ההתאוששות.
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חידוש מאגרי פוספוגן
בשרירים

זמן מומלץ להתאוששות
זמן מינימום

זמן מקסימום

 2דקות

 5ד'

חידוש מאגרי גליקוגן
בשרירים

 10שעות

 46ש'

חידוש מאגר גליקוגן
בכבד

 5ש'

 24ש'

ירידה ברמת חומצת
חלב

 30ד' (התאוששות
אקטיבית)
 60ד' (התאוששות
פסיבית)

 60ד'
 2ש'

* מתוךFox et al., 1993 :

תוצרים של חוסר איזון בין תהליכי
ההתאוששות לעומס האימון
מאמץ יתר ואימון יתר

חוסר איזון בין עומס האימונים לתהליכי ההתאוששות עשוי להוביל
למצב של מאמץ יתר ) .(Overreachingבמצב זה יש צבירה של עומס
אימונים או עומס חיצוני נוסף ,המוביל לירידה קצרת טווח ביכולת
הביצוע ,המלווה כנראה בסימנים פיזיולוגיים או פסיכולוגיים הדומים
לאלו של אימון יתר ) .(Overtrainingלרוב ,במצב זה התאוששות
והפחתת עומס במשך כמה ימים או שבועות מובילות לשיפור ביכולת
הביצוע של הספורטאי .לעומת זאת ,אימון יתר הוא עומס כרוני
מתמשך וקיצוני ,המופעל על הגוף לאורך זמן (כתוצאה מתהליך אימון
או מגורמים חיצוניים אחרים) ,ואשר עלול להוביל לירידה ביכולת
(לעתים ללא סממנים פיזיולוגיים או פסיכולוגיים) .במקרה כזה ייתכן
שהספורטאי זקוק לתקופת התאוששות ארוכה יותר — של כמה חודשים
) .(Meeusen & De Pauw, 2012חשוב לציין שלא תמיד הגבול בין
מאמץ יתר לאימון יתר הוא חד-משמעי וקל להבחנה .נוסף לכך ,כל
ספורטאי נמצא על קו רצף אחר ובעל יכולת אישית שונה בהתמודדות
עם עומסי האימון ועומסים אחרים הקשורים לנסיבות חייו.
לאור זאת ,שיווי משקל אופטימאלי בין תהליכי אימון והתאוששות
הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה אצל ספורטאים בכל רמות ההישג,
על אחת כמה וכמה כשמדובר בספורטאי עילית .כיום נפוצות כמה
שיטות התאוששות בקרב ספורטאים ,המאפשרות לשפר את תהליכי
ההתאוששות .השימוש בשיטות אלו תלוי בסוג המאמץ שבוצע ,בפרק
הזמן שחולף בין אימון/תחרות אחד למשנהו ועוד .בחלק הבא של
המאמר יוצגו שיטות התאוששות נפוצות וסקירת מחקרים הדנים
ביעילות השימוש בהן.

שיטות התאוששות
התאוששות אקטיבית

התאוששות אקטיבית מאופיינת בביצוע פעילות אירובית קלה דוגמת
רכיבה על אופנים ,ריצה קלה ,הליכה או שחייה .התאוששות אקטיבית
עדיפה בדרך כלל על התאוששות פסיבית עקב זרימת דם מוגברת,
המעודדת פינוי מהיר של חומצת חלב ורכיבי פסולת מטבוליים נוספים.

כמו כן ,קיימת סברה כי התאוששות אקטיבית עשויה לעזור בהפחתת
כאבי שרירים מאוחרים לאחר מאמץ ,בירידה בטמפרטורת הליבה
ובפיזור חום יעיל לאחר מאמץ ).(Carter et al., 2002
 Sayersוחב' ( )2000בחנו את השפעת השימוש בפעילות אקטיבית
לאחר ביצוע מאמץ אקסצנטרי עצים על התאוששות התפקוד השרירי.
במחקר השתתפו  26גברים שביצעו  50כפיפות מרפקים אקסצנטריות
מרביות .הנבדקים חולקו לשלוש קבוצות ,על בסיס סוג ההתאוששות
שבוצעה לאחר המאמץ :קבוצה א' היוותה את קבוצת ההתאוששות
הפסיבית (ללא תזוזה — קיבוע היד בזווית של  90מעלות) .ב' הייתה
קבוצת ביקורת — התאוששות ללא מגבלה או הנחיה כלשהי ,ו-ג'
ביצעה  50כפיפות מרפקים קלות במסגרת הליך ההתאוששות שלאחר
המאמץ .לאחר ההתאוששות נבחן הכוח האיזומטרי המרבי ונעשתה
הערכת כאב שרירי .תוצאות המחקר הראו כי קבוצה ג' ,שביצעה
התאוששות אקטיבית ,שימרה את יכולת הפקת הכוח ודיווחה על פחות
כאבי שרירים לאחר המאמץ ממשתתפי הקבוצות האחרות .במילים
אחרות ,פעילות מתונה ,לאחר מאמץ איזומטרי עצים ,עשויה לסייע
לתהליך ההתאוששות וכן להפחתת כאבי שרירים מאוחרים לאחר
המאמץ.
מחקר נוסף בחן את השפעתו של אימון שחייה מתון כשיטה להתאוששות
אקטיבית על יכולת ריצה בימים עוקבים ) .(Lum et al., 2010הנבדקים
היו טריאתלטים שביצעו אימון ריצה עצים ,והם חולקו לשתי קבוצות:
אחת ביצעה התאוששות אקטיבית בצורת אימון שחייה בעצימות בינונית
(נמוכה מהסף האנאירובי) כ 10-שעות לאחר הריצה .הקבוצה השנייה
ביצעה התאוששות פסיבית ,כלומר נחה ללא ביצוע פעילות כלשהי.
 24שעות לאחר אימון הריצה הראשוני ביצעו הספורטאים מבדק ריצה
עד תשישות .הנבדקים שביצעו את אימון השחייה כהתאוששות רצו
בממוצע פרק זמן ארוך יותר עד תשישות לעומת הקבוצה שביצעה
התאוששות פסיבית .הבדל זה יוחס לשיפור בזרימת הדם עקב הלחץ
ההידרוסטטי של המים וכן להפחתת כאבי שרירים לאחר המאמץ.
קיימות עדויות נוספות ,המחזקות את הטענה שהתאוששות אקטיבית
אכן יעילה ,ועם זאת ,תפקידה של התאוששות אקטיבית בהפחתת
כאבי שרירים מאוחרים ובשיפור טווחי תנועה ותפקוד אינו חד-משמעי,
ודרושים מחקרים נוספים כדי להעמיק את הידע בתחום זה .חשוב
לציין שקיימים אמנם מחקרים שלא מצאו יתרון לשימוש בהתאוששות
אקטיבית לעומת שיטות התאוששות אחרות ,אך במקביל לא צוין
אפקט שלילי על יכולת גופנית בעת שימוש באסטרטגיית התאוששות
זו בהשוואה להתאוששות פסיבית.
לסיכום ,על-אף שהעדויות בספרות אינן חד-משמעיות ,התאוששות
אקטיבית היא אחת משיטות ההתאוששות הנפוצות ביותר בקרב
ספורטאים בענפי ספורט רבים ,ומומלץ בהחלט לשלבה בתזמון הנכון
במסגרת תכנית האימונים.

ביגוד לחץ

ביגוד לחץ ) (Compression clothingהוא סוג ביגוד הנלבש על העור
ויוצר לחץ על חלקי גוף שונים ,בהתאם לסוג הלבוש .קיימים סוגים
שונים של ביגוד לחץ :לפלג הגוף התחתון ,לפלג הגוף העליון; ביגוד
מלא וחלקי כגון גרביים ,טייץ ,שרוולים לידיים ואף חולצות .מידת הלחץ
המופעל עשויה להשתנות משמעותית בין סוגי בגדים ובדים שונים
).(MacRae et al., 2012

מקור השימוש בביגוד לחץ הוא במסגרות קליניות-רפואיות .משתמשים
בו אנשים הסובלים מבעיות של כלי דם ומחלות לימפטיות .הטענה
הרווחת היא שהלחץ החיצוני המופעל על איברי הגוף ע"י ביגוד לחץ

משפר את ההחזרה הוורידית מאזורים שונים בגוף דוגמת הגפיים,
מפחית את הנפח בתוך השריר ) (intramuscular spaceשבו
עלולה להתרחש נפיחות ,מוביל למנח יציב של סיבי השריר ומפחית
את התגובה הדלקתית וכאבי השרירים המאוחרים לאחר המאמץ
( .)Bochmann et al., 2005; Davies et al., 2009כל אלו עשויים לשפר
את קצב ההתאוששות לאחר ביצוע מאמצים שונים.

התאוששות אקטיבית עדיפה בדרך כלל
על התאוששות פסיבית עקב זרימת דם
מוגברת ,המעודדת פינוי מהיר של חומצת
חלב ורכיבי פסולת מטבוליים נוספים
והפחתת כאבי שרירים לאחר המאמץ
בשנים האחרונות גבר מאוד השימוש בביגוד לחץ לגפיים התחתונות
בקרב ספורטאים ברמות שונות :שחקני כדור לובשים ביגוד כזה במהלך
הפעילות ,אך בעיקר ספורטאים בענפים אישיים כגון טריאתלטים,
רוכבי אופנים ורצים ) .(Sperlich et al., 2010הסיבה לכך היא העדויות
המחקריות כי שימוש בביגוד לחץ עשוי להשפיע לטובה על יכולת
הביצוע על-ידי שיפור היעילות המכאנית בריצה (Bringard et al.,
 ,)2006הפחתת רעידות בשריר ) ,(Doan et al., 2003הפחתת ערכי
לקטט בדם ( (Berry and McMurray, 1987ועידוד תהליכי חמצון
ברמה שרירית ) .(Bringard et al., 2006עם זאת ,ראוי לציין שמעטים
המחקרים שבדקו את השפעת השימוש בביגוד לחץ על יכולת הביצוע
של מאמצים שונים בסביבת מחקר המבוקרת בקפידה.
ניתוח-על סטטיסטי של  12מחקרים בחן את השפעת השימוש בביגוד
לחץ על תהליך ההתאוששות לאחר ביצוע מאמץ עצים (Hill et al.,
 12 .)2013המחקרים בחנו את יעילות שימוש בביגוד לחץ במהלך
מאמץ ולאחריו על מדדים כגון כאבי שרירים מאוחרים ,כוח שרירי ,כוח
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מתפרץ וריכוז אנזים קריאטין קינאז ) .(CKמתברר כי השימוש בביגוד זה,
במהלך הפעילות ולאחריה ,נמצא יעיל בהפחתת הנזק השרירי ובהאצת
תהליכי ההתאוששות והשיקום לאחר פעילות מאומצת .לדוגמה :דווח
כי תחושת כאבי השרירים הייתה נמוכה יותר כ 24-שעות לאחר ביצוע
מיאוצים ואימונים פליאומטריים ,כאשר הנבדקים השתמשו בביגוד
לחץ במהלך ביצוע האימון ).(Duffield et al., 2010
חוקרים אחרים מצאו כי שימוש בביגוד לחץ כ 12-שעות לאחר משחק
רוגבי הוביל לירידה מהירה יותר של ריכוזי אנזים ה CPK-בשריר (ערכים
גבוהים של אנזים זה בדם מעידים על נזק שרירי רב) כ 84-שעות
לאחר המשחק ,בהשוואה להתאוששות פסיבית ,ללא ביגוד הלחץ
) ,)Gill et al., 2010תוצאות אלו מעידות על שיפור ביכולת ההתאוששות
לאחר מאמץ עצים דוגמת משחק רוגבי .במחקר נוסף נמצא כי שימוש
בגרב לחץ עד גובה הברך במהלך ריצת  10ק"מ הפחית משמעותית
את תפיסת הכאב בזמן הפעילות וכן את שכיחות הדיווח על כאב בפלג
הגוף התחתון כ 24-שעות לאחר הריצה ).)Ali et al., 2007
כל הממצאים הללו מעידים על הפוטנציאל הטמון בביגוד לחץ ועל
תרומתו האפשרית להאצת התאוששות .עם זאת ,המחקרים לא סיפקו
מידע לגבי התרומה האפשרית לביצוע של מאמצים בימים עוקבים.

מתברר כי שימוש בביגוד לחץ ,במהלך
הפעילות ולאחריה ,יעיל בהפחתת הנזק
השרירי ובהאצת תהליכי התאוששות
ושיקום לאחר פעילות מאומצת
בניסיון לבחון את השפעת ביגוד הלחץ על התאוששות לאחר משחק
בימים עוקבים ביקשו חוקרים רק ממחצית השחקנים בקבוצת רוגבי
ללבוש ביגוד לחץ במהלך המשחק וכן כ 15-שעות לאחר סיומו
) .)Duffield et al., 2008לא נמצאו הבדלים ברמות חומצת החלב
וה CPK-בין השחקנים שהשתמשו בביגוד לחץ ובין קבוצת הביקורת
לאחר המשחק הראשון .הראשונים אמנם דיווחו על פחות כאבי
שרירים בהשוואה לקבוצת הביקורת ,אך לא נמצאו הבדלים ביכולת
המשחק ביום השני למחקר ,דוגמת מדדים של כוח מתפרץ ומהירות.
החוקרים הסיקו כי תיתכן תועלת פסיכולוגית לשימוש בביגוד לחץ
לאחר המאמץ ,המתבטאת בהפחתת תחושת הכאב וברצון לבצע
מאמץ גופני חוזר בסמיכות .תוצאה זו לכשעצמה עשויה להוות יתרון
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גדול לספורטאי .מסקנה זו נתמכה גם במחקרים נוספים שדיווחו על
תוצאות דומות ).(French et al., 2008; Montgomery et al., 2008
המלצות לשימוש בביגוד לחץ
חשוב לציין כי כדי שביגוד הלחץ אכן יספק את הלחץ המתאים ואת
התועלות הצפויות ממנו עליו להיות מותאם באופן ספציפי לכל
ספורטאי ,בעוד החברות המסחריות מבססות את מידות הבגד על
מדידת גובה ומשקל בלבד ) .(Vaile et al., 2010על-פי העדויות
בספרות ,להלן כמה המלצות לשימוש בביגוד לחץ (Vaile et al.,
:)2010
 מומלץ להשתמש בביגוד לחץ במהלך תהליך ההתאוששות לאחר
אימון או תחרות.
 מכיוון שהמחקר בנושא משך השימוש היעיל בביגוד עדיין מוגבל,
נראה כי ככל שהספורטאי ישתמש בביגוד לפרק זמן ארוך יותר (עד
 12שעות) לאחר האימון ,כך התועלת תהיה רבה יותר.
 מידת הביגוד צריכה להיות מותאמת אישית לכל ספורטאי (ייתכן
שהדבר יצריך התאמה אישית של הביגוד).
 טייץ ארוך וגרביים לפלג הגוף התחתון הם שני פרטי הביגוד שנמצאו
היעילים ביותר.
 מומלץ להשתמש בביגוד לחץ בעת נסיעות וטיסות.

שינה
שינה היא אחת מאסטרטגיות ההתאוששות החשובות ביותר בקרב
ספורטאים בכל רמות ההישג .לאיכות ולכמות השינה יש השפעה רבה
על יכולת הביצוע ועל היכולת להפחית משמעותית את הסיכון לאימון
יתר ולפציעות .כמה תהליכים מטבוליים ותהליכים הקשורים למערכת
החיסון מתרחשים בשלבים שונים במהלך שנת הלילה (Vaile et al.,
 .)2010קיימות עדויות כי מחסור בשעות שינה עלול לפגוע בתפקוד
של מערכת החיסון והמערכת ההורמונאלית ,שתיהן בעלות חשיבות
בשיקום הגוף לאחר מאמץ גופני עצים (& Basta et al., 2007; Reilly
 .)Edwards, 2007ירידה בתפקודן של שתי מערכות אלו עלולה לפגוע
בתהליך ההסתגלות של מערכות ומנגנונים בגוף לאחר ביצוע אימון
ובכך לפגוע בתהליך האימון ,בהתאוששות ובהסתגלות לאימון ואף
להוביל למצב של אימון יתר (& Halson & Jeukendrup, 2004; Reilly
.)Deykin, 1983; Sinnerton & Reilly, 1992
השפעת מחסור בשינה על מאמצים גופניים נבחנה גם על-ידי Oliver
וחבריו ( .)2009החוקרים בחנו את השפעתו של לילה ללא שינה על
יכולת ריצה על מסילה נעה בקרב רצים חובבנים .הרצים ביצעו שני
מאמצים מרביים במשך  30דקות — פעם אחת לאחר שנת לילה רגילה
( 496דקות בממוצע) ופעם נוספת לאחר לילה ללא שינה .מתברר
שהם רצו פחות מרחק לאחר הלילה ללא שינה ( 6037מ' בממוצע)
לעומת אחרי שנת לילה רגילה ( 6224מ' בממוצע) .לא נצפו שינויים
באסטרטגיית בחירת קצב הריצה ובתפקוד של מערכת ויסות החום
או מערכת הלב-ריאה .אמנם ההבדל במרחק הריצה הממוצע שנמצא
במחקר אינו גדול ,אך ביצוע הריצה לאחר לילה ללא שינה הוביל
לתפיסה ולפיה המאמץ היה קשה יותר.
במחקר אחר נבחנה השפעה של הארכת משך השינה על יכולות גופניות
אצל שחקני כדורסל ) 11 .(Mah et al., 2011הנבדקים (מאוניברסיטת
סטנפורד) נתבקשו להאריך את שנת הלילה שלהם למינימום של 10
שעות במשך של  7-5שבועות .מדדי הבסיס לפני תחילת המחקר ניטלו
במהלך תקופה של  4-2שבועות ,שבהם התבקשו השחקנים לקיים את
הרגלי השינה הרגילים שלהם (משך שינה של  9-6שעות) .מדדים של
יכולות גופניות הרלוונטיות למשחק הכדורסל ניטלו במהלך תקופת

הבסיס וכן במהלך תקופת המחקר .המדדים נלקחו בתום כל אימון
וכללו זמן של מיאוצים למרחק כולל של  85מ' (ריצה עד למחצית
המגרש ובחזרה לקו הבסיס ,ריצה לסוף המגרש ובחזרה) ודיוק בזריקות
עונשין ובזריקות מטווח  3הנקודות .במהלך תקופת המחקר ,שבה
האריכו השחקנים את משך השינה שלהם ,חל שיפור בתוצאת ריצת
הספרינט ( 16.2±0.61שניות לפני הארכת השינה ו 15.5±0.54-שניות
לאחר תוספת שעות השינה) .כמו כן ,חל שיפור ביכולת הדיוק בזריקות
העונשין ובזריקות מטווח  3הנקודות (שיפור של  9%ו ,9.2%-בהתאמה).
מעבר למדדי היכולת הגופנית ,השחקנים דיווחו על ירידה בתחושת
העייפות ועלייה בתחושת הנמרצות ורמת האנרגיה שלהם במהלך
היום .חל גם שיפור בתחושה הפיזית והמנטאלית במהלך המשחקים
והאימונים.
לעתים לא ניתן להאריך את שעות השינה עקב לוח זמנים צפוף של
אימונים .נמצא כי שנת צהריים קצרה (נמנום) עשויה להועיל בשינוי
ערכי קורטיזול ואינטרלוקין ) ,(IL-6שמופיעים לרוב ברמות גבוהות
כתגובה לתהליכים דלקתיים בגוף ).(Waterhouse et al., 2007
כלומר ,ספורטאים הנוהגים לקום מוקדם לאימון בוקר או לתחרות ,ולכן
ייתכן שסובלים מכמות לא מספקת של שעות שינה (או מקשיי שינה),
יכולים להשלים שעות שינה בצהריים ,בעיקר אם בתכנית האימונים
מתוכנן אימון נוסף בשעות אחר-הצהריים או הערב.
עקרונות בשיפור השינה
לסיכום ,שינה היא אחת משיטות ההתאוששות החשובות וההכרחיות
ביותר .הספורטאי ,ויחד עמו צוות האימון ,צריכים לוודא שהוא זוכה
לשעות שינה בכמות מספקת ,ושהוא אכן ישן שינה איכותית וטובה.
להלן כמה עקרונות שניתן ליישם כדי לשפר את כמות שעות השינה
ואיכותה:
 הקפדה על שעת שינה ויקיצה קבועות כדי ליצור מחזור שינה תקין
 יצירת סביבת שינה נוחה (חושך ,שקט ,טמפרטורה נוחה)
 הימנעות מצריכת אלכוהול ,קפאין ,ארוחות גדולות וצריכת נוזלים
רבים לפני השינה
 שימוש בטכניקות הרגעה ונשימה במידת הצורך.
אם קיימת הפרעה בשינה ,הפוגעת באיכות האימונים ובתפקוד
הספורטאי ,מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי במעבדת שינה כמו זו
שנמצאת במרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט.

מתיחֹות
אחת מאסטרטגיות ההתאוששות המקובלות והנפוצות ביותר היא

ביצוע מתיחות לאחר מאמץ גופני דוגמת מתיחות סטטיות .אף-על-פי
כן ,מעטים המחקרים שבחנו את השימוש במתיחות כחלק מתהליך
ההתאוששות ,ואלה הניבו תוצאות לא עקביות .לדוגמה ,נבדקה
ההשפעה של סדרת מתיחות סטטיות במשך כ 7-דקות לאחר משחק
כדורגל ) .(Kinugasa and Kilding, 2009נמצא שהן לא היו יעילות
להאצת ההתאוששות ,שנמדדה על-ידי דירוג תחושה סובייקטיבית של
מידת התאוששות וכן באמצעות מבדק יכולת (ניתור לגובה מהמקום);
וזאת לעומת שימוש באסטרטגיות אחרות דוגמת טבילה במים
קרים וחמים ושימוש בהתאוששות אקטיבית .נוסף לכך ,שני מאמרי
סקירה בנושא שיטות התאוששות לאחר מאמצים גופניים דיווחו כי
לביצוע מתיחות בתום אימון או תחרות אין תרומה מיוחדת לתהליך
ההתאוששות ) .(Barnett, 2006; Vaile et al., 2010חוקרים אחרים,
לעומת זאת ,דיווחו שכ 15-שעות לאחר משחק כדורגל אוסטרלי
שיפרו המתיחות את הספק הכוח שהופק במהלך רכיבה מהירה בת
 6שניות על אופניים ,לעומת קבוצת ביקורת ).)Dawson et al., 2005
במקור אחר נמצא כי לאחר ביצוע מאמץ גופני עצים שהוביל לנזק
שרירי ,שיפרו המתיחות את טווח התנועה והפחיתו את כאבי השרירים
המאוחרים הנלווים למאמץ מסוג זה ,בהשוואה לקבוצת ביקורת
).(Kokkinidis et al., 1998
לסיכום ,הדעות אמנם חלוקות בנושא שימוש במתיחות כאמצעי
להאצה ולשיפור תהליך ההתאוששות ,ועם זאת ,לא נמצאו מחקרים
שהראו כי קיימת השפעה שלילית לביצוע מתיחות לאחר מאמץ גופני.
יש לציין שמתיחות עשויות להועיל בנושא אחר :שיפור התנועתיות,
הגמישות וטווחי התנועה במפרקים .כמו כן ,שימוש במתיחות מתאימות
דוגמת מתיחות דינאמיות לפני אימון או תחרות עשוי לשפר את יכולת
הביצוע ).(Amiri-Khrasani et al., 2010

עיסוי
עיסוי הוא שיטת התאוששות מקובלת ונפוצה ביותר בקרב ספורטאים.
מלבד דיווחים אישיים על תרומת העיסוי בהפחתת כאבי שרירים
מאוחרים ,קיימות עדויות מעטות בספרות על השפעתו המיטיבה על
האצת תהליכי התאוששות בין אימונים ותחרויות.
אחת הטענות הרווחות היא כי עיסוי מאיץ את זרימת הדם ובכך תורם
לפינוי חומרי פסולת מטבוליים שנוצרים בשריר במהלך הפעילות,
עובדה שעשויה להוביל לשיפור תהליך ההתאוששות .למרות זאת,
כמה מחקרים מצאו שלא קיים שיפור בהזרמת דם או בפינוי חומצת
חלב לאחר ביצוע עיסוי )Hinds et al., 2004; Monedero & Donne,
 .(2000נמצא גם כי לא רק שעיסוי אינו משפר את אספקת הדם ,אלא
שהוא אף יכול לפגוע בזרימת הדם ובפינוי חומצת חלב Wiltshire et
).)al., 2010
מחקר אחד בחן כמה שיטות התאוששות ונמצא כי אסטרטגיית עיסוי
הייתה עדיפה על התאוששות פסיבית בשמירה על יכולת רכיבה לאחר
 24שעות התאוששות ) .(Lane & Wenger, 2004עם זאת ,התאוששות
אקטיבית ותרפיית מים קרים הובילו לתועלת רבה יותר לעומת עיסוי.
כמה מאמרי סקירה שדנו בהשפעות של עיסוי על יכולת התאוששות
הסיקו כי הוא עשוי אמנם לשפר היבטים מנטאליים הקשורים לתהליך
ההתאוששות ,דוגמת מוכנות נפשית לאימון הבא ומצב רוח ,אך
המחקרים לא תמכו בשימוש בעיסוי כשיטה לשיפור התאוששות
היכולת התפקודית ,דוגמת שימור יכולת פיתוח הכוח והפחתת
כאבי שרירים מאוחרים ) .(Barnett, 2006; Moraska, 2005אי לכך,
ההמלצה היא כי ספורטאים לא יסתמכו באופן בלעדי על עיסוי כדרך
התאוששות ,אלא ישלבו אותו עם שיטות התאוששות נוספות.
חשוב לציין כי נמצאו עדויות לתרומתם של עיסויים בהיבט של מניעת
דצמבר  ,2013ספורט הישגי | 

מאמץ עצים נבחנה ע"י  Vaileוחב' ( 12 .)2008רוכבי אופנים ביצוע 4
סדרות של רכיבה במשך  105דקות שכללה ' 66ספרינטים' מרביים
—  5ימים ברציפות .לאחר כל רכיבה הם ביצעו שיטת התאוששות שונה
(טבילה במים קרים ,טבילה במים חמים ,שילוב של טבילה במים חמים
וקרים לסירוגין והתאוששות פסיבית) .בכל שבוע הם השתמשו בסוג
התאוששות שונה ,בצורה אקראית .ממצאי המחקר הראו כי לאחר
חמשת ימי האימון ,יכולת ביצוע ספרינט ומבדק נגד השעון היו טובים
יותר במהלך שימוש באסטרטגיית התאוששות של טבילה במים קרים
או שימוש בשילוב של מים חמים וקרים לסירוגין (לעומת שימוש במים
חמים או התאוששות פסיבית בלבד).

פציעות וטיפול בהן ,ועל כן יש מקום בהחלט לשלב עיסויים כחלק בלתי
נפרד מהתמיכה הרפואית בספורטאי.

תרפיה במים (הידרותרפיה)
צורות שונות של תרפיה במים (טבילת איברי הגוף במים) מקובלות
בקרב הספורטאים .השיטות הנפוצות ביותר הן טבילה במים
קרים ,במים חמים וטבילה משולבת — במים חמים וקרים לסירוגין
) .(Halson & Argus, 2012הגוף האנושי מגיב לטבילה במים בשינויים
בתגובת הלב כגון עלייה בנפח הפעימה והגדלה של תפוקת הלב ,ירידה
בתנגודת ההיקפית ושינויים בזרימת הדם ),(Wilcock et al., 2006
וזאת בהתאם לטמפ' המים שבו נמצא הגוף.
הטבילה במים מובילה לתנועה של נוזלים מהגפיים אל מרכז הגוף
בעקבות הלחץ ההידרוסטטי המופעל ע"י המים .השינויים בתנועת
הנוזלים בגוף עשויים להוביל לשינוי מקומם של חומרים שונים בתא
השריר ,שיכול להוביל לירידה בבצקות ובנפיחות שלאחר מאמץ ובכך
לשמר את התפקוד השרירי.
לטמפרטורת המים שהגוף נחשף אליה יש השפעה משמעותית על
ההתאוששות ) .(Wilcock et al., 2006לדוגמה ,אחת ההשפעות
העיקריות של טבילה במים קרים היא ירידה בזרימת הדם עקב סגירת
כלי דם פריפריאליים ) .(Meeusen & Lievens, 1986לעומת זאת,
טבילה במים חמים תוביל לפתיחת כלי הדם ולהגברת זרימת הדם
).(Bonde-Petersen et al., 1992
השימוש בטבילה במים קרים היא אסטרטגיה התאוששות מקובלת
ביותר בקרב ספורטאים .מגוון תגובות פיזיולוגיות נצפו כתוצאה מכך:
ירידה בקצב ובתפוקת הלב ,עלייה בלחץ הדם ובתנגודת היקפית ,ירידה
בטמפ' הליבה והרקמות ,הפחתה בתגובה דלקתית ובכאב ושמירה על
יכולת ביצוע ).(Vaile et al., 2010
השפעתן של שלוש שיטות תרפיית מים שונות על התאוששות מביצוע
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ההשפעה המיטיבה של טבילה במים
כשיטת התאוששות היא כאשר טמפרטורת
המים הקרים היא  15-10מעלות צלזיוס
והחמים  40-38מעלות .משך השהייה
המומלץ הוא  15-14דקות
במחקר נוסף נבחנה השפעתן של שלוש שיטות התאוששות (אקטיבית,
פסיבית ושילוב של טבילה במים חמים וקרים) על יכולת ביצוע של
שתי ריצות בהפרש של  4שעות ביניהן ) .(Coeffey et al., 2004שיטת
ההתאוששות — טבילה במים חמים וקרים לסירוגין — הובילה לתפיסת
שיפור ביכולת ההתאוששות .למרות זאת ,כאשר נבחנה השפעתן
של שיטות ההתאוששות הנ"ל בסיום ריצה בעצימות גבוהה (ביצוע
מבדק לבחינת מהירות ריצה מהירה — בכל  30שנ' עלה קצב הריצה
ב 0.5-קמ"ש ,עד לאי-יכולת להתמיד בקצב) ,לא נמצאו הבדלים בין
השיטות השונות (ההתאוששות נבדקה לאחר  4שעות מסיום הריצה
הראשונה).
קיימות עבודות נוספות שבחנו את השימוש באסטרטגיות שונות
של טבילת מים לאחר מאמצים עצימים ,ומרביתן מראות כי שימוש
בהן עשוי להועיל ,בייחוד לאחר אימונים עצימים ואינטנסיביים (לגבי
טמפרטורת המים הייתה מחלוקת ,ונראה שהמים לא חייבים להיות
קרים כקרח) ).(Vaile et al., 2010
המלצות
עפ"י ספרות המחקר ,להלן כמה המלצות לגבי השימוש בטבילה במים
כשיטת התאוששות ):(Versey et al., 2011
 ההשפעה המיטיבה היא כאשר טמפ' המים הקרים היא 15-10
מעלות צלזיוס ו 40-38-מעלות בעת שימוש במים חמים.

 משך השהייה המומלץ במים קרים או שילוב של טבילה במים חמים
וקרים לסירוגין ,הוא בין  14ל 15-דקות.
 מומלץ לשקול שימוש באסטרטגיית טבילה במים קרים לפני ביצוע
מאמצים ממושכים בסביבה חמה ,מה שעשוי להועיל ליכולת הביצוע
עקב ירידה בטמפ' הליבה והרקמות.
 שימוש בטבילה במים קרים לפני ביצוע מאמצים קצרים ועצימים
אינו מומלץ עקב הירידה בטמפ' הליבה והשרירים ,שעלולה לפגוע
ביכולת הספורטאי.
 בעת שימוש באסטרטגיית טבילה במים קרים וחמים לסירוגין ,היחס
המומלץ בין זמן השהייה במים קרים לחמים הוא .1:1

סאונה

עדויות על השימוש בסאונה קיימות כבר יותר מ 2000-שנה )Duda,
 .(1987סאונה בנויה לרוב מחדר עשוי עץ ותנור המפיץ חום יבש.

הטמפרטורה המומלצת היא בין  80ל 100-מעלות צלזיוס ,עם אחוז
לחות נמוך של  .20%-10בספרות המחקר קיימות עדויות מעטות באשר
להשפעות הפיזיולוגיות של השימוש בסאונה לפני פעילות גופנית
ואחריה .השפעה כזו נבחנה על יכולת אירובית (ריצה ממושכת) במשך
שלושה שבועות ) .(Scoon & Colleagues, 2007החוקרים דיווחו שזמן
ההגעה לתשישות עלה ב 32%-בקרב הקבוצה ששילבה סאונה מיד
לאחר האימון ,כמו גם שיפור של  19%בזמן תוצאת הריצה .החוקרים
טענו שהשינוי לטובה ביכולת הריצה נובע מעלייה בנפח הפלזמה ()7.1%
ובנפח הדם ( ,)5.6%שנצפו לאחר השימוש בסאונה.
למרות העדויות המעטות לגבי השימוש בסאונה כדרך התאוששות
והשפעה על יכולת ביצוע ,נראה כי שימוש קבוע בסאונה לאחר מאמץ
עשוי להועיל לשיפור היכולת האירובית.
בכל מקרה ,בעת השימוש בסאונה יש להקפיד על ההנחיות הבאות:
 להקפיד על שתייה נאותה.
 להימנע מצריכת אלכוהול לפני השימוש בסאונה ,במהלכו ומיד
אחריו.
 להימנע משהייה בסאונה במשך יותר מ 25-ד'.
 לוודא שלא נכנסים לסאונה מיד לאחר אימון ,וזאת עקב קצב ההזעה
המוגבר וטמפ' הליבה הגבוהה המלווה את סיום פעילות .דרוש
פרק זמן להתאוששות מתום האימון עד הכניסה לסאונה כדי לוודא
החזרת נוזלים וירידה בטמפ' הליבה.

נקודות נוספות למחשבה
מרבית העדויות הקיימות בספרות מראות כי שימוש באסטרטגיות
התאוששות שונות עשוי להועיל לשיפור ביצועים בענפי ספורט שונים,
וזאת על-אף שקיימות עדיין סתירות בספרות לגבי יעילותן של חלק
מהאסטרטגיות שנסקרו .יש לזכור כי קיימות שיטות התאוששות
נוספות דוגמת גירוי חשמלי ,חדרי קירור )(whole body cryotherapy
וציפה בבריכה ,אך מכיוון שהשימוש בהן מוגבל יחסית והמחקר
בתחומים אלו מצומצם ,הן לא נסקרו במאמר זה .כמו כן ,אין לשכוח
את החשיבות הרבה של היבטים תזונתיים ומנטאליים ,כחלק בלתי
נפרד מהתאוששות הספורטאי בין אימונים ותחרויות.
בבואנו לבחור את האסטרטגיה המתאימה מומלץ להביא בחשבון את
הנקודות הבאות:
א .בחירת שיטת ההתאוששות המתאימה — בהתאם לפרק הזמן
הפנוי להתאוששות .כאשר בוחרים בשיטת התאוששות מסוימת ,יש

להתאימה לפרק הזמן הפנוי להתאוששות :האם היא בין אימונים או
בין תחרויות? האם תמיד יש צורך בהתאוששות? מהן אסטרטגיות
ההתאוששות שנמצאו יעילות בענף הספורט בפרק הזמן שעומד
לרשות הספורטאי?
להלן דוגמה של ספורטאי המבצע שני אימונים ביום (בוקר ואחה"צ),
ואימון הבוקר הוא ממושך ובעצימות בינונית-גבוהה המובילה לדלדול
מאגרי האנרגיה ,אך במקביל גם לעלייה משמעותית ברמות חומצת
החלב .במקרה זה עומדות בפני המאמן שתי אפשרויות .1 :כדי לזרז
את הירידה ברמת חומצת החלב ,הוא יבקש מהספורטאי לבצע  30ד'
ריצה קלה בעצימות נמוכה בתום האימון .2 .לשחרר את הספורטאי
לארוחת בוקר.
נשאלת השאלה מה על המאמן לעשות במקרה הספציפי הזה .מכיוון
שפרק הזמן שבו רמות חומצת החלב בדם יורדות לערכי מנוחה עשוי
להיות בין  20דקות לשעתיים (ראה טבלה  )2גם לאחר מאמץ עצים,
והאימון הבא של הספורטאי יהיה רק בעוד כחמש שעות ,ההמלצה
במקרה זה היא לשחרר את הספורטאי מריצה קלה ולאפשר לו לגשת
לאכול ארוחת בוקר ובכך להתחיל בהחזרת האנרגיה שצרך במהלך
האימון .עד האימון הבא (אחה"צ) יירדו רמות חומצת החלב ויגיעו
לערכי מנוחה גם ללא שימוש בהתאוששות אקטיבית .במקרה זה חשוב
יותר שהספורטאי יאכל וינוח לפני האימון הבא.
התשובה למצב זה הייתה שונה אם סמיכות האימונים הייתה קרובה
יותר ,או כשמדובר בתנאי תחרות ,שבה לעתים פרק הזמן בין מאמץ
אחד למשנהו קצר מאוד ,ואז יהיה צורך להשתמש באסטרטגיית
התאוששות שונה .במקרה זה נרצה שהספורטאי יגיע לתחרות הבאה
עם רמות חומצת חלב נמוכות יחסית וקרובות לערכי מנוחה (ללא מצב
שיגרום לו למגבלה ולפגיעה בביצועים).
ב .פריודיזציה של שיטות ותהליכי ההתאוששות .בתקופות של עומסי
אימון גבוהים ,ייתכן שהמאמן ירצה לקצר את זמני ההתאוששות
כדי לגרום לספורטאי להתמודד עם עייפות רבה — ובכך להסתגלות
פוטנציאלית .הסיבה לכך נעוצה בעובדה שלעתים לא נרצה למזער את
הנזק השרירי שנגרם כתוצאה מתהליך האימון .במחקרים נמצא כי הנזק
והירידה הזמנית ביכולות הגופניות היא הכרחית לשם הסתגלות ושיפור
פוטנציאלי של מערכות הגוף השונות .עם זאת ,יש להביא בחשבון
שבתקופות אלו פוחתת איכות האימונים וגובר הסיכון לפציעה.
בענפי ספורט שבהם הספורטאי מתחרה באופן תדיר (לדוגמה ,משחק
ליגה אחד או יותר בשבוע) ,נושא ההתאוששות הוא משמעותי במיוחד
ואין להזניחו .ייתכן גם שבתקופות מסוימות ,אסטרטגיית התאוששות
מסוימת תהיה עדיפה על אחרת ,וזאת בהתאם למטרת האימון,
לתנאים הסביבתיים ולתקופת האימון שבה נמצא הספורטאי (לדוגמה
— בזמן טורניר במשחקי כדור או תחרות בענפי השחייה או הקרב).
ג .שילוב של שיטות התאוששות .מומלץ לשלב כמה שיטות התאוששות
במסגרת תהליך האימון .שינה ותזונה נכונה הן ראשונות במעלה ויש
להקפיד עליהן ,בעוד שימוש באסטרטגיות נוספות עשוי להועיל רבות
להסתגלות הספורטאי לתכנית האימונים ,לביצועים ולהישגים בשטח.
ד .התאמת השיטה לספורטאי .מומלץ לבחון את האסטרטגיות
הקיימות ,לנסות אותן בשלבים שונים בתהליך האימון ,בין אימונים
ובמהלכם ולהתאים לכל ספורטאי את שיטת ההתאוששות המתאימה
לו בהיבט הפיזי והמנטאלי כאחד.
ה .שוני בין המינים .קיים שוני בין גברים ונשים בתגובה לאימון וביכולת
ההתאוששות ,ולכן יש להביא בחשבון את מינו של הספורטאי בהתאמה
של שיטות ההתאוששות (כהן.)2012 ,
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי
בדואר אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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תסמונות כאב
סביב מפרק הירך בספורטאים
כאב עמום ומתמשך באזור מפרק הירך ,המגביל את טווח התנועה ולעתים אף פוגע ביכולת ,אמור
להדליק נורה אדומה אצל ספורטאי העוסק בפעילות גופנית עצימה .ייתכן שלא מדובר בכאב
של שריר בודד אלא בהפרעה יסודית ומורכבת יותר הקשורה במבנה המפרק ,המצריכה הפחתה
מיידית בפעילות ובעיקר אבחון מדויק של מקור/ות הכאב.

ד"ר יפתח חצרוני
אורתופד בכיר ,מומחה לפציעות ספורט ולכירורגיה ארתרוסקופית ,המרפאה לפציעות ספורט
ולכירורגיה ארתרוסקופית ,המרכז הרפואי "מאיר" ,כפר-סבא

מפרק הירך מורכב משני חלקים עיקריים (איור :)1
 ראש הירך ,המהווה מעין כדור ,שנע בתוך מבנה דמוי מכתש הנקרא
"אצטבולום" ) .(Acetabulumהן ראש הירך והן האצטבולום מצופים
בשכבה של סחוס ,ובין שני חלקי המפרק הללו נמצאת כמות מזערית
של נוזל סיכה.
 טבעת אטימה ,המקיפה את ראש הירך והנקראת " ל ַברום"
).(Labrum
תנועה חלקה ,תקינה וללא כאב של המפרק מתאפשרת:
 כאשר מבנה ראש הירך הוא עגול ,דמוי כדור ,והוא תואם באופן
מדויק את מבנה האצטבולום.
 הטבעת האטימה (לברום) שלמה ורציפה.
 קיים לחץ שלילי (ואקום) בתוך המפרק ,המאפשר הצמדה מיטבית
של שני חלקי המפרק.
 כמובן — השרירים הסובבים את המפרק הם בריאים.
בעשור האחרון התברר כי בקרב ספורטאים ,חלקן של תסמונות כאב,
הסובבות את מפרק הירך ,אינן תסמונות כאב מבודדות של שריר זה או
אחר ,אלא מהוות ביטוי (או השלכה) של הפרעה עמוקה ויסודית במבנה
המפרק ובתנועה החלקה שלו .יתר על כן ,התברר כי התהליך האבחוני
לאיתור מקור תסמונות כאב אלה הוא מורכב ,ופעמים רבות חוברים
גורמים ממקורות שונים ליצירת הכאב.
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אצטבולום

לברום

סחוס המפרק

ראש הירך

איור  :1מפרק הירך (מפרק ימין)
למורכבות זו כמה סיבות .בין היתר:
 עומקו היחסי של מפרק הירך ,המכוסה בכמה שכבות שרירים מכל
צידיו
 העצבים השונים החולפים על פני המפרק ,שעשויים להוביל
להתבטאות כאב סביב המפרק (איור  .)2הדבר שונה בתכלית
ממפרקים רבים אחרים בגפיים .מפרק הברך ,לצורך השוואה ,הוא
שטחי מאוד ,כלומר שכבת שריר בודדת ולעתים רק שכבת עור ושומן
תת-עורי היא המפרידה בין תוכנו של המפרק לבין העור .עובדה זו

מאפשרת אבחון פשוט יחסית ומדויק של פתולוגיות תוך-מפרקיות
כמקור כאב סביב מפרק הברך.
 סמיכותו של מפרק זה למבנים רבים באזור האגן ועמוד השדרה
המותני (הגב התחתון) ,שכל אחד מהם עשוי להוביל להתבטאות
של כאב סביב מפרק הירך ואף להופיע כגורם משולב לכאב יחד עם
גורמים סמוכים נוספים.
כלי דם
ועצבים

מפרק הירך

שרירים במעטפת

שרירים במעטפת

שרירים במעטפת

איור  :2שרירים ועצבים העוטפים את מפרק הירך (מפרק ימין)

פציעות במפרק הירך בספורטאים
לעומת פציעות במפרק הברך
לצורך המחשה ,להלן כמה מאפיינים המייחדים פציעות במפרק הירך
בספורטאים לעומת פציעות במפרק הברך:
 חבלה :פציעות פנימיות במפרק הברך (דוגמת קרע במניסקוס,
קרע רצועה צולבת וכדומה) מלוות על-פי רוב באירוע חבלתי ברור,
שבעקבותיו החלו הסימפטומים (לדוגמה :חבלה סיבובית בנחיתה
מקפיצה) .במקרה של מפרק הירך ,לעומת זאת ,לא יהיה סיפור חבלתי
ברור במרבית המקרים .פציעות במפרק הירך מתבטאות בכאב עמום,
המופיע בהדרגה ונמשך לעתים כמה חודשים ואף כמה שנים ,עד אשר
אי-הנוחות והכאב מובילים לירידה בהישגים.
 ממצאים בבדיקה :פציעות במפרק הברך מלווים במקרים רבים
בנפיחות במפרק .לעומת זאת ,בפציעות של מפרק הירך לא ניתן
להבחין בנפיחות בבדיקה .הדבר נובע מכך שמפרק הברך עטוף
במעטפת דקה וגמישה והוא שטחי ,ולכן כל הצטברות נוזלים במפרק
תתבטא בנפיחות של הרקמות העוריות .מפרק הירך ,לעומת זאת,
עטוף במעטפת עבה וקשיחה מאוד ,שאינה מאפשרת הצטברות נוזל
רב .עומקו היחסי של מפרק הירך הוא סיבה נוספת לחוסר ההתבטאות
של הצטברות נוזל במפרק כסימן של נפיחות חיצונית.
 מיקום הכאב :במקרים רבים ,בפציעות במפרק הברך ניתן למקד
את הכאב לאזור ספציפי כמו סדק המפרק הפנימי או החיצוני ,מפרק
הפיקה שבקדמת הברך או אזור אחר .בפציעות מפרק הירך עשוי
מיקום הכאב להיות מבוזר יותר ולהופיע במפשעה ,בקדמת המפרק
ובאספקט צידי או אפילו אחורי של המפרק.
 גורמי כאב משולבים :בפציעות מפרק הברך הכאב נובע בדרך כלל
ממרכיב ספציפי במפרק כמו קרע המניסקוס או פגיעת סחוס מבודדת.
בפציעות במפרק הירך מעורבים גידים הסובבים את המפרק .אלו נוטים
להיפגע כתוצאה מהמכניקה הלקויה בתנועות מפרק הירך ,המובילה

לעומס רב על הגידים ולפגיעה משנית בהם .פציעות גידים אלה
מתפתחות גם הן על פני חודשים רבים .השכיחה שבהן היא פציעת
המקרבים ) (Adductorsבמפשעה .פציעות גידים אלה יוצרות לעתים
רושם כאילו הן הפציעה העיקרית עצמה ,בעוד מקור הבעיה הוא דווקא
פציעה בתוך מפרק הירך עצמו ,ואילו הגידים הם הפציעה המשנית,
המתפתחת ומתלווה לפגיעה התוך-מפרקית.

העדר מודעות לפגיעה במפרק הירך
עלול להוביל לאיחור באבחנה ,לטיפול
לקוי ולעתים אף להחמרת הפציעה ממש
ולפגיעה ביכולת לטפל בה באופן מיטבי
בהמשך התהליך
בהעדר מודעות מתאימה ,מאפיינים ייחודים אלו בספורטאים עלולים
להוביל לאיחור באבחנה של פציעה במפרק הירך .איחור של חודשים
רבים ואף שנים באבחון עלול להוביל לטיפול לקוי ולעתים אף להחמרת
הפציעה ממש ולפגיעה ביכולת לטפל בה באופן מיטבי בהמשך
התהליך.

מקורות כאב המובילים לתסמונת כאב
סביב מפרק הירך
בבואנו לאבחן מקור של כאב סביב מפרק הירך יש חשיבות רבה למיקוד
גורם הכאב העיקרי ,שכן זהו השלב הראשון והחשוב ביותר בתהליך
הטיפול והשיקום .לצורך השיטתיות בתהליך האבחוני מקובל לחלק את
מקורות הכאב סביב מפרק הירך ל 4-קבוצות עיקריות:
 .1מקור כאב הנמצא בתוך מפרק הירך
 .2מקור כאב הנמצא במעטפות השרירים והגידים הסובבים את
המפרק ונמצאים מחוצה לו
 3מקור כאב הנמצא מרוחק יחסית ממפרק הירך
 .4שילוב מקורות כאב מן המתוארים מעלה.
להלן הפירוט:

 .1מקור כאב הנמצא בתוך מפרק הירך
עיוות במבנה הגרמי של המפרק ("תסמונת צביטה פמורו-
אצטבולרית") :בשנים האחרונות התחדדה הדעה כי אחד הגורמים
הנפוצים להתפתחות כאב ואי נוחות באזור מפרק הירך ,המופיע באופן
הדרגתי ,הוא עיוות במבנה הגרמי של המפרק .הדבר קורה בעיקר אצל
אנשים בעשור השני עד החמישי לחייהם ,שעוסקים בפעילות גופנית
נמרצת כגון ריצה למרחקים בינוניים וארוכים וענפי ספורט הכרוכים
בשינויי כיוון חדים כגון כדורגל וכדורסל .מצב זה זכה לכינוי "תסמונת
צביטה פמורו-אצטבולרית" (Femoro-acetabular impingement
 .)syndromeכדי להבין תסמונת זו יש לשוב ולראות את מפרק הירך
ככדור (ראש הירך) ,הנע בחופשיות בתוך מכתש (אצטבולום) .הסבירות
להתפתחות פגיעה בתוך המפרק נמוכה אם ראש הירך נע בחופשיות
בכל טווח התנועה ובהתאמה מלאה לאצטבולום .ואולם מתברר כי אצל
אנשים מסוימים קיימת התבלטות גרמית בסמוך לראש הירך (איור ,3
בעמ’ הבא) .במצב כזה ,כאשר ראש הירך אינו כדורי והוא נע בתוך
האצטבולום ,עלולה להיווצר 'התנגשות' בין אותו אזור של התבלטות
ראש הירך לבין השוליים של האצטבולום בעת תנועות כפיפה עמוקות
במפרק ובעת שינויי כיוון .התנגשות זו מכונה כך ,מאחר שרקמות רכות
באזור המפרק 'נצבטות' על-ידי אותה התנגשות זעירה .ה'צביטה',
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המתרחשת מאות ואלפי פעמים בתוך זמן קצר במהלך תנועות המפרק
בזמן הפעילות היומית או בפעילות ספורט ,עשויה לגרום לקרע בטבעת
האטימה (לברום) העוטפת את המפרק .תהליך זה עלול להוביל ,בתוך
כמה חודשים או שנים ,לפגיעה בסחוס המפרקי .מצב זה מתבטא על-
פי רוב בכאב ובאי-נוחות בקדמת מפרק הירך ובמפשעה ,המתפתחים
באופן הדרגתי על פני כמה חודשים ולעתים כמה שנים .הכאב יכול
להחמיר בישיבה ממושכת ,בריצה ,בפעילות בשינויי כיוון חדים (כדורגל,
כדורסל ,אמנויות לחימה) ובמקרים מסוימים אף בשינה.

אותה התבלטות גרמית הסמוכה לראש הירך (איור  .)4כמו כן ,יש
חשיבות רבה לביצוע תיקון של ה"לברום" הפגוע ,באמצעות תפירתו
(תמונה .)1
תמונה  :1תמונה מתוך ניתוח ארתרוסקופייה של מפרק הירך,
שבה נראה קרע ב"לברום" המפרק (תמונה שמאלית) ותיקון הקרע
בלברום על-ידי התקנת תפר זעיר (תמונה ימנית)
תפר זעיר המאפשר לעגן
את הלברום לבסיסו

לברום המפרק

ראש הירך
לברום המפרק
תפר זעיר הוכנס
ומאפשר לעגן את
הלברום חזרה למקומו

התבלטות
סמוך
לראש
הירך

איור  :3איור תלת-ממדי של מפרק הירך ,שבו נראית התבלטות
חריגה בסמוך לראש הירך (מפרק ימין)
התהליך האבחוני במקרים אלה יכלול כמובן בדיקה גופנית ולאחר מכן
גם אמצעי הדמיה שונים ,הכוללים צילומי רנטגן MRI ,ולעתים אף .CT
במקרים מסוימים תבוצע הזרקה של חומר מאלחש לתוך המפרק
במטרה לסייע בחידוד מקור הכאב.
במקרה של אבחון תסמונת זו ("צביטה פמורו-אצטבולרית") יש לבצע
התאמת פעילות גופנית ומנוחה יחסית ,ובמקביל יש להתאים תהליך
שיקומי הכולל בדרך כלל חיזוק מייצבי האגן ,חיזוק שרירי ה Core-ועוד.
ואולם ,אם הטיפול השמרני אינו מוביל להטבה משמעותית יש מקום
להתערבות כירורגית בחלק מהמקרים של מקור כאב תוך-מפרקי
מסוג זה .התערבות כירורגית במקרים אלה מבוצעת כיום בטכניקה
ארתרוסקופית ) :(Arthroscopyלחלל המפרק מוכנס מכשור זעיר,
הכולל מצלמה ו'כלי עבודה' זעירים המאפשרים לבצע כמה פעולות
במפרק תוך שימוש בחתכים זעירים .במהלך הניתוח ניתן להסיר את
ראש הירך

ראש הירך

התבלטות
סמוך
לראש
הירך
הוסרה
בניתוח

התבלטות סמוך לראש
הירך טרם הניתוח

איור  :4איורים תלת-ממדיים של מפרק הירך לפני (איור שמאלי)
ואחרי (איור ימני) הסרה כירורגית של התבלטות גרמית חריגה
בסמוך לראש הירך
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קרע בבסיס
הלברום
ראש
הירך

תהליך השיקום לאחר ניתוח מסוג זה כולל על-פי רוב שימוש בקביים
במהלך כחודש ולאחר מכן חזרה להליכה ללא קביים .כמו כן ,פעילות
הכוללת רכיבת אופניים וחיזוק מייצבי הירך והאגן .במרבית המקרים
השיקום נמשך  12-6חודשים ,עד לקבלת אישור לשוב לפעילות ספורט.
ואולם יש לזכור כי מאחר שנזק תוך-מפרקי כבר נגרם בקרב חלק
מהאנשים שעוברים ניתוח ,לא ניתן לומר בוודאות כי הכאב יחלוף
לחלוטין לאחר הניתוח ,גם כאשר הפעולה הניתוחית בוצעה בהצלחה.
הצלחת הניתוח תלויה לא רק באבחון מדויק וביצוע מיטבי של הניתוח
מבחינה ניתוחית-טכנית והשיקום שלאחריו ,אלא גם במידת הנזק
הקיים טרם ביצוע הניתוח .בהתאם לכך ,ככל שהנזק לסחוס המפרקי
הקיים טרם הניתוח מצומצם בהיקפו ,כך גוברים בדרך כלל סיכויי
הצלחת הניתוח.
שבר מאמץ בצוואר הירך :בהקשר של כאב באזור מפרק הירך ,ובפרט
כאשר הכאב ממוקם באזור המפשעה באצנים למרחקים ארוכים,
וכאשר יש עלייה חדה בעומס האימונים ,חשוב מאוד לזכור כי בין
אפשרויות גורמי הכאב נמצא גם אבחון שבר מאמץ בצוואר הירך .שבר
כזה הוא מצב המחייב הפסקה מיידית של פעילות ספורט הכוללת high
 impactכגון ריצות ,קפיצות וכיו"ב .בהמשך לכך — כניסה לתקופה של
מנוחה יחסית ,פעילות תנועתית במים ואיזון תזונתי במקרה הצורך ,עד
להחלמה בתוך  12-8שבועות .איחור באבחנה של שבר מאמץ בצוואר
הירך עלול להיות הרה-אסון ,במקרה ששבר זה מתקדם עד לכדי שבר
מלא לכל רוחב צוואר הירך .מצב זה מחייב התערבות ניתוחית וקיבוע
פנימי.

 .2מקור כאב הנמצא בשרירים ובגידים
הסובבים את המפרק ונמצאים מחוצה לו
כאן מדובר בעיקר בפגיעות שרירים ,רקמות העוטפות את השרירים
וגידים העוטפים את המפרק או הנמצאים בסמוך אליו .להלן גורמי
כאב באזור מפרק הירך ,הנגרמים כתוצאה מפגיעה בקבוצות השרירים-
גידים הבאות:
 כאב בקדמת מפרק הירך :אופייני לפגיעה בכופפים של מפרק הירך
(שריר הארבעה-ראשי בכלל וגיד ה Rectus Femoris-בפרט; גיד ה-
)Iliopsoas
 כאב פנימי במפשעה :אופייני לפגיעה במקרבים של מפרק הירך

)(Adductors

 כאב

אחורי למפרק הירך :אופייני לפגיעה בפושטים של מפרק הירך

)(Hamstrings

 כאב צידי לטראלי למפרק-הירך :אופייני לפגיעה בIliotibial band-
ובמרחיקים ()Abductors

 כאב בשיפולי הבטן התחתונה ,הסמוכים למפרק הירך ,במשולב
עם כאב מפשעתי :אופייני לתסמונת "בקע של ספורטאים" (חולשה
במעטפת שרירי דופן הבטן התחתונה).
האבחון במקורות כאב אלה מתבסס בעיקרו על בדיקה גופנית .במקרים
מסוימים יש לבצע בדיקות הדמיה ,הכוללות צילומים ,אולטרה-סאונד
ו .MRI-כמו כן ,יש לציין כי על-אף שכאב ממקורות אלה מופיע בדרך כלל
באופן כרוני וממושך ,ייתכנו מקרים שבהם אירוע חריף מוביל לקרע חד
או אף לתלישה של גיד כלשהו מהמאחז הגרמי .מצבים אלה מטופלים,
במרבית המקרים ,במנוחה מפעילות למשך כמה שבועות ולאחר מכן
חזרה הדרגתית לפעילות מלאה .כאשר מדובר בכאב הדרגתי וממושך
ממקור הגידים הללו ,יתבסס הטיפול על שיקום באמצעות תרגול של
עבודה אקסצנטרית ) ,(Eccentric loadחיזוק מייצבי מפרק הירך
והאגן Core stability ,ועוד .לעתים קיים צורך בהזרקת חומר מקומי,
נוגד דלקת או אחר ,להקלה על הסימפטומים.
בכל מקרה ,אין זה שכיח שפגיעות גידים סביב מפרק הירך מחייבות
פעולה ניתוחית .יש להיות מודעים לעובדה כי ההחלמה עשויה להימשך
לעתים חודשים רבים.

חלק מהמקרים ניתנים לטיפול ע"י שיקום
מבוקר ,המושתת על חיזוק שרירים ואיזון
האסימטרייה בכוח הגפיים .ואולם יש
מקרים שבהם סיבת הכאב קשורה בממצא
חריג תוך-מפרקי ,המצריך לעתים התערבות
כירורגית .במקרים כאלה תתאפשר חזרה
לפעילות ספורט רק לאחר כמה חודשים

לקוי של הברכיים (מנח ואלגוס) ותנועות רוטציה פנימה של הירך בעת
נחיתה מקפיצה .תרגול חוזר עשוי להשפיע על תנועות לקויות מסוג
זה.
ב .חיזוק שרירים ושיפור עדין והדרגתי בטווח התנועה (מפרקי
הירך וגב תחתון) :בהקשר זה יש לשים לב לחולשה של שריר ה-
( Gluteus Maximusאסימטרייה לעומת הצד הנגדי) בחלק לא
מבוטל מהמקרים ,וחיזוק שריר זה הוא חיוני .שרירים נוספים שחשוב
לחזקם הם המרחיקים ( )Abductorsוכמובן שרירי הגב התחתון ,הבטן
והאלכסונים .מבחינת טווח התנועה ,יש לבצע עבודה עדינה והדרגתית,
ובכל מקרה להיות ערים לעובדה כי החמרת הכאב עלולה להיות סימן
לכך שהתהליך השיקומי מצריך בחינה מחודשת ,וייתכן שיש לבצע
שינוי הן באבחון והן בשיקום.
ג .חיזוק מערכת היציבה העצבית-שרירית ,ושימוש בתרגילי ספורט
ספציפיים :נבצע זאת לעתים לפי הענף הייחודי ובכל מקרה מומלץ
תחת בקרה (תמונה  .)2אם הספורטאי עבר התערבות ניתוחית ,דגשי
השיקום יסורטטו ע"י המנתח בהתאם לפעולה שבוצעה .כאמור,
במרבית המקרים התהליך נמשך כמה חודשים עד חזרה לפעילות
ספורט ,ובעיקר כאשר מקור הכאב שטופל הוא תוך-מפרקי.
תמונה  :2חיזוק המרחיקים של מפרק הירך ()Abductors
ומערכת היציבה

 .3מקור כאב הנמצא מרוחק ממפרק הירך
כאב סביב מפרק הירך עשוי להיות מוקרן ממקור עמוד שדרה מותני,
הנובע מפריצת דיסק בין חוליות עמוד השדרה ולחץ על עצב המוביל
תחושה לאזור מפרק הירך .אפשרות נוספת למקור כאב מרוחק יחסית
ממפרק הירך היא תהליכים במפרקים ובעצמות האגן הנמצאים
בסמיכות למפרק הירך .דוגמאות לכך הן דלקת ושינויים שחיקתיים
במפרק הסאקרו-איליאקאלי ) ,(Sacro-iliitisשברי מאמץ של עצם
העצה ) ,(Sacrumשברי מאמץ בעצמות אחרות באגן ועוד.
הטיפול במקורות כאב אלה מושתת על-פי רוב על התאמת הפעילות
הגופנית ,הפחתת עומסים ושיקום באמצעות פיזיותרפיה .רק במקרים
חריגים במיוחד תידרש התערבות כירורגית כלשהי.

דגשים בשיקום פציעות
ממקור מפרק הירך וסביבתו
אבחון מדויק ככל האפשר של מקורות הכאב הוא המפתח לבניית
תכנית שיקום בהקשר של תסמונות כאב סביב מפרק הירך .לצורך
זאת ,כאמור ,יש חשיבות לביצוע תהליך אבחוני מפורט הן ע"י כירורג
אורתופד והן ע"י פיזיותרפיסט מוסמך ,המתמחים בתחום זה.
באופן כוללני ,ניתן לומר כי תהליך השיקום כולל כמה יסודות:
א .טיפול בכאב ,שיפור יציבות הגו ( )Trunk stabilizationותיקון
תנועות לקויות בגפיים התחתונות :דוגמה לתנועות לקויות היא מנח

סיכום
פגיעות במפרק הירך ובסביבתו מופיעות בשכיחות לא מבוטלת אצל
העוסקים בפעילות גופנית עצימה .אי לכך ,ספורטאים צריכים להיות
ערים להופעה של כאב עמום סמוך למפרק ,ובעיקר כאב קדמי
ומפשעתי ,תחושת הגבלה בטווח התנועה במפרק וכמובן ירידה
בהישגים .כצעד ראשון מומלץ לבצע הפחתה בעומסי פעילות הספורט
ולאחר מכן לפנות להשלמת התהליך האבחוני .חלק מהמקרים ניתנים
לטיפול ע"י שיקום המושתת על חיזוק שרירים ואיזון האסימטרייה
בכוח הגפיים ,המלווה בתרגול פעילות ספורט ספציפית תחת בקרה.
ואולם בחלק מהמקרים יתברר כי סיבת הכאב קשורה בממצא חריג
תוך-מפרקי ,ולעתים יהיה אף צורך בהתערבות כירורגית .במקרים
כאלה תתאפשר חזרה לפעילות ספורט רק לאחר פרק זמן ארוך יותר
של כמה חודשים.
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי
בדואר אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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ספורט וגנטיקה



האם העתיד כבר כאן?
איתור והכוונת ספורטאים מצטיינים
על סמך פרופיל גנטי
פעמים רבות מדי ,ספורטאי צעיר ומוכשר מתמחה בענף מסוים שכלל אינו מתאים לו ,ובכך
מחמיץ את הסיכוי להצליח בענף ההולם את כישוריו .האם ניתן לעשות שימוש במרכיב הגנטי של
הספורטאי כדי לכוונו לענף המתאים? האם בכלל ניתן להשתמש בבדיקות גנטיות לחיזוי הצלחה
עתידית בספורט? את הסוגיות החשובות הללו בחן מחקר שבוצע במכללה האקדמית בווינגייט.

ד"ר סיגל בן זקן
 ;PhDראש המעבדה לגנטיקה ולביולוגיה מולקולרית
במכללה האקדמית בוינגייט

מבוא
איתור וטיפוח כישרונות בספורט מהווים מרכיב חשוב בתהליך הכשרתם
של ספורטאי עילית .כמה גורמים תורשתיים (קרי ,הרכב שריר-שלד)
וסביבתיים (תכנית אימונים) חוברים יחד ומשפיעים על התמחותו
והישגיו של הספורטאי ועל סיכוייו להשתלב בצמרת ענף הספורט
שבו הוא מתחרה ( .)1במקצועות ספורט שבהם הליך ההכשרה של
הספורטאי נמשך שנים רבות ,מאמנים ואנשי מקצוע תרים אחר כלים
שיסייעו לאתר כישרונות מבטיחים ולהתאים להם תכנית אימונים
המיועדת למיצוי יכולותיהם.
כדי להעריך את התקדמותו או אי-התקדמותו של ספורטאי צעיר
בראשית דרכו ,מאמנים ואנשי מקצוע משתמשים לרוב בסוללת
בדיקות ,הכוללת בין היתר מדידות אנתרופומטריות ומבחני מיומנות
והערכה פסיכולוגית ( .)2בדיקות אלו מותאמות לגיל ולענף ,ואף
שהן נפוצות למדי בשלבים הראשונים של טיפוח ספורטאים ,מידת
יעילותן בחיזוי הצלחה עתידית ,כמו גם בבחירת התמחות התואמת
את הכישורים של הספורטאי הצעיר ,מוטלת בספק ( .)3הניסיון לחזות
את הצלחתו העתידית של ספורטאי צעיר היא קשה עקב המורכבות
וריבוי הגורמים הכרוכים בהצלחה זאת ( .)4חיזוי ההצלחה בענפים
אירוביים מאתגר במיוחד ,מכיוון שיכולת השיפור של מרכיבים אירוביים
אצל ילדים נמוכה מזו של בוגרים ( .)6 ,5למשל ,השיפור בצריכת חמצן
מרבית ( )VO2maxאצל ילדים בעקבות אימון הוא כשליש מזה של
בוגרים (.)7
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העדר כלים אמינים ומגובשים לחיזוי הצלחתם של ספורטאים
צעירים ולהכוונתם לענף ספציפי מוביל לכך שהם מתמחים בענפים
שאינם תואמים בהכרח את כישוריהם הביולוגיים ,הפיזיולוגיים
והמנטאליים ,ועל כן הם עלולים לחוות תקופות ממושכות של קיפאון
וחוסר התקדמות .הדבר עלול לגרום לתסכול ולהסתיים בפרישה
ואף בהימנעות מפעילות גופנית כלל .באתלטיקה למשל ,ספורטאים
צעירים מתחילים ,בדרך כלל ,להתאמן ולהתחרות בריצות הקצרות
יותר ,ואם אינם מצליחים להתקדם ולשפר את הישגיהם הם עוברים

בהדרגה לריצות הארוכות יותר .לדוגמה ,אתלט צעיר בעל כישורים
אירוביים מובהקים יתחיל ,בראשית דרכו ,להתחרות בריצות למרחקים
בינוניים כגון  800ו 1500-מ' .זאת ,על-אף שהוא בעל כישורים לריצות
הארוכות יותר ( 10,000 ,5000או אפילו מרתון) ,שאליהן יגיע (אם בכלל)
בשלב מאוחר יותר.
ככלל ,בשלבים מוקדמים של הטיפוח (בהתאם לענף הספציפי),
ספורטאים צעירים נחשפים למגוון התמחויות ומתנסים בהן ,התמחויות
המיועדות לאפשר להם חופש בחירה .יש לציין גם שהתמקצעות
מאוחרת מומלצת כדי למנוע פציעות בקרב ספורטאים צעירים בגיל
ההתבגרות (.)8

כיום נעשה שימוש במדידות
אנתרופומטריות ובמבדקי מיומנות,
אבל מידת יעילותם בבחירת התמחות
התואמת את הכישורים של הספורטאי
הצעיר מוטלת בספק
מכל מקום ,נראה כי המפתח להצלחה הוא זיהוי מוקדם ככל האפשר
של ההתמחות ,התואמת את הנתונים הפיזיולוגיים של הספורטאי
הצעיר ( ,)9וזאת כדי להתאים לו תכנית הכשרה מיטבית .נקודה זו
חשובה במיוחד לאור תקופת ההכשרה הממושכת מחד-גיסא ותקופת
שיא ההישגים הקצרה יחסית מאידך גיסא ,במיוחד במקצועות
האתלטיקה .שיאים בריצות ארוכות ,למשל ,נקבעים בסביבות גילים
 ,)10( 30-27לאחר שנים רבות של אימונים .כאמור ,הצורך בחיזוי מצד
אחד והקושי בחיזוי מצד שני גורמים למאמנים ולאנשי מקצוע לתור
אחר כלי חיזוי אמין ,מגובש ויעיל.

האם ניתן להשתמש בבדיקות גנטיות
לחיזוי הצלחה בספורט?
עם מיפוי הגנום האנושי הלך והתפתח גם המחקר באשר לבסיס הגנטי
של יכולות גופניות ,ומהר מאוד עלתה השאלה :האם ניתן להשתמש
בבדיקות גנטיות לחיזוי הצלחה עתידית בספורט באופן דומה לשימוש

בבדיקות גנטיות לצורך חיזוי תחלואה עתידית בגיל המבוגר או לאבחנה
טרום-לידתית? היתרון בבדיקה כזאת ,אם היא אכן קיימת ,הוא ברור:
בעוד חלק נכבד מהמרכיבים הפיזיולוגיים והאנטומיים של הספורטאי
הבוגר אינם ניתנים לחיזוי/מדידה בנעוריו ,הרי הרכיב הגנטי ניתן
למדידה/הערכה בכל גיל .לאור עובדה זו ,השימוש בגנטיקה כדי לכוון
ספורטאי לתחום המתאים לו ביותר ולהתאים לו את תכנית האימונים
הטובה ביותר — נראה קורץ ומבטיח.
חלקה של התורשה ביצירתו של ספורטאי עילית כבר אינה מוטלת
בספק .תורשה 'מתאימה' היא הכרחית להפיכתו של ספורטאי
לספורטאי עילית .עם זאת ,תכנית אימונים ,מתקני אימון ,ציוד הולם,
תזונה ותמיכה הם קריטיים להתפתחותו של ספורטאי עילית ,ותורשה
מתאימה שאינה מלווה באימון ראוי לא תוביל לתוצאות כלשהן .כלומר,
ביצועים ספורטיביים מעולים הם דוגמה ברורה לשילוב של תורשה-
סביבה ביצירת התוצר הסופי (.)11
כיום ידועים יותר מ 200-גנים הקשורים ביכולות גופניות ( ,)12ומעריכים
כי גנים נוספים יתגלו בעתיד .עם זאת ,המנגנון שבו גנים אלו קובעים
יכולות גופניות ,לא כל שכן הישגים ספורטיביים ,הוא מורכב במיוחד,
וברובו אינו ידוע עדיין .בסיס המחקר הגנטי של הספורט הוא מחקרי
"השונּות הגנטית" (האופן שבו גן כלשהו מתבטא בפרט זה או אחר),
שבהם נבחנת השאלה אם שונּות גנטית מנבאת יכולת גופנית ואופן
התפתחותה .באתלטיקה ניתן לחלק התמחויות ,באופן גס ,לשני
סוגים:
 התמחויות אירוביות (ריצות ארוכות) ,המתבססות על מסלולים
אירוביים (שרשרת הנשימה המיטוכונדריאלית) ועל קיבולת חמצונית
()15-13
 התמחויות של מהירות וכוח ,המתבססות על מסלולים אנרגטיים
אנאירוביים כגון מסלול הקריאטין פוספט (.)17 ,16
אכן ,שונויות גנטיות רבות נמצאו כקשורות ביכולות אירוביות ,ועל כן
הן שכיחות בדרך כלל בקרב אתלטים המתמחים במקצועות הסבולת.
לעומתן ,שונויות אחרות נמצאו קשורות ליכולות אנאירוביות ,ועל כן הן
שכיחות לרוב בקרב מקצועות הכוח והמהירות ( .)21-18עם זאת ,לא
ידוע אם שונות גנטית עשויה להבחין בין הצטיינות בתת-התמחויות כגון
 1,500לעומת  10,000מ'.

נמצא שרצים צעירים המתמחים בריצות
בינוניות ,ואשר ביצעו מעבר מוצלח לריצות
הארוכות יותר ,השיגו ציון גנטי-אירובי גבוה
יותר מאלה שהמעבר שלהם לריצות ארוכות
לא הניב הישגים משמעותיים
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זיהוין של שונויות גנטיות המשמעותיות למצוינות ספורטיבית הוא
מורכב וקשה ,בין היתר מכיוון שלכל גן יש תרומה קטנה יחסית
למטען הגנטי הכולל .אי לכך ,עולה הצורך להשתמש בגישות חדשות,
המתחשבות במורכבות הבעיה .וויליאמס ופולאנד ( )22למשל,
השתמשו במודל פשוט הנקרא "מודל הציון הגנטי" (ציון גנטי הוא ערך
מספרי יחסי ,שאמור לבטא את נטייתו הגנטית של ספורטאי לביצועים
אירוביים או אנאירוביים) .הציון הגנטי האירובי של וויליאמס ופולאנד
משקף שילוב של  23שונויות גנטיות שנמצאו בעבר כקשורות ליכולות
אירוביות .כלומר ,שכיחותן גבוהה בקרב ספורטאי עילית המתמחים
במקצועות אירוביים.
מודל דומה ,המבטא ציון גנטי אנאירובי ,הוצע ע"י רואיז וחב' (.)23
ממצאיהם הראו כי ספורטאים המתמחים במקצועות הכוח והמהירות
הם בעל ציון גנטי אנאירובי גבוה יחסית ,בעוד ספורטאים המתמקצעים
במקצועות הסבולת הם בעלי ציון גנטי אירובי גבוה יחסית.

מחקר :גנטיקה ומעבר מהתמחות בריצות
בינוניות לארוכות
במעבדה לגנטיקה ולביולוגיה מולקולרית במכללה לחנ"ג ולמדעי
הספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בחרנו לבחון סוגיה ייחודית ,הדנה
בהיבט הגנטי של מעבר של התמחות אתלטית .אספנו נתוני הישגים,
אופי האימונים ובדיקות דם לצורך אנליזה גנטית של  13ספורטאים
שהחלו את הקריירה הספורטיבית שלהם בגיל ההתבגרות כרצים
למרחקים בינוניים ( 1500מ') ,ואשר עמדו בראש טבלת ההישגים
במקצוע זה .בשלב מאוחר יותר הם החלו להתחרות במרחקים
הארוכים יותר ( 5000ו 10,000-מ') .שישה מהם חוו מעבר מוצלח
והשתלבו בראש טבלת ההישגים במקצים הארוכים ,בעוד האחרים
לא צלחו את המעבר .השונויות הגנטיות של הרצים הללו נלמדו מתוך
כוונה לבחון אם ציון גנטי אירובי יכול לשמש ככלי בחיזוי ההצלחה של
אתלט במעבר מריצות בינוניות לארוכות .בחרנו ב 14-שונויות 9 :מהן
קשורות ביכולות אירוביות ,וביניהן אלו הקשורות בבניית המיטוכונדריה
ובמערכת ה;Renin-Angiotensin-Aldosterone System) RAAS -
מערכת האחראית לוויסות לחץ הדם בגוף) ו 5-שונויות הקשורות
ביכולות אנאירוביות ,ובהן אלו הקשורות בכיווץ שריר ובכוח מתפרץ.
על סמך שונויות אלו חּושב ציון גנטי אירובי וציון גנטי אנאירובי .הציון
הגנטי האירובי או האנאירובי גבוה יותר ככל שהאתלט נושא שכיחויות
רבות יותר הקשורות ליכולות אירוביות או אנאירוביות ,בהתאמה .כל
השכיחויות חושבו כבעלות אותו ערך.
הממצא העיקרי היה שרצים צעירים המתמחים בריצות בינוניות ,ואשר
ביצעו מעבר מוצלח לריצות הארוכות יותר ,השיגו ציון גנטי-אירובי

 | 18ספורט הישגי ,דצמבר 2013

גבוה יותר מאלה שהמעבר שלהם לריצות ארוכות לא הניב הישגים
משמעותיים .לעומת זאת ,הציון הגנטי האנאירובי היה דומה בקרב כל
האתלטים שנבדקו .פירוש הדבר ,שבהתבסס על הציון הגנטי הנלמד,
ציון גנטי אירובי קשור ביכולת של הספורטאי להצליח בריצות ארוכות.
למרות המדגם הקטן ,מחקר מקרה ייחודי זה יכול לשמש נושא לדיון
בשאלה ,האם יש מקום להשתמש בציון גנטי ככלי עזר בקבלת החלטות
לגבי קביעת התמחות או שינוי התמחות של הרצים.

אף שברור כי שֹונּות גנטית יחידה
אינה יכולה לקבוע הצלחה או כישלון בענף
ספורט כלשהו ,יש צורך לבחון לעומק
את חלקו של המרכיב הגנטי בחיזוי הצלחה
ובבחירת התמחות של ספורטאי
לאחרונה הצביעו חוקרים ( )24על כך שמחקרים העוסקים בביצועים
ספורטיביים ובגנטיקה הניבו ממצאים סותרים :חלק הצביעו על קשר
גנטיקה-הישגים ספורטיביים לעומת חלק אחר שלא מצאו קשר כזה.
החוקרים הציעו כי גם אם נמצא קשר מובהק בין שונות גנטית כלשהי
ליכולת גופנית כלשהי ,אין זה מעיד כי אדם הנושא את השונות הגנטית
הזאת אכן יגיע להישגים גבוהים ויפַתח קריירה ספורטיבית .כל יכולת
גופנית היא שילוב מורכב של מרכיבים גנטיים ,סביבתיים ואינטראקציה
בין גנטיקה וסביבה.
יש לזכור כי להערכה גנטית יש גם היבטים אתיים סבוכים .למשל :האם
יש ליידע את הספורטאי אם הוא נושא את הפרופיל הגנטי הרצוי או
שאינו נושא אותו? כיצד להתייחס למי שאינו נושא את הפרופיל הגנטי
הרצוי ,מבלי לפגוע במוטיבציה שלו ולגרום לו לנטוש את הפעילות
הגופנית?

סיכום
אף שברור כי שֹונּות גנטית יחידה אינה יכולה לקבוע הצלחה או כישלון
בענף ספורט כלשהו ,יש צורך לבחון לעומק את חלקו של המרכיב הגנטי
בחיזוי הצלחה ובבחירת התמחות של ספורטאי .יש גם צורך לבדוק אם
ניתן לשלב את הכלי הגנטי ב'ארגז הכלים' של המאמנים ושל אנשי
המקצוע בבואם לאתר ספורטאים צעירים מבטיחים ,לכוונם למקצועות
ההולמים את כישוריהם ולבנות עבורם תכנית הכשרה מיטבית.
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי
בדואר אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :

תורת האימון



חידוד תחרותי )(Tapering

בענפי כדור

תקופת ההכנה של ספורטאי לפני תחרות חשובה נועדה להכשירו למצב מוכנות אופטימאלי
ולהגעה לשיא היכולת בתחרות .זהו שלב החידוד התחרותי .אלא שבענפי כדור (לעומת ענפים
אישיים) התכנון אינו כה פשוט — בעיקר בגלל מגוון המרכיבים שיש להביאם בחשבון בתכנון החידוד
התחרותי .עם זאת ,המאמר מציע כמה גישות ומודלים שניתן ליישמם בתכנית ההכנה של קבוצה
או של נבחרת לאומית לקראת טורניר חשוב.

יניב אשכנזי
תואר שני בבריאות הציבורMPH ,
מתאם מדעי ,היחידה לספורט הישגי

עקרון התקופתיות באימון ספורטאים מאפשר
לספורטאים בענפי ספורט אישיים להגיע
לשיא כושרם לקראת התחרויות החשובות
בעונה (משחקים אולימפיים/אליפות
עולם/אליפות יבשתית) .על-פי עיקרון זה,
הספורטאי מתאמן לאורך כל העונה ,בהיבט
הפיזי והמנטאלי כאחד ,במטרה להגיע לשיא
כושרו לקראת אותה תחרות ולמצות את
מלוא הפוטנציאל הטמון בו .חידוד תחרותי
מתייחס לשלב ההכנה האחרון טרם התחרות,
שבו יש הפחתה של נפחי האימון והגדלה של
כמות הזמן המיועדת להתאוששות כדי להגיע
לתחרות החשובה במצב מוכנות אופטימאלי.
תקופת החידוד התחרותי היא אפוא פרק
הזמן שבו 'מלטשים' את יכולותיו הגופניות
והטכניות של הספורטאי במטרה להביאו
לתחרות המטרה בשיא יכולותיו .תקופה זו
נמשכת בין  10ל 14-יום לפני תחרות היעד.
כאמור ,עיקרון זה מתאים בעיקר
לספורטאים בענפים אישיים ,שרשאים
'לוותר' על תחרות זו או אחרת (עפ"י
חשיבותה) ,אם היא עשויה שלא לשרת את
מטרתם — הגעה לתחרות החשובה בשיא
הכושר .לעומת זאת ,הגישה מתאימה

פחות לספורטאים במשחקי כדור ,שכן
מצופה מהם להפגין ביצועים ספורטיביים
ברמה גבוהה לאורך כל השנה ,אם ברצונם
להיות מועמדים לזכייה באליפות מקומית
או בין-לאומית.
מאמר זה עוסק בסוגיית החידוד התחרותי
במשחקי כדור ,סוגיה המעלה כמה שאלות:
 האם החידוד התחרותי במשחקי כדור ניתן
לתכנון כמו בענפי ספורט אישיים?
 בהנחה שכן ,מהם המרכיבים החשובים
שיש להביא בחשבון בעיצוב תכנית שנתית
בכל הקשור לחידוד תחרותי?
 האם ,על-אף ההטרוגניות בתוך הקבוצה/
נבחרת לאומית (שהרי שחקנים שונים
מסיימים את הליגות או משימות בין-
לאומיות בתקופות שונות) ,ניתן לתכנן
ואף ליישם את שיטת החידוד התחרותי
במשחקי כדור?
 האם ישנה גישה אחת בכל הקשור לתכנון
חידוד תחרותי במשחקי כדור או שישנן
אפשרויות שונות?

חידוד תחרותי :מיעוט
מחקרים בענפי כדור
לעומת ענפים אישיים
רוב הספרות המחקרית בכל הנוגע לחידוד
תחרותי מתייחסת לספורטאים בענפים
אישיים (פאין וחב' .)2009 ,לכך ישנן שתי
סיבות עיקריות:
א .קיים קשר בינוני עד חזק בין היכולת
הפיזיולוגית ,נפחי אימון/אינטנסיביות
האימון וביצועים ספורטיביים.
ב .משתני האימון והיכולת הפיזית הרבה יותר
קלים לניתוח כמותי .בהשוואה לענפים
אישיים ,הצלחת ספורטאים בענפי כדור
קשה יותר למיקוד ספציפי ,וקשה יותר
להצביע על גורם אחד המשפיע יותר
מאחרים על הצלחת הקבוצה (מוחיקה,
 2007ב') .שהרי משחקי כדור הם שילוב של
גורמים פיזיולוגיים ,פסיכולוגיים ,טכניים
וטקטיים ,המשפיעים על הישג הקבוצה,
וקשה מאוד להתמקד בגורם מסוים כבעל
השפעה מכרעת על ההישג.

במאמר זה ננסה לענות על סוגיות אלו.
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הסיבות למיעוט מחקרים
בענפי הכדור
מאמן קבוצה שואף תמיד לקדם את ספורטאיו
בכל הקשור לפיתוח מהירות ,עוצמה פיזית,
סבולת וזריזות .נראה כי חידוד תחרותי יעיל
עשוי לשפר את מרכיבי הכושר הללו (מוחיקה,
 2007ב') .אלא שהתרומה המדעית להבנת
אסטרטגיות אימון לחידוד תחרותי בענפי
הכדור מועטה מאוד ,בוודאי בהשוואה לענפי
ספורט אישיים .במאמרו מסביר מוחיקה
( 2007א') כי הסיבה המרכזית למחסור
במחקרים מדעיים בתחום ענפי הכדור היא
הקושי הרב בהפעלת מחקר מדעי בתחום זה.
הוא אף מצביע על סיבות נוספות:
א .הכרה חלקית בלבד של המשתנים
הפיזיולוגיים ,המשפיעים על ביצועים
ספורטיביים במשחקי כדור .אלה אינם
ידועים במלואם ,בהשוואה לענפי ספורט
אישיים כגון ריצה מהירה וארוכה וקפיצות
למיניהן באתלטיקה ,הרמת משקולות,
רכיבה על אופניים ,חתירה בקיאק ושחייה
(ענפים מדידים) .זיהוי האיכויות הפיזיולוגיות
המשפיעות על ביצועים של שחקני כדור
חשוב מאוד ,אך אינו המרכיב היחיד המשפיע
על ביצוע ספורטיבי שלהם
ב .בעייתיות בהגדרה של 'ביצוע ספורטיבי
טוב' במשחקי כדור .המונח 'ביצוע ספורטיבי'
לבדו קשה מאוד להגדרה בעולם משחקי
הכדור .מהו ביצוע ספורטיבי טוב בכדורגל,
בכדורסל או בכדורמים? האם הכוונה
להבקעת שערים רבים יותר או למספר רב
יותר של קליעות לסל? האם עמידה בלחצים
או קבלת החלטות מגדירה 'ביצוע ספורטיבי'?
חוקרים בתחומי מדעי הספורט בוחנים בדרך
כלל משתנים כמותיים (נתונים מספריים,

סטטיסטיקות) ,שעשויים בהחלט להצביע
על הפוטנציאל הביצועי של ספורטאי בענף
כדור ,אך ביצוע מסוים במשחקי כדור מושפע
גם מגורמים נוספים ,ולכן קשה לבודד גורם
אחד עיקרי ,המשפיע על הביצוע הספורטיבי
של שחקן כדור ולהצביע עליו ,ובשל כך קשה
לבודדו.
ג .קושי בכימות משתנים פיזיולוגיים
במשחקי כדור בגלל ריבוי מיומנויות ,תנאי
סביבה משתנים והבדלים בין שחקנים.
כימות המשתנים במהלך אימונים היא פעולה
חשובה ,כי בעזרתה ניתן לאמוד את התגובות
הפיזיולוגיות השונות של הספורטאי .בהתאם
לממצאי הבדיקה יש לגרות את המערכות
הפיזיולוגיות ,לווסת את עומסי האימון ולהביא
כמובן לביצוע ספורטיבי אופטימאלי בתחרות.
אלא שמשחקי כדור משלבים בד"כ מגוון
רחב של מיומנויות ופעולות באימון ,בתנאים
סביבתיים משתנים ,תוך שוני בין הספורטאים
עצמם בכל הקשור לתגובתם לעומסי אימון.
הדבר מקשה כמובן על הניסיון לכמת
משתנים שונים במהלך האימון ולהשפיע בכך
על בחינתו המדעית.
ד .עומסים שונים בין שחקנים .עונת
התחרויות היא ארוכה .על שחקנים בקבוצות
טובות באירופה מוטלים עומסים תחרותיים
כבדים וממושכים :במסגרת הקבוצה
— משחקים לאומיים בליגת העל ובגביע,
מפעלי היבשת (כגון "צ'מפיונס ליג"" ,ליגה
אירופית") ועוד .תקופת תחרויות זו מתחילה
בד"כ באמצע אוגוסט ומסתיימת במאי-יוני,
ולאחריה מתחילים המפעלים הבין-לאומיים,
שלהם שותפות הנבחרות הלאומיות .לסיכום,
שחקן נבחרת לאומית עשוי להשתתף בכ60-
משחקים רשמיים .מובן שלא כל השחקנים

בקבוצה נמצאים תחת אותו עומס ,והשוני
הזה מקשה מאוד על ביצוע מחקרים.
ה .פציעות .שחקנים נפצעים לא מעט בעונת
התחרויות הארוכה ,עובדה המקשה מאוד על
ביצוע מחקר מעקב במהלך העונה.

חידוד תחרותי בענפי כדור
אחד ההבדלים בין ענפים אישיים לענפי כדור
בכל הקשור לחידוד תחרותי טמון במבנה
התחרות:
בענפים האישיים — התחרויות החשובות
מורכבות בדרך כלל מכמה סיבובים (מוקדמות,
שלבי ה'נוקאאוט' ,הכוללים חצאי גמר וגמר),
ועשויים להימשך על פני כמה ימים ולעתים
שבועות (כמו "טור דה פראנס" ברכיבה על
אופניים).
בענפי הכדור — רוב הליגות המקומיות
והיבשתיות מתפרסות על פני כ 8-חודשים,
כאשר במהלך השבוע מתקיים משחק אחד
או יותר.
בגלל המחסור במחקרים הדנים בחידוד
תחרותי בענפי הכדור דרוש מידע הבוחן את
תגובותיהם הפיזיולוגיות של שחקני הכדור בכל
הקשור לתרומת החידוד התחרותי לקראת
תחרויות חשובות הן בליגה המקומית והן בליגה
היבשתית (לעתים קרובות יש משחק חשוב
בליגה המקומית ושלושה ימים אח"כ בליגה
היבשתית (צ'מפיונס ליג ,ליגה אירופית) (פאיין
וחבריו .)2009 ,בסיום עונת התחרויות המקומית
והיבשתית מתחיל בד"כ מפעל תחרותי בין-
לאומי של נבחרות לאומיות (אליפות עולם או
אירופה ,משחקים אולימפיים) ,שגם אליו יש
לבצע הכנה ראויה.
אם כן ,שני תרחישים תחרותיים עשויים
להתקיים בהקשר לחידוד תחרותי והגעה
לשיא בקרב שחקני כדור:
א .אימוני הכנה לעונה ( Pre -season
 ,)trainingשאמורים להכין את הספורטאי
מבחינה גופנית לליגה המקומית
והיבשתית
ב .חידוד תחרותי לקראת תחרות חשובה
במישור הבין-לאומי ,המתקיים לאחר עונת
התחרויות.
להלן הפירוט:

א .הכנה לקראת עונת
תחרויות (ליגה)
מרבית המאמנים ואנשי מדעי הספורט
המלווים את הקבוצה מבינים שקשה ,וכמעט
בלתי אפשרי ,להביא את כל שחקני הסגל
לשיא היכולת למשך עונת התחרויות כולה.
אבל לאף אחד אין ספק שתכנון נכון של
 | 20ספורט הישגי ,דצמבר 2013

תהליך האימון ,שמירה על עקרון התקופתיות
והכנה מיטבית לעונה יבטיחו שהשחקנים
יגיעו מוכנים לעונה מבחינה גופנית ויהיו
מסוגלים לעמוד בעומסים הגופניים הצפויים
להם.
ההשפעה של אימוני הכנה אינטנסיביים
(לקראת עונת תחרויות) על כוח השריר,
סבולת אירובית ומשתנים ביוכימיים בקרב
שחקני רוגבי חצי מקצועניים נבדקה ע"י
קוט'ס וחבריו ( .)2007השחקנים עברו במשך
 6שבועות אימוני הכנה בעומסים גבוהים
והתאוששות מעטה .לאחר מכן בוצע חידוד
תחרותי למשך  7ימים.
בבדיקות עלו הממצאים הבאים:
 אחרי תקופת ההכנה :בבדיקות שנעשו
מיד אחרי תקופת ההכנה העמוסה (אחרי 6
שבועות) נצפתה ירידה משמעותית (13.8%-
 )3.7בכוח השריר ובמהירות ואף במגוון
מיומנויות תנועה וריצה ,כפי שנמדדו במבדקי
יכולת גופנית (ירידה של  .)12.3%שינויים
משמעותיים נצפו גם במשתנים הביוכימיים
כגון ירידה ביחס שבין ריכוז הטסטוסטרון
והקורטיזול (מצביע על מצב של הרס שריר)
וירידה בקריאטין קינז ובגלוטמין.
לעומת זאת —
 אחרי שבעת ימי החידוד התחרותי:
בבדיקות נצפתה עלייה בכוח שרירי
ההמסטרינגס (דו-ראשי ירכי) ,כפי שבאה
לידי ביטוי בבדיקה איזוקינטית (באמצעות
מכשיר הביודקס) ,שיפור בתוצאות מבדקי
היכולת הגופנית (מבדקי מהירות — מיאוץ
ל 10-מ' ,כוח מתפרץ — ניתור לגובה מהמקום
—  ,CMJוניתור למרחק מהמקום —  .)SLJכמו
כן נצפתה עלייה בכוח שרירי הארבעה-ראשי,
כפי שבאה לידי ביטוי בהגדלה של המשקל
המרבי ( 3פעמים בתרגיל סקווט ולחיצת
חזה) .נוסף לכך ,כל המשתנים הביוכימיים
חזרו לערכים הבסיסיים שלהם.

בישופ ואדג' ( )2005מצאו שביצוע של מיאוצים
חוזרים ) - (Repeated sprintsפעולות
בסיסיות הנדרשות ברוב משחקי הכדור,
עשוי להשתפר בתקופת החידוד התחרותי.
החוקרים בחנו את השפעותיה של תקופת
החידוד התחרותי שהתפרסה על-פני  10ימים
ושבוצעה לאחר  6שבועות של אימוני מיאוצים
חוזרים אינטנסיביים .הנבדקות היו שחקניות
כדורסל חצי מקצועניות .החוקרים בדקו
את יכולת המיאוץ שלהן באמצעות אופני
ארגומטר ,שביצעו  6x5שניות של מיאוץ מרבי
( (all outעל האופניים ונחו  30שניות בין
סט לסט .מבדק זה בוצע לפני ומיד לאחר
תקופת החידוד התחרותי שארכה ,כאמור,
 10ימים .כפי שניתן לראות באיור  ,1עשרת
ימי החידוד התחרותי הביאו לשיפור לא
משמעותי סטטיסטית (מהמיאוץ השני עד
החמישי) בסך-כל תוצרי העבודה (עלייה של
 )4.4%ולירידה ( 10.2%±3.5%לעומת ירידה
של  )7.9%±4.3%בהפחתה בכוח בין המיאוץ
השני לחמישי.

התרומה המדעית להבנת
אסטרטגיות אימון לחידוד
תחרותי בענפי הכדור מועטה
מאוד ,בוודאי בהשוואה
לענפי ספורט אישיים...
הסיבה העיקרית לכך היא
הקושי הרב בהפעלת מחקר
מדעי בתחום זה
לסיכום ,נראה כי כמו בענפים אישיים ,גם
בענפי כדור מומלץ לתכנן וליישם את תקופת
החידוד התחרותי תוך כדי תהליך האימון
השנתי של עונת התחרויות .בשני המחקרים

שתוארו לעיל נמצא שיפור ביכולות הגופניות
של השחקנים בעקבות ניהול נכון של תקופת
החידוד התחרותי .מומלץ למאמן לבצע
הכנה גופנית טובה לשחקניו לקראת עונת
התחרויות ,שתהווה בסיס למשתנים רבים
נוספים הקשורים בעונת התחרויות כגון
תדירות המשחקים במהלך העונה ,משך הזמן
בין המשחקים ,נסיעות/טיסות לתחרויות,
פציעות ,מספר הדקות שבהן השחקנים
פעילים במהלך המשחק ,הסתגלות פיזיולוגית
לתחרות זו או אחרת והתאוששות .כאמור,
המאמן חייב להביא בחשבון משתנים אלו
כאשר הוא מתכנן את אימוני תחילת העונה
ומשך העונה .במהלך אימוני ההכנה לעונה,
המאמן חייב להביא בחשבון את התקופה
הקרובה לתחילת עונת התחרויות ושם ליישם
את שלב החידוד התחרותי ,שבא לידי ביטוי
בהפחתה משמעותית של נפחי האימון.
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מסקנת החוקרים :הירידה בכוח השריר
ובסבולת האירובית במהלך תקופת ההעמסה
הגופנית הביאה את הגוף ,למעשה ,למצב
של עומס יתר .הירידה הזו נבעה כנראה
מעלייה בנזק השרירי ,שבאה לידי ביטוי
בירידה ביחס טסטוסטרון-קורטיזון ,קרי,
ביחס שבין האנבוליזם (בניית שריר) ובין
הקטבוליזם (הרס שריר) .לעומת זאת ,השיפור
בכל הערכים הנ"ל בעקבות החידוד התחרותי
(שנמשך שבוע ימים) יצר פיצוי יתר בכוח
השריר ,בסבולת האירובית ובמהירות ,עובדה
המיוחסת לעלייה ביחס אנבוליזם-קטבוליזם
ולירידה בנזק השרירי.
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איור  :1סך-כל העבודה ( )KJבכל חמשת המיאוצים לפני ( 6שבועות) ואחרי ( 8שבועות)
 10ימי חידוד תחרותי (בישופ ואדג')2005 ,
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ב .חידוד תחרותי לקראת
תחרות עיקרית
(מפעל נבחרות לאומיות)
כפי שצוין ,השחקנים המובילים בקבוצותיהם
משתתפים גם במסגרת הנבחרת ,שמשחקיה
מתקיימים מיד בסיום הליגות (בד"כ בחודש
יוני) .כדי להביא את השחקנים לכושר הטוב
ביותר למשחקי הנבחרת החליטו בכמה
מדינות באירופה להקדים את סיום עונת
משחקי הליגה המקומית ,במטרה לאפשר
לשחקנים התאוששות והכנה נאותה .עם
זאת ,ישנן מדינות הנוקטות גישה שונה,
ולפיה הליגה המקומית 'נמתחת' עד לתחילת
ההכנה למפעלי הנבחרות ,וזאת כדי לנצל את
כושר המשחק של השחקנים.
בנושא זה קיימות שתי גישות בכל הקשור
לתפיסת ההכנה התחרותית למשחקי
הנבחרות .מעט ספרות המחקר הקיימת
במשחקי כדור מותירה את השאלה — איזו
גישה היא הנכונה — לא פתורה.

שלב א
יום
אחה"צ
בוקר
— מבדק אירובי — אימון אירובי —
 6פעמים  2 Xדקות
 — 1אימון טכני-
— משחק —  20דקות
טקטי
— אימון טכני-טקטי

 2חופש
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3
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 4חופש
 5חופש
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 6פעמים  2 Xדקות
משחק אימון
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10
— אימון טכני-טקטי
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 6פעמים 2 X
 11חופש
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אימון סבולת
13
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* באישור בנגסבו וחבריו ()2006
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הכנה של נבחרת צרפת בכדורגל לאליפות
העולם  1998לעומת 2002
פרט וקוטה (  )2003דיווחו במחקרם על
הבדלים בהכנה של נבחרת צרפת לאליפות
העולם בכדורגל בשנת  1998לעומת .2002
ב 1998-זכתה צרפת באליפות העולם ,ואילו
ב — 2002-עם אותו סגל שחקנים — היא הודחה
מהטורניר בשלב מוקדם מהצפוי (סיימה את
שלב הבתים ללא נקודות כלל ואף ללא שערי
זכות) .עפ"י החוקרים ,ההכנה לאליפות העולם
בשנת  1998הייתה ארוכה יותר והעניקה לצוות
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הכנה של נבחרת דנמרק בכדורגל לאליפות
אירופה 2004
בנגסבו וחבריו ( )2006פרסמו את תכנית
ההכנה של נבחרת דנמרק בכדורגל לאליפות
אירופה שהתקיימה בשנת  .2004בפרק הזמן
שבין סיום הליגה המקומית ותחילת ההכנה
למשחקי הנבחרת נחו השחקנים במשך
שבועיים ,ולאחר מכן בוצעה הכנה לאליפות
אירופה שנמשכה  18יום .פרק זמן זה חולק
לשני חלקים בני תשעה ימים כל אחד .בטבלה
 1ניתן לראות שתשעת הימים האחרונים
(שלב ב) כללו פחות נפח אימון ויותר עבודת
חידוד/מהירות טכני-טקטי.
באיורים  2ו 3-ניתן לראות כי בשלב ההכנה
השני — שלב החידוד התחרותי (תשעת
הימים השניים) — נפח האימון היה קטן יותר
בהשוואה לשלב הראשון (תשעת הימים
הראשונים) .כמו כן ,בשלב השני משך הזמן,
באותה עצימות ובאותו דופק ,היה קצר יותר,
וגם — משך הזמן בדופק גבוה (אבסולוטי
ויחסית לדופק המרבי) היה נמוך יותר.

טבלה  :1תכנית האימונים של נבחרת דנמרק בכדורגל — הכנה לאליפות אירופה ,2004
הכוללת שתי תקופות (שלבים א+ב) (בנגסבו וחבריו)2006 ,

0

דופק (דקות)

איורים  :3 ,2מתוך בנגסבו וחבריו ()2006

איור  :2ערכי הדופק במהלך שני שלבי
ההכנה ( 18ימים) של נבחרת דנמרק
לאליפות אירופה בכדורגל2004 ,

איור  :3ערכי הדופק יחסית לדופק המרבי
במהלך שני שלבי ההכנה ( 18יום) של נבחרת
דנמרק לאליפות אירופה בכדורגל2004 ,

המקצועי די זמן לאושש את השחקנים מהליגה
המקומית ולהכינם מבחינה גופנית לאליפות
עצמה .שלב החידוד התחרותי לאליפות נמשך
 14ימים (פרק זמן אופטימאלי) .ההכנה הגופנית
הייתה אינטנסיבית ,עם נפחי אימון בינוניים,
מה שגרם לצמצום נזקים פיזיולוגיים בעקבות
האימונים ולהפחתת העייפות המצטברת של
השחקנים בעקבות תקופת ההכנה.
בניגוד להכנה למשחקי אליפות העולם ,1998
ההכנה לאליפות העולם  2002הייתה קצרה
הרבה יותר ,ולמעשה ,רוב שחקני הנבחרת
הצטרפו להכנה רק שמונה ימים לפני האליפות.
זאת ועוד :בדיקות הדם שלהם שיקפו מצב
עייפות ונזק שרירי גבוה ,משום שלא הספיקו
להתאושש ממשחקי הליגה שהסתיימו רק
זמן קצר מאוד קודם לכן .כיוון שכך ,הצוות
המקצועי לא יכול היה לפתח יכולות גופניות
בתקופת ההכנה למשחקים ,ולכן לא יכול היה
לתכנן תקופת חידוד תחרותי (המבוצעת לאחר
תקופת הכנה גופנית אינטנסיבית ובסמיכות
לתחילת תקופת התחרויות).
בהתייחס לשני המקרים הנ"ל נראה כי הכנה
אידאלית לטורניר חשוב היא זו שבה למאמן
יש די זמן — כמה שבועות — לשם תקופת הכנה
טרם המשחק הראשון בטורניר .רצוי שלאחר
הליגה המקומית יזכו השחקנים לכמה ימי
מנוחה ,שיאפשרו התאוששות מספקת ,ולאחר
מכן יש לדאוג לבנייה ולפיתוח יכולות גופניות
של השחקנים בנפחים ובעומסי אימון גבוהים.
בתקופת החידוד התחרותי 14-10 ,ימים לפני
המשחק הראשון ,יופחתו נפחי האימון אך
אינטנסיביות האימון תישאר גבוהה.
הכנה של נבחרת דנמרק בכדורגל לאליפות
אירופה 1992
לעומת גישה זו ,ובהשוואה לכישלון של נבחרת

צרפת באליפות העולם  ,2002ישנן דוגמאות
אחרות של נבחרות שביצעו הכנה קצרה מאוד
לטורניר נבחרות אך הצליחו מאוד .דוגמה
מעניינת היא נבחרת דנמרק בכדורגל ,שזכתה
באליפות אירופה בשנת  — 1992להפתעת
כל אוהדי הכדורגל בעולם (הדנים נטלו חלק
בטורניר לאחר שיוגוסלביה הודחה ממנו בשל
בעיות פוליטיות) .נבחרת דנמרק עודכנה
על הצטרפותה לטורניר רק  10ימים לפני
האליפות ,כשמחצית משחקני הסגל היו
פעילים עדיין במשחקי הליגה האירופית (גביע
אירופה לקבוצות) ,והשאר כבר היו בפגרה של
כחודש ימים .כל סגל השחקנים עמד לרשות
המאמן רק שישה ימים לפני המשחק הראשון
בטורניר ,וכתוצאה מכך ההכנה לאליפות
הייתה לקויה .אף-על-פי כן ,התוצאות כאמור
היו נפלאות — הדנים זכו במקום הראשון.

נבחרת דנמרק בכדורגל — אלופת אירופה 1992

סיכום

נבחרת צרפת בכדורגל — אלופת העולם 1998

על-אף שההכנה למשחקי נבחרת (טורניר
חשוב) אינה שונה עקרונית מההכנה בענפים
אישיים ,המורכבות של קבוצה והשוני בין
השחקנים מקשים מאוד על המאמן ליצור
תקופת חידוד תחרותי ,המתוזמנת לכולם
בצורה זהה .השחקנים אמורים להיות בשיאם
בכל משחק ומשחק ,עובדה המקשה על
תכנון תקופת החידוד לקבוצה בהשוואה
לספורטאים בענפי ספורט אישיים .עם זאת,
העקרונות של תכנון תקופת החידוד התחרותי
דומים מאוד בין ענפי כדור וענפים אישיים.
המודל השמרני של תקופת הכנה לתחרויות
חשובות ,הכוללת תקופת התאוששות מיד
בסיום הליגה המקומית ,הכנה גופנית בעלת
נפח ועוצמות אימון גבוהות ולאחריה תקופת
חידוד הכוללת הפחתה בנפחי האימון — מודל

כזה עדיין קיים .בדומה לענפים אישיים ,גם
בענפי הכדור תקופת החידוד כוללת הפחתה
בנפחי האימון לעומת אינטנסיביות האימון
— הנותרת בעינה .אף שהגישה השמרנית היא
זו הרווחת ,ניתן למצוא גם דוגמאות הכנה
אחרות לתחרויות חשובות (ראה לעיל) .אי
לכך ,על המאמן והצוות המקצועי להיות
יצירתיים ,להתאים את עצמם למצב הקיים
ועל פיו לקבל החלטה לגבי ההכנה לטורניר .על
הצוות המקצועי להתחשב במצבם הפיזיולוגי-
ביולוגי ,החברתי והפסיכולוגי של השחקנים
בבואו לתכנן את ההכנה לטורניר חשוב.

גם אם הזמן המוקדש עבור
הכנה למשחקי הנבחרת הוא
קצר ,קודם כול יש להקדיש
זמן להתאוששות השחקנים
ולצמצום עייפותם
אימוני הכנה לעונה צריכים להיות בעלי נפח
אימון ואינטנסיביות גבוהים ,ובסיומם צריכה
להתחיל תקופת חידוד תחרותי בעלת נפחי
אימון קטנים יותר ואינטנסיביות אימון זהה לזו
שבתקופת ההכנה .הדילמה אם לתכנן את
הליגה המקומית כך שתסתיים בסמוך למשחקי
הנבחרת ובדרך זו להסתמך על כושר משחק
הקיים אצל השחקנים עוד ממשחקי הליגה,
לעומת תכנון הליגה המקומית כך שתסתיים
זמן רב לפני משחקי הנבחרת כדי לאפשר
הכנה יסודית למשחקים — גם דילמה זו קיימת.
קשה לומר איזו מהגישות נכונה או יעילה יותר
עבור הצלחת השחקנים ,אך ברור שיש לתת
להם זמן להתאושש מעונת משחקי הליגה
המקומית ולהכינם בהתאם למשחקי הנבחרת.
גם אם הזמן המוקדש עבור הכנה למשחקי
הנבחרת הוא קצר ,קודם כול יש להקדיש זמן
להתאוששות השחקנים ולצמצום עייפותם.
על-אף הקשיים בהפעלת מחקר מדעי בקרב
ענפי הכדור השונים ,אנשי מדעי הספורט
(פיזיולוגים ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד),
העובדים עם שחקנים בענפי הכדור ,צריכים
לחקור ולמצוא פתרונות לאותם קשיי מחקר
שצוינו .רק אז יתפתח תחום החידוד התחרותי
בענפי כדור והשפעתו על ביצועים ספורטיביים,
והמאמנים יוכלו להסתייע בנתוני המחקר.

רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן
לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר אלקטרוני:
yaniva@wingate.org.il
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האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט

ליווי רפואי
העתודה הספורטיבית-הישגית של ישראל —  175ספורטאים וספורטאיות מצטיינים ,גילאי  12עד
 18מכל רחבי הארץ — חיים ,מתאמנים ולומדים במסגרת האקדמיה למצוינות בספורט במכון
וינגייט .מטבע הדברים ,אורח החיים התובעני שלהם מחייב ליווי רפואי ,תזונתי ,מנטאלי ופסיכולוגי
צמוד .בשנים האחרונות הורחבה ושוכללה עוד יותר המעטפת הרפואית כמו גם מערך הטיפול
והליווי הרפואי והפארא-רפואי.

ד"ר דליה נבות מינצר
 ,M.sc ,MDרופאת משפחה וספורט
רופאת האקדמיה למצוינות בספורט ,מכון וינגייט

מרבית ספורטאי האקדמיה למצוינות
בספורט במכון וינגייט הם חברים בנבחרות
ישראל הצעירות .עומס האימונים הגבוה
ואורח החיים האינטנסיבי שלהם מחייבים
ליווי חינוכי ,ארגוני ,חברתי ורפואי מותאם.
הליווי הרפואי מנוהל ומבוצע במרכז לרפואת
ספורט ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט.
ההתייחסות היא אישית ,והגישה כוללנית
(הוליסטית) .כיוון שמדובר בספורטאים
צעירים ,קיימת התייחסות מיוחדת גם
למרכיבים דוגמת בנייה נכונה של הספורטאי
מבחינה גופנית ומנטאלית ,מניעת פציעות
וטיפול המאפשר המשך עיסוק ספורטיבי
עצים לשנים ארוכות .המעקב וההתערבות
מבוצעים ברמת הספורטאי היחיד ,הקבוצה
והאקדמיה כולה.

קליטה רפואית
הצוות הרפואי של האקדמיה הורחב
בשנים האחרונות ,והוא כולל מומחים
מתחומים שונים :רופאת ספורט ,אורתופד,
פיזיותרפיסטים ,תזונאיות ,פסיכולוגים ,מאמני
כושר ופיזיולוגים (כולם במשרות חלקיות).
נוסף לליווי הרפואי השוטף מתנהלות כמה
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תכניות מעקב והתערבות ,שיפורטו בהמשך.
כל מועמד לאקדמיה ,לאחר שנבחר על-ידי
הצוותים המקצועיים בענף שבו הוא עוסק,
מוזמן ליום של בדיקות רפואיות בליווי הוריו,
הכולל את הנושאים הבאים:
בדיקה רפואית :שאלון וראיון רפואי ,בדיקת
רופא ספורט ,בדיקות תפקודי נשימה ,אק"ג
במנוחה ,אק"ג במאמץ [בהתאם להנחיות
"חוק הספורט" ( ,])1בדיקות דם ראשוניות
סקירה אורתופדית :איתור והערכה של
פציעות קיימות ,איתור בעיות שריר-שלד,
הערכת חולשה יחסית או גורמי סיכון אחרים
לפציעות בהמשך .בסיום הסקירה מקבל כל
ספורטאי הנחיות ראשוניות לתרגילי חיזוק,
גמישות ושיקום על-פי הצורך
ייעוץ ע"י תזונאית ספורט :ראיון מכוון,
בדיקות אנתרופומטריות ומתן המלצות
ראשוניות לתזונה מתאימה והמלצות לתיסוף
על-פי הצורך ובהתאם לבדיקות הדם
בדיקות פיזיולוגיות :הערכה של יכולת
בסיסית ,על-פי ענף הספורט
מילוי שאלון בנושא הרגלי שינה.

בסיום הבדיקות מקבל כל ספורטאי הנחיות
להשלמה או לביצוע בדיקות נוספות במרכז
הרפואי במכון וינגייט או דרך קופות החולים,
במידת הצורך .ממצאי הבדיקות מסוכמים
בקצרה ומועברים ,בצירוף המלצות הצוות
הרפואי ,למאמני הקבוצות ולמנהלת
האקדמיה לשם החלטה סופית לגבי הקבלה
לאקדמיה .במקרה הצורך מפורטות גם
מגבלות רפואיות או המלצות לאימוני חיזוק
וכדומה.

בין האימונים התכופים (  .)4באקדמיה
עובדות שתי תזונאיות ספורט ,המלוות את
הספורטאים ואת קבוצות האימון השונות.

למרות זאת ,נראה כי המודעות של ספורטאים
צעירים ושל רבים מהמאמנים לחשיבות
המרכזית של השינה ולקשר שלה לביצועים
ספורטיביים טובים לוקה בחסר.

ברמה האישית :התמיכה כוללת הערכה
וייעוץ ראשוני ,כמפורט למעלה; בדיקה וייעוץ
תקופתי בהתאם לענף הספורט ולצרכים
האישיים של כל ספורטאי.
ברמה הקבוצתית :מתקיימות סדנאות
והרצאות כמה פעמים בשנה בנושאי תזונה
ובנושאים הקשורים לזמינות ולמאזן אנרגיה.

כיוון שמסגרת האקדמיה למצוינות בספורט
עמוסה ותובענית ,רבים מהספורטאים
מתקשים ללכת לישון בשעת כיבוי האורות,
וחלקם מתאמנים או משחקים עד לשעות
הערב המאוחרות .חלק לא מבוטל מספורטאי
האקדמיה מדווח על עייפות ועל קושי
בהירדמות מסיבות שונות.
בשנה האחרונה התחלנו בבדיקות שינה
אישיות לספורטאים שדיווחו על בעיה
הקשורה לשינה ,שעשויה להיגרם מהפרעת
שינה .אנו מקיימים ראיונות אישיים ,בעזרת
שאלון מובנה ,במטרה לאתר בעיות שינה
בקרב קבוצות אימון ,שכבות גיל או דיירי בתי
המגורים השונים באקדמיה .כפי שצוין ,כחלק
מהליך הקבלה לאקדמיה ממלא כל מועמד
שאלון אישי ,שנועד לאסוף מידע על הרגלי
השינה שלו בבית ,וזאת כדי להעריך בהמשך
אם חל שינוי בהיבט זה כתוצאה מהמעבר
לאקדמיה.

התמיכה התזונתית

ליווי מנטאלי ופסיכולוגי

תכנית למניעת פציעות
ברמה האישית :לאחר הבדיקות הרפואיות
והאורתופדיות המקדימות מקבל כל ספורטאי
תכנית תרגול אישית ,המיועדת לחזק את
שרירי הציר ,לשפר את תחושת המנח,
לשפר את הגמישות במקרה של מגבלה
ולחזק אזורים שנמצאו חלשים יחסית .לחלק
מהספורטאים מבוצעת סקירה חוזרת אחת
לשנה ,לצורך מעקב.
ברמה הקבוצתית :לכל קבוצת אימונים
מותאמת במהלך העונה תכנית תרגול
למניעת פציעות .התכנית מורכבת ,מותאמת
ומעודכנת באחריות פיזיותרפיסט ,בהתאם
לענף הספורט ולצרכים הייחודיים של כל
קבוצה .תכנית המניעה מבוצעת כחלק
מהאימון ,על-ידי מאמן הקבוצה .תכנית
מניעת הפציעות כוללת תרגילים המבוצעים
במהלך  15-10דקות ,פעם ביום .זוהי השיטה
המקובלת כיום בעולם לשם מניעת פציעות
(.)3 ,2

מעקב תזונתי
ואנתרופומטרי
לתזונה נכונה יש חשיבות בריאותית מרכזית
ובמיוחד לספורטאים המתאמנים בעומסים
גבוהים .צריכה קלורית נכונה ומאוזנת היא
קריטית להשגת התפתחות תקינה ולשיפור
הישגים בהשפעת האימון .האימון מצריך
זמינות אנרגטית תקינה לשימור תפקוד
תקין של מערכות הגוף .יש להתאים את
הרכב הארוחות ומועדיהן ללוח הזמנים של
הספורטאי כדי להשיג תמיכה והתאוששות

יכולת מנטאלית וכלים פסיכולוגיים
להתמודדות עם לחצים מהווים מרכיב חשוב
ביכולתם של ספורטאים לעמוד בעומסי
אימונים ,במשחקים ובתחרויות ולהתמיד
באורח חיים ספורטיבי לאורך שנים .יכולת
ההתמודדות חשובה ביותר גם במקרים של
פציעה ובתקופות התאוששות וכן בהתמדה
בתקופות שבהן הספורטאי אינו מתקדם.
גורמי מתח ומצב נפשי קשורים גם לסיכון
לפציעות אצל ספורטאים (.)5
הליווי הפסיכולוגי והמנטאלי של ספורטאֵי
האקדמיה נעשה על-ידי חמישה פסיכולוגים
שהתמחו בתחום הפסיכולוגיה של הספורט.
הספורטאים מקבלים ייעוץ ,הדרכה ואימון
מנטאלי ,במטרה לפתח את היכולת
הפסיכולוגית הרלוונטית לעיסוק בספורט
תחרותי ולשפר את יכולת ההתמודדות
והתפקוד באימונים ובתחרויות .לכל
אחת מקבוצות האימון נלווה פסיכולוג
ספורט ,והליווי כולל גם הנחיות למאמנים
ולספורטאים ,פגישות עם הספורטאים
וההורים ,סדנאות והרצאות.
נוסף לכך ,כל ספורטאי באקדמיה יכול לפנות
לתמיכה מנטאלית אישית ע"י פסיכולוג ספורט
מצוות הליווי המנטאלי .תמיכה פסיכולוגית
יכולים לקבל גם ספורטאים לאחר פציעה או
בתקופות משבר ו/או ירידה בהישגים .במקרה
הצורך יכול הספורטאי להיפגש ולהיות מלווה
גם ע"י פסיכולוג קליני.

הערכה והתערבות בנושא
השינה
לאיכות השינה ולמשכה חשיבות מרכזית
בנושאים הבאים:
 ביצועים קוגניטיביים כמו יכולת זיכרון
ושימור מידע
 היבטים הקשורים לריכוז ולמצב רוח ()7 ,6
 ביצועים ויכולת ספורטיבית ()8
 יכולת ביצוע אצל ספורטאים בגיל נוער (.)9

כיוון שמדובר בספורטאים
צעירים ,קיימת התייחסות
מיוחדת גם למרכיבים
דוגמת בנייה נכונה של
הספורטאי מבחינה גופנית
ומנטאלית ,מניעת פציעות
וטיפול המאפשר המשך
עיסוק ספורטיבי עצים
לשנים ארוכות
בדיקות ומעקבים אחר איכות והרגלי השינה
מבוצעים בעזרת מעבדת שינה ","Win-Sleep
הפועלת במרכז לרפואת ספורט במכון וינגייט.
מתוצאות ראשוניות של השאלונים והבדיקות
שנערכו עד כה עולים הממצאים הבאים:
 קיים קשר בין משך השינה בלילה לציונים
בלימודים בבית-הספר (איור  — 1בעמ’
הבא).
 חלק ניכר מהספורטאים אינו מגיע למספר
שעות השינה המומלץ במהלך ימי השבוע.
 חלק מהספורטאים שהתלוננו על עייפות
לא שמרו על שעת ההליכה לישון וגם כאשר
ישנו די שעות המשיכו להרגיש עייפים.
בשנה הקרובה אנו מתכוונים להמשיך
בבדיקות ובמהלכים שכבר החלו ואף לשכלל
דצמבר  ,2013ספורט הישגי | 25

הערכה ,מעקב
ובדיקות פיזיולוגיות

דוגמה לשיפור ביכולת האירובית ובתוצאות
שהשיג טריאתלט בן  15בבדיקת סף חומצת
החלב בשחייה ובריצה מוצגת באיורים  2א-ג
ובאיור ( 3בעמ’ הבא).

ניתן להבחין בשיפור ביעילות האנרגטית עם
ירידה בדופק בכל מהירות ריצה וכן לראות
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80.0
90.0
100.0
ציונים ()%
ק משך השינה של ילד אחד כתלות בממוצע הציונים שלו בביה"ס
___ קו המבטא מגמה

איור  :1הקשר בין שעות השינה בלילה לבין ממוצע הציונים בבית-הספר ,על-פי דיווח אישי
של  25ספורטאים באקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט
Feb-13
May-13

0
0

 Vשלבי המבדק
עם עצימויות
משתנות

All Out — AO
A0

V3

V4

V2

2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00

עצימות (שלב)

איור 2א :השוואה של תוצאת שחייה למרחק  200מטר בעומסים משתנים בחודש מאי 2013
לעומת פברואר 2013
Feb-13
May-13

14
12
10
8
6
4
2
0

0
0

 Vשלבי המבדק
עם עצימויות
משתנות

All Out — AO

A0

V3

V4

V2

עצימות (שלב)

איור 2ב :השוואה של רמת הלקטט בדם במאי  2013לעומת פברואר 2013
Feb-13
May-13

100

0
0

80

 Vשלבי המבדק
עם עצימויות
משתנות

60
40

All Out — AO

20
A0

V3
V4
עצימות (שלב)

איור 2ג :השוואה של הדופק במאי  2013לעומת פברואר 2013

V2

0

דופק (פעימות/דקה)

בהסתמך על איורים  2א-ג ניתן להבחין
שיכולת השחייה והיכולת האירובית של
הספורטאי השתפרו בין החודשים פברואר
למאי  .2013השחיין שחה מהר יותר ויצר פחות
לקטט ,תוך שמירה על אותו דופק ובדרגות
מאמץ זהות.

60.0

לקטט (מילימול/ל)

אוכלוסיית הנבדקים והבדיקות כיום הן אלה:
 לשחקנים (בחלק מקבוצות משחקי
הכדור) ולטריאתלטים — בדיקת צריכת
חמצן מרבית (צח"מ)
 לטריאתלטים — בדיקת סף חומצת חלב
(סח"ח) בריצה ,ברכיבה על אופניים
ובשחייה (שלוש פעמים בשנה)
 לשחיינים — בדיקת סף חומצת חלב ,רמות
חומצת חלב במבחן מדרגה (כמה פעמים
בשנה)
 לקבוצות הכדורסל והכדורעף ולספורטאי
הג'ודו — בדיקה של יכולות אתלטיות
דוגמת מהירות ,מהירות תגובה ,ניתור
ושינוי כיוון ,באמצעות מבחנים המותאמים
לסוג הפעילות בכל ענף ע”י מכשיר
האופטוג’אמפ.

70.0

50.0

זמן (שניות)

בשנתיים האחרונות התחלנו בביצוע בדיקות
פיזיולוגיות לספורטאי האקדמיה .מטרתן
— להעריך את היכולת האישית ומצב הכושר
הגופני של כל אחד מהספורטאים בתחומים
הקשורים לספורט שבו הוא עוסק ,לתת
למאמנים משוב לגבי עצימות האימונים
המבוצעים ,לסייע לספורטאים לתכנן טוב
יותר את ימי התחרויות וכן לסייע בבניית
תכניות אימון .נוסף לכך ,אנו מקווים שלימוד
המאפיינים הפיזיולוגיים של ספורטאים
צעירים בענפים שונים יוכל לשפר בעתיד
את יכולת הניבוי וההערכה לגבי ספורטאים
צעירים.

זמן שינה (שעות)

את השיטות שבעזרתן מבוצע מעקב אחר
השינה .כמו כן — לבצע מעקב ישיר אחרי
ספורטאים בחלק מקבוצות האימון בעזרת
שיטות חדשניות לבדיקת משך השינה
ואיכותה.

8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4

את השיפור ביכולת האירובית והשינוי בסף
חומצת החלב וברמת חומצת החלב בשלבי
המאמץ השונים.
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בשנה האחרונה התחלנו בתכנית שיקום,
המנוהלת על-ידי מאמן הכושר הראשי באקדמיה
ובתיאום עם הגורמים הרפואיים והפארא-
רפואיים של האקדמיה .במסגרת התכנית ,כל
ספורטאי הסובל מפציעה ,שהטיפול בה או
השיקום ממנה צפוי להימשך יותר משבועיים
שבהם לא יוכל להשתתף במסגרת האימונים
הקבוצתית ,מופנה על-ידי רופאת האקדמיה
למאמן הכושר ונכלל בתכנית השיקום .לכל
ספורטאי מותאמת תכנית אימונים אישית,
שמטרתה שימור היכולת הקיימת ושיפור
היכולת על-פי מצבו הרפואי וענף הספורט
שבו הוא עוסק .זאת בשילוב שיקום פיזיותרפי
ומעקב רפואי .לתקופת השיקום מותאמת גם
תכנית תזונה ,והספורטאים המעוניינים בכך
מקבלים גם ליווי מנטאלי אישי.

דוגמה של תכנית שיקום
להלן דוגמה של תכנית שיקום :כדורסלן ששבר
את הקרסול ונותח החל בתכנית שיקום שבוע
לאחר הניתוח ,בתקופה שבה היה עדיין בגבס
ולפני שהתחיל בשיקום הפיזיותרפי .הוא קיבל
תכנית אימונים שמטרתה ,בשלבים הראשונים,
הייתה שימור יכולת לב-ריאה תוך שימוש
באופני ידיים ,חיזוקים של פלג הגוף העליון וכן
תרגילים לשימור הכוח בפלג הגוף התחתון.
בהמשך ,לאחר שהוסר הגבס ,הורחבה התכנית
כך שבסיומה — לאחר כשלושה חודשים כשחזר
למסגרת אימוני הקבוצה — הוא היה בכושר לב-
ריאה טוב יותר מהכושר שבו היה ביום הפציעה,
חזק יותר בפלג גופו העליון ולאחר תרגול מקיף
של שרירי הציר.

לקטט ()mmol/L

בתקופות קודמות הבחנו שספורטאים,
הסובלים מפציעות חמורות יחסית המחייבות
תקופת שיקום ממושכת או התערבות ניתוחית,
יוצאים ממסגרת האימונים הקבוצתית,
אינם מתאמנים באופן סדיר ,מאבדים את
היכולת הביצועית-ספורטיבית ומתקשים
לתפקד במסגרת האקדמיה .מצב זה מקשה
על הספורטאים המחלימים לחזור למסגרת
ולהגיע שוב לרמה הספורטיבית שבה היו לפני
הפציעה או הניתוח.

HR

Lactat

7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

* הבדיקה בוצעה על מסילה
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תכנית שיקום
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מהירות (קמ”ש)

איור  :3עקומות דופק ולקטט — אפריל  2013לעומת ינואר 2013
טבלה  :1אימונים שביצע ג'ודאי בן  17לאחר ניתוח כתף ,במסגרת תכנית השיקום בתחילת
התכנית (אוגוסט  )2012ולקראת חזרתו לאימוני הקבוצה (ינואר )2013
סוג האימון

אוגוסט 2012

ינואר 2013

אירובי

 30ד' אופניים (פלג גוף עליון)
 4 Xפעמים בשבוע

  30ד' אופניים (פלג גוף עליון) 2 Xבשבוע
  30ד' ריצה  3 Xפעמים בשבוע אימוני ריצה בעליות /מדרגות 3 Xפעמים בשבוע

כוח

 30ד' פלג גוף תחתון  3 Xפעמים
בשבוע

חיזוק כולל של הגוף,
 65ד'  3 Xפעמים בשבוע

תחזוקה כללית

 30ד'  5-4פעמים בשבוע שרירי
ליבה ,תרגילים לפלג גוף תחתון

חיזוק כולל של הגוף,
 70ד'  5 Xפעמים בשבוע

התמיכה התזונתית כוללת בדיקות וייעוץ תקופתי
בהתאם לענף הספורט ולצרכים האישיים של כל ספורטאי,
סדנאות והרצאות בנושאי תזונה ובנושאים
הקשורים לזמינות ולמאזן אנרגיה

בטבלה  1ניתן לראות דוגמה להיקף האימונים,
בתחילת התכנית ובסיומה ,של ג'ודאי בן ,17
לאחר פריקה חוזרת של כתף שמאל שהצריכה
ייצוב ניתוחי.
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בסיכום ביניים שביצענו בחודש יוני ,2013
כתשעה חודשים מכינון תכנית השיקום,
נכללו בתכנית — לתקופות של שבועיים
ועד  32שבועות —  20ספורטאים המהווים
כ 13%-מספורטאי האקדמיה .מספר זה
גדול בהרבה מהמספר שציפינו לו .פציעות
חמורות (שהביאו להכללה בתכנית השיקום)
היו שכיחות ביותר בקרב הג'ודאים ואצל
שחקניות בקבוצת הכדורעף .בשתי הקבוצות
נכללו בתכנית קרוב לרבע מהספורטאים.
הפציעות השכיחות ביותר היו נקעים חמורים
או שברים באזור הקרסול ופציעות באזור
הברך והכתף (טבלה .)2

טבלה  :2פציעות של ספורטאים שנכללו בתכנית השיקום של האקדמיה למצוינות בספורט
בחודשים אוגוסט  2012עד יוני 2013
נקעים

פציעות ברכיים

פציעות כתף

אחרים

7

4

4

5

)(AS

1 — high AS
4 — sever AS
2 — AS + fracture

1 — ACL + MCL
1 — ACL
1 — meniscal tear
1 — condyle
contusion

1- AC joint injury
1- SLAP
1- RCS
1- ant. dislocation

1- stress fracture
1- deformation
surg.
1- muscle tear
1- spondilolysis
1- elbow fracture

הספורטאים מקבלים ייעוץ ,הדרכה ואימון מנטאלי
במטרה לפתח את היכולת הפסיכולוגית הרלוונטית
לעיסוק בספורט תחרותי ולשפר את יכולת ההתמודדות
והתפקוד באימונים ובתחרויות

סיכום
האקדמיה למצוינות בספורט במכון
וינגייט שואפת לקיים סביבה אופטימאלית
לספורטאי העילית הצעירים — ספורטאי
העתיד של מדינת ישראל .כחלק מהתנאים
והתמיכה המחייבים ,יחד עם הגידול במספר
הספורטאים באקדמיה ,הורחבה ושוכללה
בשנים האחרונות המעטפת הרפואית כמו גם
מערך הטיפול והליווי הרפואי והפארא-רפואי
של האקדמיה .מטרות המעטפת הרפואית הן
למנוע פציעות ותחלואה ולטפל בכל ספורטאי,
כך שיוכל לממש את יכולתו בצורה הטובה
ביותר .נוסף לכך ,אנו מנסים לתמוך ביצירת
סטנדרטים לחיים ספורטיביים ולאימונים
מבוקרים ותואמים ככל האפשר ,תוך עבודה
בשיתוף פעולה בתוך הצוות הרפואי הרב-
מקצועי ועם צוותי המאמנים וצוותי ההדרכה
והחינוך באקדמיה.
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן
לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר אלקטרוני:
yaniva@wingate.org.il
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האקדמיה למצוינות בספורט:
ראי של החברה הישראלית
ד”ר מורן בצר תייר
מנהלת האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט*
האקדמיה למצוינות בספורט הוקמה במכון וינגייט בשנת .1990
התפיסה ,הרעיון והמבנה מבוססים על מודלים של פנימיות ספורט
שפועלות זה שנים ברחבי אירופה .הן מקבצות אליהן ספורטאים
מצטיינים מכל רחבי המדינה ומעניקות להם תשתית אימונים ומעטפת
רפואית-מדעית — הכול תחת קורת גג אחת.
לקראת שנתה ה 24-מהווה האקדמיה בית לאומי למגוון ענפי ספורט:
כדורסל בנים ובנות ,כדורעף בנים ובנות ,כדורגל בנות ,טניס שולחן,
טריאתלון ,שחייה וג'ודו ואף לספורטאים יחידים מענפי ההתעמלות,
האופניים והאתלטיקה .בימים אלו נבדקת האפשרות לצרף לאקדמיה
עוד ענפי ספורט מועדפים כגון התעמלות אמנותית ואתלטיקה.
כיום משתייכים לאקדמיה  175ספורטאים וספורטאיות בגילים 18-
 ,12המתאמנים ב 13-קבוצות אימון שונות .בשנה זו ,יותר משליש
מספורטאי האקדמיה הן ספורטאיות ו 60%-מכלל הספורטאים/ות
מגיעים מהפריפריה.
במידה רבה ,ספורטאי האקדמיה הם ראי של החברה הישראלית .הם
מגיעים מכל חלקי הארץ ואף מהתפוצות ,מרקע תרבותי מגוון ומשכבות
חברתיות-כלכליות שונות .באקדמיה חיים ומתאמנים זה לצד זה ותיקים

ועולים חדשים ,יהודים ובני מיעוטים ,חילוניים ודתיים ,עירוניים וילדי
ההתיישבות העובדת ,ולכולם שיוון הזדמנויות מוחלט :התנאים שהם
זוכים להם זהים ,ומדדי ההצלחה נקבעים רק על-פי יכולתם המקצועית,
וזאת בעזרת האגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.
סדר יומם העמוס של הספורטאים ,המתחיל לפני שש בבוקר ,כולל
אימוני בוקר ואחר-הצהריים ושיעורי העשרה תנועתית (פילאטיס,
שחייה ,יוגה וכיו"ב) .עומדת לרשותם מעטפת רפואית ,הכוללת
פיזיותרפיסטים ,פסיכולוגים ,תזונאיות ,פיזיולוגים ,אורתופד ומערכת
שיקום ,ועליה מנצחת רופאת האקדמיה ,ד"ר דליה נבות.
חניכי האקדמיה לומדים בבית החינוך המשותף חוף השרון בקיבוץ
שפיים ,ועל-אף סדר יומם העמוס הם נדרשים להישגים גבוהים
בלימודים .הם אף נוטלים חלק באופן רציף בפעילויות חברתיות
ובפעילויות התורמות לקהילה.
חזון האקדמיה הוא להנהיג את תהליך הטיפוח וקידום ספורטאי ההישג
הצעירים של מדינת ישראל למצוינות ,תוך הטמעת ערכי יסוד של
הוגנות ,אחריות חברתית ,עבודת צוות וישראליות.
אני עובדת עם צוות רחב של עובדים מסורים :מנהלת אדמיניסטרציה,
עובדת סוציאלית ,רכז אקדמיה ,אֵם בית ,חמישה מדריכים חברתיים,
רכזת מרכז למידה ושני מורים חיילים (ספורטאים מצטיינים בוגרי
האקדמיה) .לכל ענף מאמן ראשי ,עוזר מאמן ומאמן כושר.

*  P.hDבמגדר ובניהול מדיניות ספורט מאוניברסיטת  ,Loughboroughתואר שני בניהול חינוכי.
מרצה לניהול ספורט במרכז האקדמי רופין .לשעבר ,שחקנית נבחרת ישראל בכדורעף
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השליטה המוחלטת של הגזע השחור
אליפות העולם באתלטיקה ,מוסקווה אוגוסט 2013

על-אף שלא נשברו שיאי עולם באליפות העולם האחרונה באתלטיקה ,היא ריתקה אליה מאות
אלפים באיצטדיון ומאות מיליונים מול מסכי הטלוויזיה .המאמר אינו מתמקד בתוצאות דווקא
אלא בהיבטים מקצועיים באתלטיקה העולמית כפי שבאו לידי ביטוי באליפות — חשובים ומעניינים
לא פחות :השליטה המוחלטת של הגזע השחור בריצות לכל המרחקים ,הייחודיות של רצי מזרח
אפריקה ומערבה ,התופעה יוצאת הדופן של רצי ג‘מייקה — אי קטן באיים הקריביים המספק
בחמש השנים האחרונות את פסגת אצני העולם ,וגם משהו על ההופעה הישראלית — ש“חשפה את
מערומיה של האתלטיקה הישראלית קבל עם ועולם“...

ד“ר גלעד ויינגרטן
פרשן האתלטיקה של הטלוויזיה (ערוץ )1
ב 11-המשחקים האולימפיים האחרונים
(מאז  )1972ובכל אליפויות העולם מאז 1983

רקע
שנה בדיוק אחרי המשחקים האולימפיים
בלונדון התקיימה במוסקווה אליפות העולם
ה 14-באתלטיקה .בין ה 10-ל 18-באוגוסט
אירח איצטדיון לוז‘ניקי (לשעבר לנין) את
טובי האתלטים בעולם .להזכירנו ,אליפויות
העולם באתלטיקה נערכות אחת לשנתיים
— שנה לאחר המשחקים האולימפיים ושנה
לפניהם .אליפות העולם הראשונה נערכה
ב 1983-בהלסינקי .עד אז נחשבו תחרויות
האתלטיקה במשחקים האולימפיים למעין
אליפות עולם בלתי רשמית .בד בבד עם
התפתחות המקצוענות בענף ובמקביל —
התפתחות השידור הטלוויזיוני ,הודגש הצורך
להפגיש את בכירי האתלטים בעולם יותר
מאשר אחת לארבע שנים .בתחילה אורגנו
האליפויות פעם בארבע שנים (שנה לפני
המשחקים האולימפיים) ,אבל החל ב1993-
(שטוטגארט ,גרמניה) — פעם בשנתיים .כיום
כולל מחזור אולימפי שתי אליפויות עולם
ומשחקים אולימפיים ,ונוספות להם אליפויות
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יבשתיות ,שתי אליפויות עולם באולם סגור
ועוד.
יש אפוא די אירועי אתלטיקה כדי להצדיק
אורח חיים מקצועני לחלוטין .להבדיל
מהמשחקים האולימפיים ,שבהם לא נהוג
לתגמל את הספורטאים ,באליפויות עולם
קיים תגמול הוגן גם על זכייה במדליה וגם
על שבירת שיא עולם .התחרויות מועברות
בשידורים ישירים לכל רחבי תבל .באליפות
העולם האחרונה ,למשל ,צפו מאות מיליוני
בני אדם בכל יום ,ביותר מחמישה מיליארד
צפיות מצטברות .גם הערוץ הראשון של
הטלוויזיה הקדיש לאליפות כחמש שעות
שידור מדי יום ובסך-הכול כ 50-שעות שידור.
התשלומים עבור זכויות השידור מאפשרים
ארגון נוצץ של האליפות ,ונותני חסות עתירי
ממון נמשכים להשקיע בה תמורת פרסום.
כאמור ,האליפות במוסקווה נערכה שנה
בדיוק אחרי לונדון  ,2012וכוכבים אולימפיים
רבים נטלו בה חלק ויצרו הד תקשורתי
בהתאם .האליפויות בשנים הפוסט-אולימפיות

מאפשרות לכוכבים להמשיך את המומנטום,
אך גם מעניקים לדור הצעיר יותר הזדמנות
נאותה להתחיל לטפס בשלבי הסולם ,שיוביל
אותם לבסוף למשחקים האולימפיים הבאים
בעוד שלוש שנים .אליפות העולם הבאה,
שתיערך בשנת  2015בבייג‘ינג ,תהווה כבר
חזרה גנרלית למשחקים האולימפיים של
ריו .2016

הפער הבין-גזעי בכל
הקשור לריצות הארוכות
רק הולך ומתרחב .הגזע
השחור שועט קדימה והלבן,
לעומתו ,נסוג — אם מחמת
הוויתור מראש ואם מפינוק
יתר ,הנובע מאורח החיים
שמכתיב עולם השפע

להתאחדות האתלטיקה הבין-לאומית,
המארגנת את אליפויות העולם ,מסונפות כל
מדינות תבל 206 .מהן היו מיוצגות במוסקווה,
באמצעות  1994ספורטאים וספורטאיות .תנאי
מזג האוויר הנוחים במרבית ימי התחרות ,כמו
גם המתקנים המעולים שבאיצטדיון ,אפשרו
לספורטאים להציג את מיטבם .אמנם בימי
התחרויות הראשונים נותרו בשעות השיא
(בערב) מושבים ריקים רבים [ולכן עדיף אולי
לארגן אליפויות עולם באתלטיקה במתקנים
קטנים יותר ולמלאם (באיצטדיון לוז‘ניקי יש
יותר מ 85,000-מושבים)] ,אך התמונה הלכה
והשתפרה ,והאווירה שנוצרה באיצטדיון
הענק הייתה מחשמלת .כ 250,000-רוכשי
כרטיסים חזו בתחרויות ,רובם כנראה מביני
אתלטיקה .שיאי עולם אמנם לא נשברו,
אך הרמה הכללית הייתה גבוהה ומרתקת.
לא קל לשבור שיאי עולם באליפות כזו ,הן
בגלל קיומן של תחרויות מוקדמות בכל ענף
והן (אולי) עקב בדיקות הסמים הקפדניות
הנהוגות באירועים מסוג זה( ...במוסקווה
נערכו כ 1900-בדיקות דם ושתן).
מטרת מאמר זה היא להאיר כמה היבטים
מקצועיים שבלטו באליפות ,ושניתן להסיק
מהם לגבי עתידה של האתלטיקה בעולם
וכיווני התפתחותה .את הסטטיסטיקה
ההישגית של האליפות ניתן למצוא באתרי
האינטרנט ,ולכן אין צורך להציגה כאן ,כמו גם
לא להשוות את תוצאותיה לאלה שקדמו לה,
כי כל אליפות ונסיבותיה המיוחדות.

היבטים מקצועיים

ריצות :שליטה מוחלטת של
הגזע השחור
השליטה הכמעט מוחלטת של הגזע השחור
בריצות לכל המרחקים הייתה הפעם מוחלטת.
להוציא ריצה אחת —  400מ‘ משוכות לנשים
שבה ניצחה הצ‘כית סוזנה היינובה — בכל
הריצות ניצחו נציגי הגזע השחור! בריצות
הקצרות יותר ( 400-100מ‘) היו אלה צאצאי
מערב אפריקה הפזורים בכל רחבי העולם,
ובריצות הבינוניות והארוכות (מ 800-מ‘
ועד מרתון) — צאצאי מזרח אפריקה .אם
באליפויות קודמות ראינו פה ושם ‘כתמים
לבנים‘ בחבורות המובילות ,הפעם הם הלכו
והתמעטו ובמקרים רבים נגוזו ואינם.
בריצות הקצרות הגדילו לעשות בני ובנות
ג‘מייקה .הג‘מייקנים העלו לגמר ה 100-מ‘
ארבעה מתחרים (מתוך שמונה) ולגמר ה-
 200מ‘ שלושה .הם זכו בארבע מתוך שש
המדליות האפשריות! בזכותם של יוסיין
בולט ושלי אן פרייזר-פרייס הושמע ההמנון
הג‘מייקני באיצטדיון ארבע פעמים .אי קטן
זה באיים הקריביים מספק לנו מאז משחקי

בייג‘ינג  2008את פסגת אצני העולם .לידיעת
כולנו ,בג‘מייקה עצמה אין תחרות יוקרתית
יותר מאליפות המדינה לבתי-ספר תיכוניים,
הנערכת מדי שנה בבירה קינגסטון אל מול
איצטדיון גדוש בקהל .משם מתחילים את
דרכם אצני ג‘מייקה המופלאים אל הצמרת
העולמית והופכים לגיבורי-על ולדמויות
לחיקוי עבור הדור הצעיר .גם בריצה ל 400-מ‘
נקטפו חמש מדליות מתוך השש על-ידי נציגי
הגזע השחור .להשון מריט מארה“ב ,שניצח
בין הגברים ,הוכיח חזרה כמעט מוחלטת
לכושרו מן העבר — לפני שהורחק לשנתיים
בגלל שימוש בסמים (לטענתו — כדי להגביר
את היצר המיני .)....גם כריסטין אוהרוגו
הבריטית הציגה שוב את יכולתה המופלאה
להתעלות — עד לזהב — בתחרויות גדולות,
וזאת לאחר חמש שנות בינוניות מאז ניצחה
בבייג‘ינג  .2008הפיניש שלה בריצה זו ,שבה
ניצחה באלפיות השנייה את הפייבוריטית
אמנטל מונטשו מבוטוצואנה (לשתיהן נמדד
זמן רשמי זהה של  49.41שנ‘) ,לימד אותנו
שוב מהי כוחה של נחישות מוחלטת.
אין בידינו עדיין תשובות מדעיות מספקות
שיבהירו לנו את העליונות של הגזע השחור
על הלבן בכל הקשור למהירות הצעדים
ולאורכם — האם אלו סיבות גנטיות ,אנטומיות,
ביומכניות ,ביוכימיות או שמא חברתיות.
מרבית מכוני המחקר בעולם נמנעים מלחקור
סוגיה זו מחשש להאשמה בגזענות ,רחמנא
ליצלן ,אך ברור שההבדלים הכה משמעותיים
הן באיכות והן בכמות מדברים בעד עצמם
וממשיכים לגרות את הדמיון.
בריצות הבינוניות והארוכות (מ 800-מ‘ ואילך)
הּוכ ְחה במוסקווה שליטה מוחלטת ממש

של נציגי מזרח אפריקה ,הן בגברים והן
בנשים .כאן מדובר בסבולת שתשעה מתוך
עשרה קבין ממנה נחתו ,כפי הנראה ,בקניה
ובאתיופיה ,והאחד שנותר שמור למדינות
אפריקניות שעדיין לא נכנסו לתמונה ,כי הרי
מוחמד (מו) פארה מבריטניה הוא בכלל
יליד מוגדישו שבסומליה .פרנסין ניונסאבה,
שנעדרה מן האליפות מחמת פציעה אך
שלטה כל העונה בריצה ל 800-מ‘ ,מגיעה
מבורונדי ,וסטפן קיפסירו ,מנצח המרתון
בלונדון ובמוסקווה ,מגיע מאוגנדה .קשה
להניח שאלה הכישרונות היחידים בארצות
אלה או אחרות באפריקה .לכן ,לא אתפלא
אם כבר בעתיד הקרוב יצטרפו למופלאי
קניה ואתיופיה רצים ממדינות אפריקניות
נוספות .הכול תלוי במגלי הכישרונות — לרוב
אירופים שיחפצו להשקיע כדי להרוויח ממון
רב בעתיד.
כמו בריצות המהירות כך גם בריצות הסבולת,
אין לנו עדיין די נתונים משכנעים כדי להסביר
את השונּות הבין-גזעית הזו ביכולת ובכמות.
האם הפער תלוי במשתנים פיזיולוגיים גנטיים,
או כאלו הנובעים מחיים ואימונים בגובה רב
מעל פני הים? או שמא ממבנה אנטומי שונה,
המקטין את התנגדות האוויר בעת הריצה
וחוסך אנרגיה? אולי הסוד טמון דווקא באורח
החיים הסגפני והפחות מפנק של אפריקה,
או בסף גירוי גבוה יותר ,מולד או נרכש ,לכאב,
כזה שמאפשר אימונים אינטנסיביים וכואבים
יותר .תהיינה הסיבות אשר תהיינה ,הפער
הבין-גזעי בכל הקשור לריצות הארוכות רק
הולך ומתרחב .הגזע השחור שועט קדימה
והלבן ,לעומתו ,נסוג — אם מחמת הוויתור
מראש או פינוק יתר הנובע מאורח החיים
שמכתיב עולם השפע.

רביעיית השליחים מג’מייקה ,מנצחת ה 100x4-מ’ ( 37.36שנ’) .האי הקטן באיים הקריביים
מספק לנו ,מאז משחקי בייג’ינג  ,2008את פסגת אצני העולם
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ואם ביוסיין בולט ובמו פארה עסקינן ,הרי
הראשון ,למרות ניצחונותיו במוסקווה ,כבר
אינו ‘הבולט‘ של  2009מברלין ,עת ניפץ את
שיאיו מבייג‘ינג  2008והתקרב לגבול היכולת
האנושית .הצעד כבר אינו גמיש ,קליל ומרהיב
כפי שהיה ,והריצה נטולת קסם וברק .ניכרים
בו המאמץ ,הנוקשות ואולי גם הגיל והוותק.
לא קל להיות סלבריטי לאורך זמן כה ממושך
ולעמוד כל העת בציפיות .אני מעז לקבוע
שאילו חברו לאימונים ,יוהן בלייק (הצעיר
ממנו בכמה שנים) ,שנעדר ממוסקווה עקב
פציעה טורדנית וממושכת ,היה על המסלול
במוסקווה לא היה בול ְט חוזר משם עם שתי
מדליות מוזהבות.

שלי אן פרייזר-פרייס .בזכותה (ובזכות יוסיין
בולט) הושמע ההמנון הג’מייקני  4פעמים

סוזאנה היינובה

כריסטין אוהרוגו מבריטניה — פיניש מדהים
ב 400-מטר

מו פארה מבריטניה — הזוכה ב5000-
וב 10,000-מ’
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להוציא ריצה אחת —  400מ‘
משוכות לנשים שבה ניצחה
הצ‘כית סוזנה היינובה —
בכל הריצות ניצחו נציגי
הגזע השחור!
מו פארה שחזר במוסקווה את הישגו מלונדון
— דאבל מוזהב בריצות ל 5000-ול10,000-
מ‘ ,מה שהשיג לפניו רק קניניסה בקלה
האתיופי (שיאן העולם בריצות אלה) בבייג‘ין
 2008ושנה לאחר מכן בברלין .פארה ,יליד
סומליה שגדל כפליט והתחנך בבריטניה,
הסתפח לקראת משחקי לונדון לקבוצת
רצי העילית שמאמן אלברטו סאלאזאר
בפורטלנד ,אורגון ,ארה“ב .מעבר זה הקפיץ
את פארה לפסגות חדשות ,ללמדנו שוב את
חשיבותו הסגולית של מאמן איכותי לתהליך
מימוש הכישרון .כמו בלונדון ,גם במוסקווה
הפך פארה לאחד מגיבורי התחרות ,אף ששני
ניצחונותיו הושגו בריצות טקטיות וב‘פיניש‘
תזזיתי .קשה לי לפעמים להבין כיצד רצים
איכותיים אחרים נופלים ב‘מלכודת הדבש‘
של הריצה הטקטית האיטית ,ביודעם שאין
להם כל סיכוי לנצח את פארה בפיניש (כ54-
שניות ל 400-המטרים האחרונים!).

קפיצות
חלק מהתחרויות בקפיצות סיפקו לנו חוויות
מרגשות ואיכותיות במיוחד .בקפיצה במוט
שב ָה ילנה איסינבאייבה ,הרוסייה בת
לנשים ָ
ה ,31-לצמרת כדי לסיים קריירה מדהימה
בבית .לדבריה ,עתה עליה להתפנות עתה
לדברים אחרים כמו להביא ילד לעולם .היא
ניצחה אמנם בתוצאה מינורית עבורה (4.89
מ‘ 17 ,ס“מ פחות משיא העולם שלה),
אבל  70,000צופים משולהבים שבאו להיות
איתה בתחרות פרישתה יצאו מגדרם .אודה
על האמת ,גם אני נסחפתי מעט כשכל

הקהל עמד על הרגליים ושר לכבודה את
ההמנון הרוסי .אתלטית מושלמת זו ,המלווה
אותנו מזה עשור ,העניקה לנו כל כך הרבה
רגעים נפלאים ,שמגיעה לה על כך הכרת
תודה מכולנו .גם חזרתה למאמנה המקורי,
יבגני טרופימוב ,מי שהוביל אותה מתחילת
הקריירה ועד לפסגה — עשתה לה רק טוב הן
מבחינה ספורטיבית והן תדמיתית ,ועל כך
גמל לה הקהל באהבה.
הקפיצה לגובה לגברים הייתה הפעם איכותית
במיוחד .ניצח בה ,כצפוי ,האוקראיני בוגדן
בונדרנקו ( 2.41מ‘) ,שניסה גם לנפץ את
שיא העולם של הקובני סוטומאיור ( 2.45מ‘).
בונדרנקו בן ה ,24-שהיה רק שביעי בלונדון,
הפגין עונה נפלאה ,והכתרתו כאלוף עולם
הייתה עבורו הדובדבן שבקצפת .לי אין ספק
שסיכוייו טובים לשבור את שיא העולם בעונה
הבאה ,גם בזכות ניתורו המדהים ובעיקר
הגרסה המיוחדת שפיתח לסגנון הפוסברי,
התואמת להפליא את תכונותיו ומבנה גופו.
הרשימו בתחרות זו גם מוטז ברשים ,הקטארי
דרק והקנדי דרואין ,שקבעו  2.38ס“מ .כל
אלה מבטיחים שהעונה הבאה ליד מזרן
הקפיצה תהיה לוהטת במיוחד .איוון אוחוב
המקומי ,המוזהב מלונדון ,נדחק רק למקום
הרביעי עם  2.35ס“מ.
בקפיצה למרחק לגברים ראינו רמה טובה
יחסית .אמנם שום דבר לא הזכיר לנו את
הקרב הפנטסטי מאליפות העולם בטוקיו
( )1991בין האמריקנים מייק פאואל (שיא
עולם  8.95מ‘) וקרל לואיס ( 8.91מ‘) ,כי הצגות
כאלו כבר פסו כנראה מעולם האתלטיקה.
אבל אלכסנדר מנקוב ,הרוסי הצעיר בן ה-
 ,22שקבע  8.56מ‘ בדרכו לזהב ,הביא עמו
משב רוח רענן של תחייה .הוא לא גבוה ,לא
שרירי וגם לא מהיר במיוחד ,אבל השילוב בין
המהירות האופקית לאנכית אצלו מושלם
ממש.
בגובה לנשים הפתיעה סווטלנה שקולינה
המקומית את מרבית ה‘מנבאים‘ וניצחה
בשיא אישי של  2.03מ‘ .הלקח המשמעותי
ביותר מניצחונה הוא התבונה שבהיעלמותה
מאיתנו במחצית העונה (למרות הצטיינותה)
והחלטתה להתחרות פחות ולהתכונן
לתחרות החשובה של העונה — אליפות
העולם .לעומתה ,אנה צ‘יצרובה ,המוזהבת
מלונדון שהייתה אמורה לנצח גם כאן ,לא
פסחה על אף תחרות במשך העונה ,התישה
עצמה לחלוטין וזכתה רק בארד.
בקפיצה משולשת לגברים ראינו קופץ שחצה
שוב את הגבול הנכסף של  18מטרים .טדי
טמגו ,הצרפתי המוכשר ,התגבר לקראת
אליפות זו על לא מעט מכשולים בדרך לזהב
(פציעות ,ניתוחים ובעיות משמעת) וקבע שיא

ילנה איסינבאייבה 70,000 .הצופים
יצאו מגדרם

בוגדן בונדרנקו —  2.41מ’!

אלכסנדר מנקוב מרוסיה —  8.56מ’ ברוחק.
שילוב מושלם בין מהירות אופקית לאנכית

סווטלנה שקולינה מרוסיה —  2.03בגובה.
מיעטה בתחרויות והצליחה

אישי של  18.04מ‘ .ג‘ונתן אדוארדס ,שיאן
העולם ( 18.29מ‘) מאז  ,1995משוכנע שטמגו
ישבור את שיאו כבר בעונה הבאה .טמגו
מתאמן כיום עם איוון פדרוסו הקובני ,בעצמו
אלוף עולם ארבע פעמים ואלוף אולימפי
בקפיצה למרחק .השילוב ביניהם מתחיל
להניב פירות ומדגיש שוב את חשיבותו של
המאמן במשוואה ההישגית.

חוויה איכותית יוצאת דופן .טטיאנה ליסנקו
המקומית ,שניצחה את הפולנייה אניטה
וולדרצ‘יק ( 78.80מ‘ לעומת  78.46מ‘) הפגינה
יכולת מצוינת וסגנון מושלם בביצועיה .מה
שתפס את העין יותר מכול היה מבנה גופה
יוצא הדופן למיידת פטיש ( 1.86מ‘ ו  81ק“ג).
התשובה לשאלה מי תחצה ראשונה את גבול
 80המטרים במקצוע טכני זה קרובה מאוד.
הטלת הכידון לגברים הבליטה את המנצח
הצ‘כי ויטצ‘לב וסלי ואף יותר את מאמנו
— מטיל הכידון הטוב בכל הזמנים — יאן
ז‘לז‘ני ,שמּונ ָה לא מכבר למאמן הלאומי של
מטילי הכידון הצ‘כים .קבוצה זו כוללת גם את
שיאנית העולם ברבורה שפוטקובה ,שנעדרה
הפעם כדי להרחיב את משפחתה ,כפי
שמקובל בשנים פוסט-אולימפיות .אין לי ספק
שבעונה הבאה נראה אותה שוב במיטבה,
בפרט כשמאמן כמו ז‘לז‘ני מאחוריה.
בהטלת כידון אצל הנשים הוכתרה סוף-סוף
הגרמנייה כריסטינה אוברגפויל ( )32כאלופת
עולם .עבורה היה זה ניצחון מתוק במיוחד
אחרי קריירה ארוכה ,רצופת מדליות כסף
וארד .אכן ,ההתמדה והנחישות משתלמות.

אין לי ספק שסיכוייו של
האוקראיני בוגדן בונדרנקו
טובים לשבור את שיא
העולם בגובה בעונה הבאה,
גם בזכות ניתורו המדהים
ובעיקר הגרסה המיוחדת
שפיתח לסגנון הפוסברי
זריקות

טדי טמגו מצרפת —  18.04מ’ ,במשולשת.
ג’ונתן אדוארדס (שיאן העולם) משוכנע
שבעונה הבאה טמגו ישבור את שיאו

כאן לא התחוללו הפתעות מרעישות במיוחד,
אך הוצגה רמה גבוהה בהחלט למרות בדיקות
הסמים .בהדיפת כדור הברזל לגברים חזינו
במיני דרמה ,כאשר הדיפה חוקית לחלוטין
(ועל כך גם הכרזנו בשידורנו) של הגרמני דוד
שטורל נפסלה משום-מה .למזלו של שטורל,
צילום וידאו של ההדיפה והקרנתה בעקבות
התעקשותו שכנעו את השופט לחזור בו
מן הפסילה .זו הייתה ההדיפה המנצחת!
אינני יודע מדוע החליט השופט לפסול את
ההדיפה ,אך עצם השימוש המיידי באמצעים
אלקטרוניים כדי לעשות צדק עם הספורטאי
מהווה חידוש מרענן.
התחרות ביידוי הפטיש לנשים סיפקה

נקודות לציון ולמחשבה
נדידת הספורטאים

תופעת הנדידה של אתלטים ממדינה למדינה
הולכת ומתעצמת .לפתע ,אבבה ארגאווי
האתיופית מייצגת את שוודיה — ‘מולדתה
החדשה‘ ,וזוכה עבורה בזהב בריצת  1500מ‘.
איגניסיוס גיישה ,הקופץ למרחק ,יליד גאנה,
מייצג את הולנד וזוכה בכסף בשיא הולנדי
חדש ,וחנה קניזייבה-מיננקו האוקראינית
מייצגת את ישראל בקפיצה משולשת ומגיעה
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ויטצ’לב וסלי מצ’כיה ( 87.17מ’) מקבל את
מדליית הזהב מידי מאמנו — גדול מטילי
הכידון בכל הזמנים — יאן זלז’ני

טטיאנה ליסנקו מרוסיה —  78.80מ’ .מבנה
גוף יוצא דופן למיידת פטיש

הגרמנייה כריסטינה אוברגפויל (.)32
ההתמדה והנחישות משתלמות

למקום ה 6-בגמר .נראה שקל יותר לייבא
ספורטאים מוכנים ומלוטשים מאשר לגדל
אותם מבראשית ולהובילם לצמרת .מה
תופעה זו תגרום לאתלטיקה העולמית —
רק ימים יגידו .כי אם נטייה זו תלך ותגבר,
ייתכן שבעתיד הלא רחוק נראה את אתלטי
קטאר ,דובאי או בחריין שולטים באתלטיקה
העולמית ,כי לא המסורת או הגאווה הלאומית
אלא כוח הקנייה הבלתי מוגבל של הסחורה
הוא שיקבע את הייצוג הלאומי.

אריאס מריט ,אלוף לונדון ב 110-מ‘ משוכות
(ושיאן העולם הנוכחי) ,ניצח בנוער ב,2000-
וטדי טמגו ,אלוף המשולשת ממוסקווה ,זכה
באליפות העולם לנוער  .2008פדרו פבלו
פיצ‘רדו הקובני ,השני אחרי טמגו במוסקווה,
זכה באליפות העולם לנוער ב .2012-שטורל
ההודף — אלוף מוסקווה (ושני בלונדון) ,ניצח
באליפות העולם לנוער כבר ב .2008-גם
מסרט דפאר האתיופית ,אלופת מוסקווה
ולונדון בריצת  5000מ‘ ,הייתה אלופת עולם
לנוער כבר ב .2002-ילנה איסינבאייבה ניצחה
באליפות הנוער של שנת  2000בקפיצה
במוט ,וכמוה גם ההודפת ואלרי אדמס הניו-
זילנדית ,אלופת מוסקווה ולונדון ,שניצחה
ב 2002-באליפות העולם לנוער.
דומני שהדוגמאות הנ“ל רק ממחישות את
חשיבות ההשקעה הסבלנית וארוכת הטווח
ואת העובדה שכישרון אמתי מתבלט כבר
בגיל צעיר יחסית.

לזהות כישרונות בזמן הנכון כדי להפנותם
לטיפוח מקצועי יותר (לרוב אין גם לאן
להפנות!).
יש הגורסים שרמת האתלטיקה במדינה
היא הברומטר האמתי להצטיינות גם בענפי
ספורט אחרים ,וישראל היא ההוכחה לכך.
אין כל סיבה הגיונית או מדעית ,המסבירה
מדוע לא תהיה בישראל אתלטיקה איכותית
יותר .הכול תלוי במנהיגות מקצועית,
במבנה ,בחזון ובהקצאת אמצעים לאורך
זמן ,כפי שכבר גילו מדינות אחרות .לי קשה
להבין מדוע איננו מסוגלים להנפיק רצים
למרחקים בינוניים ,שיהיו מסוגלים לעבור
ולו סיבוב אחד באליפויות עולם ,או קופצים
איכותיים שיעפילו לגמרים ,שהרי שם קיימת
עדיין דריסת רגל משמעותית לגזע הלבן.
נבצר מבינתי מדוע איננו יכולים לפתח את
המוכשרים מבין עולי אתיופיה לדרגות מצוינות
ברמה עולמית ,בדומה לאתיופים עצמם .ככל
כנראה זו שאלה של סדרי עדיפויות לאומיים.
כי מדינת ישראל ,כשהיא מחליטה ורוצה היא
יודעת להגיע לפסגות בין-לאומיות עולמיות
בתחומים תחרותיים ומורכבים לא פחות
מאשר אתלטיקה!

אֵין יש מאַין
כשבוחנים את עברם של מצטייני מוסקווה
ולונדון אנו מגלים שמרביתם היו כוכבים
נוצצים ומבטיחים כבר בצעירותם ,כלומר,
הם בלטו גם באליפויות עולם או באליפויות
היבשת לנוער .בעידן האתלטיקה של
היום קשה להבליח בצמרת .הדרך אליה
— כך מתברר — מותנית בהצטיינות כבר בגיל
צעיר.
להלן כמה דוגמאות בולטות להמחשה:
בונדרנקו ,מיודענו ממזרן הקפיצה לגובה
במוסקווה ,היה שלישי באליפות העולם לנוער
ב( 2006-בן  ,)17ושנתיים לאחר מכן זכה בה
בזהב (אגב ,ניקי פאלי שלנו הקדים אותו
ב .)!2006-ליגולין סנטוס הדומיניקני ,שהיה
שני בלונדון ושלישי במוסקווה בריצה ל400-
מ‘ ,ניצח באליפות העולם לנוער ב.2012-
המנצח מארה“ב ,להשון מריט ,היה ראשון
באליפות העולם לנוער ב .2004-בקיצור,
אין יש מאין .ועוד — דייויד רודישה הקנייתי,
שקבע בלונדון שיא עולם נפלא בריצת 800
מ‘ אך נעדר ממוסקווה מחמת פציעה ,היה
אלוף עולם לנוער ב ,2006-ויוסיין בולט ניצח
ב 200-מ‘ באליפות של  2002כשהיה רק בן .16
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הפינה הישראלית
שלושה אתלטים בלבד ייצגו את ישראל
במוסקווה .זוהר זימרו הגיע למקום ה40-
במרתון ,מעין פורמן-שחף לא עלתה לגמר
הקפיצה לגובה ( 1.88מ‘ במוקדמות) ,וחנה
קניזייבה-מיננקו הגיעה למקום השישי בגמר
המשולשת (הייתה רביעית בלונדון) .בסך-
הכול הייתה זו הופעה שחשפה את מערומיה
של האתלטיקה הישראלית קבל עם ועולם.
זה לא המקום לדון בסיבות שדרדרו אותנו
למצב זה ,אך אציין שכאשר מקצועות היסוד
באתלטיקה נעלמו כבר לפני עשרות שנים
מתכנית הלימודים בבתי-הספר ,והנתק
בין המורים לחינוך גופני לעולם הספורט
התחרותי רק הולך ומתעצם ,אין כל סיכוי

קשה להבין מדוע ישראל
איננה מסוגלת להנפיק
רצים למרחקים בינוניים,
שיהיו מסוגלים לעבור
ולו סיבוב אחד באליפויות
עולם ,או קופצים איכותיים
שיעפילו לגמרים ,שהרי
שם קיימת עדיין דריסת רגל

פסיכולוגיה של הספורט



תגובות רגשיות של ספורטאים
הישגיים להשתתפות
במשחקים האולימפיים
חוויית ההשתתפות במשחקים האולימפיים היא אירוע מורכב ורב-ממדי בקריירת הספורט .הקשר
בין התוצאה של הספורטאי במשחקים ובין תגובותיו הרגשיות בעקבותיהם תלוי לא רק בהישג
עצמו אלא גם במגוון גורמים כמו התהליך שהוביל להשתתפות ,הציפיות האישיות והסביבתיות,
החוסן המנטאלי ,תגובות הסובבים (משפחה ,תקשורת) ומידת התמיכה שהספורטאי מקבל
מהם .המאמר מנתח את התגובות הרגשיות הללו ,תוך שהוא מתמקד בניתוח מקרה (היפותטי)
של ספורטאית אולימפית שחוותה משברים והתקשתה להתמודד עמם ,ומציע כיוונים מעשיים
לתמיכה פסיכולוגית שסייעו לה להתגבר עליהם.

ד"ר רועי סמואל
פסיכולוג ,חוקר ומרצה בפסיכולוגיה של הספורט
אוניברסיטת פלורידה סטייט ,סמינר הקיבוצים ומרכז מדיקס לרפואת ספורט

מבוא :החשיבות והמורכבות של חוויית
ההשתתפות במשחקים האולימפיים
השתתפות והצלחה במשחקים האולימפיים הן מטרות-העל של
ספורטאים רבים כבר בגיל צעיר .ועם זאת ,הנתונים מראים כי במשחקי
לונדון  2012זכו במדליות רק  962מתוך  10,820ספורטאים (.)8.9%
כלומר ,ספורטאים מקדישים שנים רבות מחייהם להתמקצעות
ולהצטיינות בספורט בשאיפה להשתתף במשחקים ,אך הרוב
המכריע מבין הבודדים המגיעים לפסגה זו אינו זוכה לחוש בתהילה
האולימפית .כגודל ההתעלות הנפשית המגיעה עם הזכייה במדליה
האולימפית הנכספת כך הנפילה הרגשית בעקבות אי הצלחה,
שעשויה להיות מכריעה עבור ספורטאים רבים .לדוגמה ,בחודש יוני
 2013הזדעזע עולם הג'ודו ממותה בטרם עת של הג'ודוקא אלנה
איבשצ'נקו מרוסיה ,אלופת אירופה  4פעמים וסגנית אלופת העולם
במשקל עד  78ק"ג .איבשצ'נקו שמה קץ לחייה בגיל  ,28כנראה
עקב דיכאון ,שהחל בהפסדה בשלב רבע הגמר של משחקי לונדון
) .(Fox Sports, 2013טרגדיה זו העלתה מחדש את החשיבות
והמשמעות שיש לחוויה ולהישג האולימפי בקרב ספורטאים
הישגיים בכירים.

הג'ודוקא אלנה איבשצ'נקו מרוסיה שמה קץ לחייה כנראה עקב דיכאון,
שהחל בהפסדה בשלב רבע הגמר של משחקי לונדון 2012
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במאמר זה אסקור כמה מחקרים ,שבחנו תגובות רגשיות של ספורטאים
לחוויית ההשתתפות במשחקים האולימפיים .כמו כן ,אציג ניתוח מקרה
היפותטי של ספורטאית הישגית ,המשתתפת במשחקים וחווה לאחר
מכן שינויים משמעותיים בזהות העצמית שלה ,במערכת היחסים עם
המאמן ובמוטיבציה שלה לספורט תחרותי .אציע כיוונים מעשיים
לתמיכה פסיכולוגית ,המתבססת על מודל ייעוצי בפסיכולוגיית ספורט
) ,(Samuel, in pressשפיתחתי במהלך שנות עבודתי עם ספורטאים
הישגיים ,כמו גם על בסיס מודל תיאורטי-מחקרי "סכימה של שינוי
בפסיכולוגיית ספורט מעשית" (SCSPP; Samuel & Tenenbaum,
 ,2011aראה גם גיליון מס'  1של "ספורט הישגי" ,סמואל2012 ,א').
לבסוף ,אסביר את חשיבות התמיכה הרציפה בספורטאים הישגיים
בתהליך חוויית ההשתתפות במשחקים האולימפיים.

תגובות רגשיות של ספורטאים
אולימפיים :הקשר בין ציפיות לתוצאות
במחקר ידוע בפסיכולוגיה של הספורט צפו סטודנטים בקטעי וידאו של
מקבלי המדליות במשחקי ברצלונה  1992ונשאלו לגבי מידת האושר
על-פי הבעות הפנים של הספורטאים מיד לאחר התחרות ולאחר מכן
בטקסי הענקת המדליות ) .(Medvec, Madey & Gilovic, 1995רוב
המשתתפים דיווחו כי מקבלי מדליות הארד נראו שמחים יותר ממקבלי
מדליות הכסף ,למרות העובדה הברורה שהזוכים במקום השני
ביצעו טוב יותר .החוקרים טענו שהתגובות הרגשיות של הספורטאים
האולימפיים נבעו מהשוואות דמיוניות עם האפשרויות האחרות של
תוצאות התחרות .כלומר ,לאלה במקום השני התוצאה האפשרית
הייתה מדליית זהב ,ולאלה במקום השלישי התוצאה האפשרית הייתה
המקום הרביעי .הזוכים בכסף נרדפו על-ידי המחשבה ש׳כמעט זכיתי
בזהב׳ ,ואלה שזכו בארד היו נלהבים מכך שזכו במדליה .כלומר ,לדעת
החוקרים ,ההשוואה ביחס למיקום האפשרי (ראשון או רביעי) היא
זו שהשפיעה על התגובות הרגשיות של הספורטאים — ועל הבעת
פניהם.

ואחריהם אלה במקומות רביעי-חמישי .אולם גם לציפיות הספורטאים
הייתה משמעות :ספורטאים בעלי ציפיות נמוכות יותר לפני המשחקים
היו מאושרים יותר עם תוצאותיהם .נמצא גם שזוכי מדליות ארד ,שלא
ציפו למדליה ,נראו שמחים יותר ממדליסטים של כסף שציפו לזהב.
החוקרים אף ביקשו מסטודנטים להעריך את התגובות הרגשיות של
ספורטאים אולימפיים בהתבסס על המיקום הסופי ,המיקום המצופה
על-פי תחזיות מגזין "ספורטס אילוסטרייטד" והציפיות של הספורטאים
לגבי המיקום הסופי .נמצא כי ספורטאים שזכו בזהב היו מאושרים,
ללא השפעה ממשית של הציפיות .זוכי מדליית הכסף היו מאושרים,
אלא אם הציפיות שלהם היו לזהב .דוגמה בולטת לתהליך זה היא
המתעמלת האמריקנית מקיילה מארוני ,אלופת העולם במכשיר סוס
הקפיצות ,שהייתה המועמדת לזכייה בזהב במכשיר זה במשחקי לונדון,
אך נפלה וסיימה במקום השני ( .)Wetzel, 2012בתמונה ,על הפודיום
האולימפי ,ניתן לראות את האכזבה על-פי הבעת פניה .לבסוף ,זוכי
הארד היו מאושרים ,אלא אם הציפיות שלהם היו למקום גבוה יותר .זוכי
הארד שעברו את ציפיותיהם דורגו כמאושרים יותר מזוכי הכסף שלא
עמדו בציפייה לזכות בזהב.

המוטיבציה והזהות הספורטיבית
בחודשים שלאחר ההשתתפות
במשחקים האולימפיים
מחקרים ואנקדוטות אלה מראים כי התגובות הרגשיות המיידיות של
ספורטאים לביצועים שלהם במשחקים מושפעות מהמיקום הממשי
שלהם ומציפיותיהם לפני המשחקים .עם זאת ,נשאלת השאלה
כיצד מתקשרת התגובה הרגשית המיידית של ספורטאים אולימפיים
לתגובה רגשית נרחבת יותר בשבועות ובחודשים שלאחר המשחקים,
בהתייחס למוטיבציה לשוב לפעילות תחרותית והישגית ומבחינת
תפיסת העצמי של הספורטאי .במחקר שבחן שאלה זו נבדקו שינויים
הקשורים להשתתפות ראשונית במשחקים של ארבעה ספורטאים
בלגים ) .(Wylleman, Reints, & Van Aken, 2012החוקרים אספו
נתונים לפני משחקי בייג'ינג ( 2008באמצעות ראיונות) ,במהלכם

מומלץ לפסיכולוגים של הספורט ,העובדים
עם ספורטאים אולימפיים ,להציב להם
יעדים גם בתחומים אחרים (כמו לימודים)
ולסייע להם להתמודד ביעילות
עם תשומת-הלב התקשורתית
במחקר המשך בנושא זה ניסו החוקרים לקבוע אם התגובה הרגשית
של ספורטאים אולימפיים מושפעת מהמחשבות שלהם לגבי מה
'הרוויחו' או 'הפסידו' ,או לחלופין ,מהציפיות הראשוניות שלהם
להצלחה ) .(McGraw, Mellers, & Tetlock, 2005במחקר זה נבחנו
נתונים ממשחקי סידני  2000ומסימולציות מעבדה .החוקרים טענו
כי לפני המשחקים הספורטאים יוצרים ציפיות לגבי סיכויי הצלחתם
בהסתמך על ביצועים קודמים שלהם ושל יריביהם ,על היכולת
הנוכחית ועל הציפיות של מאמניהם .למשל ,האתלטית האמריקנית
מריון ג'ונס הייתה מאוכזבת ממדליית הארד שלה בקפיצה לרוחק
במשחקי סידני ,משום שציפתה לנצח ולזכות בחמש מדליות זהב
בסך-הכול .מניתוח של ספורטאים שניצחו או הפסידו בסידני עלה כי
גם לתוצאה עצמה וגם לציפייה לתוצאה הייתה השפעה על התגובות
הרגשיות ,כפי שדורגו על-ידי מעריכים אובייקטיביים .כלומר באופן
כללי ,לתוצאה עצמה הייתה חשיבות רבה :אלה שזכו במדליות זהב
היו הכי מאושרים ,אחריהם בעלי מדליות כסף ,לאחר מכן זוכי הארד
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המתעמלת האולימפית ,מקיילה מארוני מארצות-הברית ,מאוכזבת
ממדליית הכסף שלה במכשיר הקפיצות במשחקי לונדון 2012

(באמצעות דיווח אישי של הספורטאים) ולאחריהם (באמצעות
ראיונות) .שלושה מהספורטאים לא עברו את המוקדמות ,אבל השיגו
שיא אישי ושיפרו את השיא הלאומי בענף שלהם .הספורטאי הרביעי
הגיע לשמינייה הראשונה בגמר א' של הענף שלו .כל הארבעה השיגו
הצלחה במשחקים ביחס לציפיותיהם .הם נשאלו לגבי שינויים במימד
המקצועי ,הפסיכולוגי ,הפסיכו-חברתי והתעסוקתי-אקדמי ,ומתברר
כי לפני המשחקים חוו הספורטאים  14שינויים בכל ארבעת הממדים
(למשל ,עלייה בעומס אימונים ,עלייה בתחושת גאווה ,מיקוד בספורט,
ירידה באינטראקציה חברתית ,ירידה במיקוד בלימודים) .במהלך
המשחקים חוו  8שינויים בשלושה ממדים (למשל ,קשיים פיזיים,
ג'טלג ,לחץ לפני תחרות ,קושי לפגוש את ההורים) ,ולאחר המשחקים
חוו  11שינויים בכל ארבעת הממדים (למשל ,הפסקה ארוכה יותר
מאימונים ,תחושת הכרה מהציבור והתקשורת ,אינטראקציה חברתית
גדולה יותר ,מיקוד גבוה יותר בלימודים) .השינויים לאחר המשחקים
רלוונטיים במיוחד למאמר הנוכחי .כל ארבעת הספורטאים דיווחו
כי לאחר המשחקים הם נטלו חופשה ארוכה יותר מאימונים מכפי
שנהגו בדרך כלל ,אולם במקביל חשו עלייה בביטחון העצמי שלהם,
במוטיבציה להתחרות ובזהות הספורטיבית שלהם .כמו כן ,שלושה
מהארבעה דיווחו על התרחקות ביחסים עם המאמן שלהם לאחר
המשחקים .החוקרים מסבירים כי המוטיבציה והזהות הספורטיבית של
הספורטאים לא נפגעה ,משום שהם שפטו את ההישגים המקצועיים
שלהם ביחס לעצמם ולא ביחס לסטנדרט ציבורי .אילו היו שופטים
את ההישגים שלהם ביחס לציפיות הציבור מהם ,ייתכן כי המוטיבציה
והזהות העצמית שלהם כספורטאים הייתה נפגעת עקב הביקורת מצד
המדיה והציבור.
לפיכך ,החוקרים מציעים לפסיכולוגים של הספורט העובדים עם
ספורטאים אולימפיים:
 להציב להם יעדים אישיים.
 לסייע להם לבסס מחדש את שגרת האימונים שלהם לאחר
ההפסקה.
 להציב עם הספורטאים יעדים בתחומים אחרים (למשל ,לימודים).
 לסייע לספורטאים להתמודד ביעילות עם תשומת-הלב הציבורית
והתקשורתית.
 לבסס מחדש את מערכת היחסים עם המאמן וליצור דרכי התקשרות
חדשות בתקופה שלאחר המשחקים.
מחקר זה מראה כי כלל חוויית ההשתתפות במשחקים ,החל ברגע
קביעת הקריטריון ,דרך ההכנה לתחרות ,ההשתתפות במשחקים עצמם
(טקס הפתיחה ,הנוכחות בכפר האולימפי ,התחרות עצמה) ותוצאות
ההשתתפות (התמודדות עם הצלחה וכישלון ,השלכות נפשיות,
ציבוריות ,מקצועיות וכלכליות) — כל זה הוא "אירוע-שינוי" (כלומר,
מצב חדש שבו משתנה הסטטוס-קוו של הפעילות הספורטיבית
ונוצרת אי יציבות רגשית ומחשבתית ,המצריכה התמודדות פעילה
מצד הספורטאי) מורכב בקריירה של ספורטאים הישגיים ,שצריך
להתכונן אליו ולהתמודד איתו ביעילות .לתפיסת ההצלחה המקצועית
במשחקים יש משמעות רבה לגבי המוטיבציה של הספורטאי והמשך
דרכו ,ועם זאת ,ישנם גורמים משמעותיים נוספים שיש להתחשב בהם
כגון התמיכה החברתית-נפשית ,מערכת היחסים עם המאמן ,הזהות
הספורטיבית ותחומי עניין אחרים.

מודל ייעוצי לתמיכה בספורטאים
באירועי-שינוי משמעותיים בקריירה
לאחרונה הצעתי מודל ייעוצי רב-שלבי לתמיכה בספורטאים בתקופות
של אירועי-שינוי משמעותיים בקריירה שלהם כגון פציעה ,קונפליקט

עם מאמן או השתתפות במשחקים האולימפיים ).(Samuel, in press
שלושת השלבים הראשונים במודל קשורים להערכה של המצב
וכוללים:
 .1זיהוי של אירוע-השינוי שהתרחש
 .2הבנת האופן שבו הספורטאי תופס את אירוע-השינוי
 .3זיהוי המאמצים והאסטרטגיות של התמודדות ומקורות תמיכה של
הספורטאי.
שלושת השלבים האחרונים קשורים ליישום של תהליכי שינוי פסיכולוגיים
והתנהגותיים וכוללים:
 .4הפעלה של תהליכי שינוי פסיכו-תרפויטיים
 .5הצעה של החלטה לשינוי
 .6תמיכה במאמצי הספורטאי ליישום השינוי במציאות.
מטרת תהליך הייעוץ היא להבין כיצד הספורטאי תופס את חשיבות
אירוע-השינוי שחווה ומשמעותו ולהציע לו דרכי התמודדות יעילות
ברמה הפסיכולוגית וההתנהגותית .ישנם כמה גורמים המשפיעים על
האופן שבו תופסים ספורטאים אירועי-שינוי משמעותיים בקריירה,
כגון טבעו של האירוע עצמו (קצר/מתמשך; צפוי/בלתי צפוי) ,מידת
השליטה הנתפסת שיש להם בהתמודדות עם האירוע ,הזהות
הספורטיבית שלהם והאופן שבו האירוע נתפס על-ידי אחרים .שיאו של
תהליך הייעוץ מתבטא בקבלת החלטה מודעת לבצע את כל השינויים
הנדרשים כדי להתמודד ביעילות עם משמעות האירוע ,במה שמוגדר
כ"החלטה לשינוי".
ישנם שלושה גורמים המשפיעים על תהליך ההחלטה לשינוי:
 .1תהליכים פסיכולוגיים-תרפויטיים ליצירת שינוי (למשלProcesses ,
)of change; Prochaska & Norcross, 1994
 .2היכולת האישית של הספורטאי ,כאדם ,ליצור שינוי (גורם זה מורכב
מתת-גורמים כגון מוטיבציה לשינוי ,הציפייה לתהליך התרפויטי
וסגנון ההתמודדות של הספורטאי)
 .3התמיכה הפסיכולוגית הקיימת (הקשר התרפויטי הנוצר בין
הספורטאי והפסיכולוג).
במחקר על פסיכותרפיה נמצאו שלושת הגורמים האלה כמשפיעים
ביותר על התוצאות של תהליך פסיכו-תרפויטי )Lambert & Barley,
.(2002

ניתוח מקרה (היפותטי) :ספורטאית
אולימפית החווה משבר מוטיבציה וזהות
לאחר השתתפות במשחקים
רקע

ק' ,בת  ,23היא ספורטאית אולימפית בכירה שהתחרתה במשחקי
בייג'ינג  2008בענף קרב .אלה היו המשחקים הראשונים שלה ופסגת
הקריירה הספורטיבית לאחר זכיות במדליות באליפויות עולם ואירופה
לנערות ולבוגרות בענף שלה .במשחקים היא ניצחה בשני קרבות
והפסידה בשניים וסיימה במקום השביעי .השנה לאחר מכן הייתה קשה
מבחינתה :היא החליטה לקחת חופשה של כמה חודשים מפעילות
ספורטיבית ולנפוש בחו"ל ,לאחר מכן חזרה להתאמן ,החליפה מאמן
ומועדון והרגישה מבולבלת וחסרת מוטיבציה .עקב כך פנתה אליי
לקבלת ייעוץ בפסיכולוגיה של הספורט.
בפגישתנו הראשונה סיפרה ק' על קריירת הספורט שלה מראשיתה ועד
להשתתפות במשחקים .היא סיפרה כי מגיל צעיר עסקה בענפי ספורט
מגוונים ,אולם הראתה כישרון רב בענפי הקרב .החלום האולימפי עמד
תמיד לנגד עיניה ,ועם השנים התמקצעה בענף הקרב שלה ,התאמנה
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שעות רבות במסגרת המועדון ונבחרות ישראל ,נסעה לתחרויות בין-
לאומיות וקיבלה מעמד של ספורטאית מצטיינת בשירותה הצבאי .היא
החליפה שלושה מאמנים במהלך הדרך עקב קשיים במערכת היחסים
עמם .בראייה לאחור היא הרגישה כי הפריצה שלה ברמה הבין-לאומית
הייתה די מהירה וקלה ,אולם המעבר לגיל בוגרות לווה בקושי נפשי
והצריך ממנה ויתורים אישיים וחברתיים כואבים :מגורים מחוץ לבית,
ניתוק מחברותיה ,אי יכולת לפתח מערכת יחסים רצינית ,קשיים בדימוי
גוף (שריריות) ,ויתור על לימודים אקדמיים ושהייה ממושכת במחנות
אימונים ובתחרויות בחו"ל .היא אהבה את הפעילות הספורטיבית שלה,
נהנתה להתאמן ולהתחרות ,אבל הרגישה שהיא מוותרת על התפתחות
היבטים אחרים של חייה .מבחינה מקצועית היא הצליחה וזכתה
במדליות בסבב העולמי ואף באליפויות גדולות ,אולם תמיד חשה חוסר
שקט לגבי המשמעות של הדרך שלה .את הקריטריון למשחקים השיגה
לאחר מאבק ממושך מול ספורטאית אחרת באותו משקל ,שהיא גם
חברה קרובה שלה .הן הצרו על כך שעליהן להילחם באותו משקל,
ושהגעתה של אחת מהן למשחקים מנעה את הגעתה של השנייה.
לבסוף ,ק' דיווחה על משבר ביחסים עם המאמן שליווה אותה בשלוש
השנים האחרונות ושעמו הגיעה למשחקים ,משבר שהוביל לעזיבת
המועדון והמאמן ולמעבר למועדון ולמאמן אחר.

הערכה
השלב הראשון בתהליך הייעוץ היה קשור בהבנת האופן שבו ק' תפסה
את חוויית השתתפותה במשחקים .באופן כללי ,השתתפות במשחקים
היא אירוע-שינוי לא נורמטיבי אצל הספורטאי ,אך צפוי בקריירה שלו.
לא כל אחד חווה אירוע כזה ,שאינו שכיח בקריירת הספורט שלו (לעומת
השתתפות בתחרויות אחרות) ,אולם הספורטאי שואף אליו ,מוכן
לקראתו ולכן הוא אינו בלתי צפוי .כמו כן ,אין מדובר באירוע קצר-מועד
אלא מתמשך (כפי שמעיד מחקרו של וויילמן וחב' .)2012 ,אירוע זה
כולל למעשה שלושה שלבים :ההכנה למשחקים ,ההשתתפות עצמה
ושלב החזרה מהמשחקים .חשוב להבין למה מתייחסים ספורטאים
כאשר הם מדברים על חוויית ההשתתפות שלהם ,באיזה שלב מדובר
ומהי המשמעות של כל שלב בתהליך .בהקשר זה יש גם חשיבות לזמן
ולאופן שבו הושג הקריטריון האולימפי :האם הוא הושג זמן-מה לפני
המשחקים או ממש בסמוך אליהם? האם הייתה תחרות מול ספורטאי
אחר על הקריטריון (כמו בענפי קרב או בשַי ִט) או כנגד השגת סטנדרט
בין-לאומי (כמו באתלטיקה או בשחייה)? האם הספורטאי הופתע
מהשגת הקריטריון או שצפה אותו?
קונפליקט פנימי לגבי הזהות הספורטיבית
האופן שבו הושג הקריטריון עשוי להשפיע על ההכנה של הספורטאי
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למשחקים ולפיכך על מידת הלחץ שחווה ומידת המוכנות המנטאלית
שלו .בשיחותיי עם ק' היא דיווחה כי תהליך ההכנה לבייג'ינג היה קשה
מבחינתה ,במיוחד ברמה החברתית :הצורך להתנתק ממשפחתה
ומחבריה לתקופות ממושכות ,השהות בחו"ל וקשיי תקשורת עם
מאמנה .כמו כן ,היא חוותה שינויים רבים בתקופה זו כאדם :התבגרה
ועזבה את הבית ,סיימה את שירותה הצבאי ,ניסתה להתקבל ללימודים
אך לא הסתדרה עם העומס ואף ניסתה לפתח מערכת יחסים רצינית
ראשונה.
הסקתי כי שינויים חברתיים ואישיים אלה יצרו קונפליקט פנימי לגבי
הזהות הספורטיבית שלה (המידה והבלעדיות שבה היא מזדהה
עם תפקיד הספורטאית) והמחויבות שלה לחלום האולימפי .מצד
אחד ,היא רצתה להגשים את עצמה מבחינה ספורטיבית ולהשתתף
במשחקים ,ומצד שני הרגישה שהיא מוותרת על תחומים חשובים
אחרים בחייה ומקריבה רבות .נוסף לכך ,תהליך השגת הקריטריון היה
קשה לה מבחינה מקצועית (נסיעות רבות לתחרויות בחו"ל) ובעיקר
חברתית — היא נאלצה להתמודד מול חברה טובה שלה ולנצחה
במאבק על הכרטיס האולימפי .היא הרגישה שתהליך זה הוביל לניכור
מול אותה חברה ובתחושתה הפנימית — אף מול ספורטאיות נוספות
בנבחרת הלאומית.
ק' סיפרה כי חוויית המשחקים עצמם הייתה חיובית מבחינתה .היא
צעדה עם נבחרת ישראל בטקס הפתיחה וחשה גאווה גדולה ,ובהיבט
המקצועי ,התחרות הייתה טובה מבחינתה .היא הרגישה שהתחרתה
היטב ונתנה את כל כולה ,אולם חשה אמביוולנטיות באשר לתוצאה
— המקום ה .7-טרם המשחקים דיברו עליה כמועמדת לזכייה במדליה,
וכעת התקשורת והציבור בישראל ביקרו אותה לגבי תוצאתה שנחשבה
כבינונית .היא הרגישה שהייתה יכולה להגיע רחוק יותר ולעמוד
בציפיות של האחרים ממנה בצורה טובה יותר ,ומנגד ,בזמן התחרות
נתנה את המקסימום והפסידה רק לספורטאיות מצוינות .ק' סיפרה
שהרגישה צריבה רגשית כאשר חזרה לישראל ונאלצה להתמודד מול
צבא עיתונאים ששאלו אותה מדוע לא עמדה בציפיות ,ובאותם רגעים
תחושת המחויבות שלה לספורט החלה להיסדק .במילים אחרות ,היא
חשה רגשות מעורבים לגבי המשמעות של החוויה האולימפית בחייה
בכלל ובקריירה הספורטיבית שלה בפרט :האם המחיר האישי ששילמה
היה שווה?
מקורות התמיכה החברתיים
כחלק מתהליך הייעוץ שאלתי את ק' לגבי מקורות התמיכה החברתיים
שלה .היא השיבה כי הניתוק ממשפחתה ומחבריה לתקופות ממושכות
גרם לה להיות תלויה רגשית בחברותיה לנבחרת ובמאמנה ,ופעמים
רבות היא חשה שאין לה אוזן קשבת אובייקטיבית .היא הרגישה שלמאמן
שלה היה מניע ברור להביא אותה למשחקים בכל מחיר ,והוא לא היה
פתוח להקשיב לקשייה ולהתלבטויות שהיו לה לגבי חשיבות ומשמעות
הדרך .היא הרגישה כי בזמן הנסיעה למשחקים ובהכנה לתחרות עצמה
המאמן היה מרוכז בחוויה האישית שלו (בפעם הראשונה כמאמן) ולא
בתמיכה שהזדקקה לה .לאחר התחרות חשה שהוא לא תמך בה ולא
היווה חוצץ בינה לבין הביקורת שהושמעה כלפיה.
כשחזרו לישראל היא נטלה הפסקה ממושכת ,ובמהלכה החליטה
לנתק את יחסיה עם המאמן .כשחזרה לאימונים התחילה להתאמן
במועדון אחר ,אצל מאמן אחר .נוצר גם נתק עם חברותיה לנבחרת,
שאותו פירשה כתוצאה של תחושות קנאה מצדן על ההצלחה שלה.
ק' ניהלה יומן לאורך התהליך ,ובו כתבה את מחשבותיה ותחושותיה
כלפי ההשתתפות במשחקים ולגבי מה שתרצה לעשות לאחר שתסיים
את המחזור האולימפי; למשל — מציאת בן זוג רציני והתחלת לימודים
אקדמיים.

היבטים בתהליך הייעוץ
לסיכום ,משיחותיי עם ק' זיהיתי כי המשך תהליך הייעוץ צריך להתמקד
בארבעה היבטים מרכזיים:
 .1הבהרה ומיצוב של הזהות הספורטיבית הנוכחית — האם היא עדיין
רואה עצמה כספורטאית הישגית ובאיזה מובנים ,ויישוב הזהות
הספורטיבית עם זהויות עצמיות נוספות
 .2הגדרה מחודשת של המוטיבציה שלה לפעילות ספורטיבית
 .3ביסוס מערכת היחסים עם המאמן הנוכחי
 .4יצירת מערכת תמיכה רגשית-חברתית יעילה.
מטרת התהליך הייתה להגיע לנקודת הכרעה ,שבה ק' תחליט באופן
מודע ושקול אם היא מעוניינת להמשיך להיות ספורטאית הישגית או
לחלופין — לפרוש מפעילות.

יישום
פעילויות נוספות מחוץ לספורט
כדי לברר כיצד ק' תופסת את הזהות הספורטיבית שלה ביצעתי שני
בירורים מתודולוגיים .ביקשתי ממנה :א .למלא שאלון זהות ספורטיבית
)Athletic Identity Measurement Scale; Brewer & Cornelius,
 ,(2001הכולל שבעה פריטים ומודד עד כמה הספורטאי מזדהה עם
תפקיד הספורטאי .ב .לצייר מעגלי ון ) (Venn diagramsבאופן שייצג

את התחומים השונים בחייה ,לפי סדר חשיבותם (גודל המעגל) ,ואת
היחסים בין התחומים השונים (מידת החפיפה בין המעגלים).
משני הכלים האלה זיהיתי כמה נקודות:
 ק' עדיין רואה חשיבות בפעילות הספורטיבית שלה מבחינת מטרות
והישגיות.
 בתחום החברתי קיימת הפרדה משמעותית בין האנשים החשובים
לה לבין הדמויות המקיפות אותה בפעילותה הספורטיבית .כלומר,
ק' אינה מרגישה שחבריה מגיעים מעולם הספורט.
 ק' אינה מחשיבה את תחום הספורט כחלק המשמעותי היחיד
בחייה.
הסקתי מכך שבניגוד לעבר ,כעת הפעילות הספורטיבית של ק' חייבת
לאפשר את קיומן של פעילויות נוספות כגון לימודים אקדמיים או
עבודה וכן אפשרות ליצירת קשרים בין-אישיים מחוץ לספורט ,עם
חברים ובן זוג .שוחחתי עמה על האופן שבו היא רואה את עצמה כאדם
וכספורטאית ,וכיצד היא רואה את חייה מתפתחים בשנים הקרובות.
היא הבהירה שיש לה עדיין מטרות חשובות בספורט ,רצון להשיג
הישגים משמעותיים ואולי אף להשתתף במשחקים פעם נוספת ,אך
בגיל  23היא רוצה לפתח את עצמה בכיוונים נוספים .היא הרגישה
שבגלל הספורט לא הצליחה לממש כיוונים אחרים שבהם התחילה
כגון לימודים וזוגיות .לבסוף ,ביקשתי מ-ק' שלפגישה הבאה שלנו תכין
רשימה של התחומים שמעניינים אותה ,מבלי לחשוב אם הם מסתדרים
עם הפעילות הספורטיבית או לא.
רמת המוטיבציה
במקביל לבירור הזהות העצמית של ק' ביצענו בירור לגבי המידה
ואיכות המוטיבציה שלה לעיסוק הספורטיבי .בפגישתנו הראשונה
שאלתי אותה שאלה שאני שואל כל ספורטאי שמגיע אליי לייעוץ:
"אמרי לי בבקשה ,מה מניע אותך כיום לעסוק בספורט הישגי
— מהי המוטיבציה שלך?" .שלא במפתיע היא השיבה" :אני לא יודעת".
התשובה לא הפתיעה אותי ,משום שרוב הספורטאים אינם יודעים מה
בדיוק מניע אותם לפעילות ברמה כל כך עצימה ותובענית .מוטיבציה
זהו רגש מורכב ,המגדיר למעשה את מערכת היחסים של הספורטאי
עם הפעילות הספורטיבית וכולל שני ממדים עיקריים — בחירה של

תחומי פעילות נחשקים והשקעת מאמץ במידה מסוימת בכל תחום
כזה .מידת המוטיבציה ואיכותה בקרב ספורטאים משתנות במהלך
הקריירה שלהם ,ומה שהניע אותם בגיל צעיר אינו בהכרח מה שמניע
אותם באמצע הקריירה או בסופה.
הסברתי לק' שלא לדעת מה היא מרגישה כעת כלפי הספורט זה בסדר,
ושאנחנו נברר זאת .ברגעים כאלה חשוב לתת לספורטאי הרגשה
שטבעי לחוש בלבול ,משום שאחרת הוא עלול לחוש תחושת אשמה:
"מה ,אני ספורטאי בכיר ולא יודע מה מניע אותי בספורט שלי?".
הסברתי לק' שכאשר ספורטאי מגיע לנקודה משמעותית בקריירה,
כגון המשחקים האולימפיים ,יש לאחריה איזושהי תחושה של סיום דרך
וריקנות ,פעמים רבות ללא קשר לתוצאות שהשיג .במקרה שלה יש
תחושת אמביוולנטיות ,שאופפת את התהליך בחוסר ודאות :מצד אחד
היא מרגישה שהקריבה הרבה כדי להגיע לשיא המקצועי שלה ,ומצד
שני היא לא בטוחה אם הדרך הייתה 'שווה'.

אנו מתייחסים לספורטאים אולימפיים
כאל דמויות נערצות ,אולם לאחר שדועכת
תהילת המשחקים מתחילה ההתמודדות
האמתית שלהם עם הרצון הבלתי פוסק
להישג ,עם הגיל המתקדם ועם הצורך שלא
לאכזב ולהמשיך לרצות את הסביבה .דווקא
ברגעים אלה חשובה במיוחד התמיכה
הרגשית וההכוונה המקצועית שלנו —
המאמנים ,אנשי המקצוע ומערכות הספורט
הלחץ לעמוד בציפיות
מהאופן שבו תיארה לי את החוויה שלה בחזרה לישראל ,לאחר
המשחקים ,הרגשתי שהיא מושפעת יותר מדי מהאופן שבו אחרים
תופסים את הצלחתה ,ובהתאם לכך נקבעת מידת הסיפוק והגאווה
שלה .לפיכך ,שאלתי את ק' אם היא מרגישה שהגיעה למשחקים למען
עצמה או בשביל אחרים .ברגע זה היא השתתקה ,התכנסה בתוך עצמה
והחלה לבכות .אפשרתי לה למצות את הרגע מבחינה רגשית ,ושמרתי
על שתיקה .לאחר דקות ארוכות היא אמרה בלחש" :גם בשבילי אבל
הרבה בשביל אחרים".
בשלב זה עזבתי את הנושא הטעון ,אבל בפגישה לאחר מכן ,כשהייתה
רגועה ,שאלתי אותה למה התכוונה .ק' הסבירה שחשה לחץ פנימי
גדול לעמוד בציפיות של משפחתה להישגיות ובמיוחד של אביה .כבר
מגיל צעיר הוא היה מעורב מאוד בפעילות שלה ,והיא לא אהבה זאת.
השיחות ביניהם התנהלו תמיד על נושא הפעילות הספורטיבית שלה,
וכמה חשוב היה לו שתמשיך להצטיין ולהשיג הישגים .אני חשדתי
שכילדה היא לקחה על עצמה ,באופן לא מודע ,דרישה פסיכולוגית
קשה — לרצות את הוריה דרך הגעה להישגים ספורטיביים שישמחו
אותם ויגרמו להם להיות גאים בה .כתוצאה מכך הייתה מבולבלת
מההישג שלה במשחקים .מצד אחד ,הסביבה ציפתה ממנה להצלחה
אובייקטיבית גדולה יותר ,ועם זאת ,היא חשה שבמונחים סובייקטיביים
היא אכן הצליחה .הסברתי לק' שאם תחליט להמשיך בפעילותה
הספורטיבית ,המניעים שלה יהיו חייבים להיות פנימיים ומוגדרים
בצורה בוגרת יותר ,כלומר היא תצטרך לבחור בפעילות מחדש ולעסוק
בספורט כי היא רוצה בכך; שבאמצעות הפעילות היא תרגיש שהיא
מגשימה את עצמה כאדם.
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"מודל ביצוע התהודה"
תיארתי לה את "מודל ביצוע התהודה" למוטיבציה של אנשים הישגיים
) ,(Newburg, Kimiecik, Durand-Bush, & Doell, 2002ולפיו
המניע המוטיבציוני המרכזי הוא החלום ולא המטרה .בעוד מטרות
מתייחסות ליעדים אובייקטיבים שספורטאים שואפים להשיג ,החלום
מתייחס לתחושות פנימיות שספורטאים רוצים לחוש על בסיס יום-יומי
ולאפשרות שלהם להביע את עצמם בצורה אותנטית .טענת החוקרים
היא שהחלום אינו יכול להתקיים ללא חופש מחשבה וללא אחריות
אישית .ספורטאים החיים את החלום שלהם מצליחים להשתחרר
מלחץ ,מפחדים ומהסחות דעת ולהפעיל את החופש שלהם ללמוד
ולהתפתח ,לקבל החלטות בעצמם ולבצע את מה שנחוץ כדי לפתח
כישורים יוצאים מהכלל ,תוך שהם נהנים מהתהליך .הם מאזנים את
החופש שלהם עם תחומי האחריות הרבים שיש להם כדי לחיות את
חלומם על בסיס יום-יומי.

יעילה ,החלטתי להתמקד בשיחותינו באופן שבו ק' תופסת את מערכת
היחסים הנוכחית שלה עם מאמנה החדש .לפיכך ,החלטנו ליצור
משולש עבודה עם המאמן ,שבמסגרתו אני נפגש עם שניהם אחת
לחודשיים ,מגיע מדי פעם לאימונים ומקבל משניהם דיווחים כתובים
על בסיס דו-שבועי .נוסף לכך ,הגדרנו את המטרות של מערכת היחסים:
שיתוף פעולה הדדי למטרה משותפת ,ובמסגרתו לכל אחד מהצדדים
יש אחריות ,זכויות וחובות .המאמן מצדו מתחייב לעשות כמיטב יכולתו
המקצועית להביא את הספורטאית להישגים תוך דאגה לרווחתה
האישית ,והספורטאית מצדה מתחייבת לתהליך האימון ,להפגנת
אחריות אישית (לא להיות מובלת ללא שליטה) ולצמצום ההתנגדויות
שלה .הגדרנו גם את הנקודות שבהן עשויים להיות חיכוכים כגון
התנהלות כללית של ק' ,דרישות אימונים ומטרות הישגיות .סיכמנו כיצד
צריך להיראות שבוע אימונים ,מהי ההתנהלות הרצויה במחנות אימונים
ותחרויות בחו"ל ,וכיצד פועלים במקרים של ריב או חילוקי דעות.

ביקשתי מק' לעשות הערכה מחודשת לגבי האופן שבו היא רוצה לחוש
על בסיס יומי ,כאשר היא ברמת תפקוד גבוהה הן בספורט והן בשאר
היבטי החיים שלה .לאחר הרהור ממושך אמרה ק'" :אני רוצה להרגיש
שוב שאני הקפטן של הספינה שלי ,שאני זו ששולטת בכיוון החיים שלי
ולא מישהו אחר".

המשמעות של מעורבותי כאיש מקצוע במערכת היחסים הייתה ליצור
עבור ק' תחושה של אמון וביטחון ,ושהמאמן אכן פועל בצורה ראויה
וחיובית כלפיה .מבחינת המאמן ,הנוכחות שלי שימשה מעין ראי עבור
ק' לעמוד בדרישות המקצועיות שלו ממנה וכן אוזן קשבת דיסקרטית
במצבים של סטייה ממה שסוכם .בכל פעם שק' הביעה התנגדות או
שליליות כלפי עמדתו של מאמנה שיקפתי עבורה את הפערים בין
נקודת מבטה לבין נקודת מבטו ,וביקשתי שתכיר באפשרויות הנוספות
הקיימות .ביקשתי ממנה לנוע מגישה ילדותית במערכת היחסים לגישה
בוגרת יותר ,הרואה אותו ,ברמה האישית ,כאדם הדואג לה ורוצה
בהצלחתה.

מערכת היחסים עם מאמן חדש
הנושא השלישי שביררנו בפגישותינו היה מערכת היחסים של ק' עם
המאמן החדש שלה .ק' סיפרה שהחליפה שלושה מאמנים במהלך
הקריירה שלה ,והיא זו שיזמה בכל פעם את הפרידה .היא לא הצליחה
ליצור אמון עם מאמניה לאורך זמן ,ובכל רגע של הצלחה ראתה בהם
גורם לא תומך ואף מלחיץ .כעת היא מתאמנת אצל מאמן חדש ,והייתה
רוצה לבסס איתו יחסים יעילים וחיוביים ,אולם בפועל הם מתווכחים
על המחויבות שלה לאימונים ,על תכנית התחרויות ועל הכיוון הכללי
של הקריירה שלה.
מבחינה תיאורטית ,ק' תיארה קשיים בכל אחד מהממדים של מערכת
היחסים בין ספורטאי ומאמן ,כולל הקרבה ,שיתוף פעולה והדדיות (על
מערכת היחסים בין המאמן והספורטאית ההישגית — ראה סמואל,
2012ב') .מכיוון שהמחקר שלי )(Samuel & Tenenbaum, 2011b
הראה כי ספורטאים תופסים קונפליקט עם מאמן כאירוע-שינוי
משמעותי ושלילי בקריירה ,עם שליטה נמוכה ויכולת התמודדות לא

מערכת תמיכה חברתית-רגשית
המימד האחרון בתהליך הייעוץ התמקד במערכת התמיכה החברתית-
רגשית של ק' .סקרנו יחד את מערכות היחסים שלה עם חבריה
ומשפחתה ,וניסינו לזהות עם מי וכיצד היא רוצה לחדש את היחסים.
ק' הרגישה שעקב הנסיעות הרבות לחו"ל והעובדה כי רוב חברותיה
התחילו לימודים אקדמיים ,היא התרחקה מהן .סיכמנו כי היא תתמקד
בשיקום של מערכות יחסים עם שתי חברות טובות שלה ,שהיא סומכת
עליהן ,על-ידי פגישות קבועות אחת לשבוע .מעבר לכך ,שוחחנו על
מערכות היחסים שלה עם הספורטאיות במועדון ובנבחרת ,והגדרנו
מחדש את מטרת היחסים — על רקע מקצועי ולא לשם תמיכה רגשית.
בכך יצרנו מצב שק' לא תחוש מאוכזבת אם עמיתיה לא יתמכו בה.

בתקופה שלאחר המשחקים יש צורך להגדיר
מחדש את הזהות הספורטיבית והמוטיבציה
של הספורטאי ,לסייע לו לקבל החלטות
מודעות לגבי המשך הקריירה שלו ולאפשר
לו להציב יעדים חדשים בתחומי חיים
נוספים כגון לימודים ,עבודה וזוגיות
לאחר תהליך ייעוץ שנמשך כשלושה חודשים הגיע רגע מכונן שאיפשר
לק' לקבל החלטה בדבר שינוי בקריירה שלה .זה היה לאחר חג
הפסח ,שבמהלכו נפגשה במשותף עם הוריה .הם דרשו לדעת מתי
היא מתחילה ללמוד באופן רציני ,ומהן התכניות שלה לגבי הפעילות
הספורטיבית .השיחה הזו הבהירה לה שהיא צריכה ליטול אחריות
לחייה .היא החליטה שהוריה לא יקבעו עבורה מה תעשה וכיצד ,וכי היא
מסוגלת לחיות חיים מאוזנים שבמסגרתם גם תעסוק בספורט הישגי,
גם תלמד במכללה וגם תקיים חיים חברתיים על בסיס שגרתי .היא
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הבהירה להוריה כי תשמח אם יתמכו בה ,אך גם אם לא ,היא מתכוונת
ליישם את השינויים בחייה כפי שהיא רוצה.
ק' נרשמה ללימודים במכללה ,שאפשרה לה לשלב את הספורט
בלימודים ולהשלים חסרים עקב הנסיעות הרבות לחו"ל .כמו כן ,היא
החלה לצאת עם חברות אחת לשבוע ,על בסיס קבוע .בפגישתנו היא
אמרה שכעת היא מרגישה שוב ספורטאית הישגית ,אבל זה שונה
מבעבר — יותר משוחררת ורגועה ויותר אמתית .מערכת היחסים
עם המאמן התייצבה ,על-אף שהיו חיכוכים מדי פעם שדרשו את
התערבותי .אלא שכעת היו להם כלים לפתור חיכוכים אלה בעצמם.
תדירות הפגישות עם ק' ירדה עם הזמן ,ולמעשה ליוויתי אותה בעיקר
לפני תחרויות מרכזיות ואחריהן .היא דיווחה כי המוטיבציה שלה איתנה
וברורה ,וכי היא מרגישה שחייה עמוסים ,אך בשליטה שלה .היא אף
דיברה על קמפיין אולימפי נוסף ,אם הדברים ימשיכו להסתדר.

מסקנות :על חשיבות התמיכה הפסיכולוגית
הרציפה לספורטאים הישגיים
חוויית ההשתתפות במשחקים האולימפיים היא אירוע-שינוי תהליכי,
מורכב ורב-ממדי בקריירת הספורט .הצלחה אובייקטיבית במשחקים
איננה מובילה בהכרח לעלייה במוטיבציה של הספורטאי ,כפי שכישלון
אובייקטיבי אינו מוביל בהכרח לירידה במוטיבציה .הסיבה לכך היא
הקשר ,שאינו חד-משמעי ,בין התוצאות המקצועיות והתגובות
הרגשיות של ספורטאים לחוויית ההשתתפות במשחקים .הקשר הזה
תלוי במידה רבה בתהליך שהוביל להשתתפות במשחקים ,בציפיות
האישיות והסביבתיות ,בתגובות של אחרים לאחר המשחקים ,בחוסן
המנטאלי של ספורטאים ובתמיכה שהם מקבלים מסביבתם.
המחקרים וניתוח המקרה שהוצגו מעידים כי מאמנים ,אנשי מקצוע
ומערכות ספורט צריכים להתייחס לכלל חוויית ההשתתפות במשחקים
מנקודת מבטו של הספורטאי ולא מנקודת מבט אובייקטיבית.
בהקשר זה ,יש להבין כיצד ספורטאים תופסים את שלב ההכנה,
שלב ההשתתפות ושלב החזרה מהמשחקים ,וזאת כדי לקבל
תמונה מדויקת יותר של משמעות החוויה ,וכיצד היא משפיעה על
המוטיבציה של ספורטאים להמשיך בפעילות הספורטיבית העצימה
ועל הזהות העצמית שלהם .כפי שמעיד המקרה הטרגי של הג'ודוקא
הרוסייה אלנה איבשצ'נקו ,לעתים התגובה הרגשית של ספורטאים
לכישלון במשחקים מתפתחת על פני חודשים רבים ועלולה להוביל
לפסיכופתולוגיה (דיכאון ,חרדה ,בעיות בהגדרת הזהות העצמית) ואף
להשלכות התנהגותיות שליליות (שימוש בסמים ,שתיית אלכוהול).
מצד שני ,הצלחה פנומנאלית במשחקים עשויה אף היא להוביל
לקשיים פסיכולוגיים ותפקודיים ,כמו שקרה לשחיין האגדי מייקל

השחיין האגדי
מייקל פלפס
חווה משברים
לאחר הצלחתו
הפנומנלית
במשחקי אתונה
 2004ובייג’ין 2008

פלפס ,שלאחר זכייתו ב 6-מדליות זהב במשחקי אתונה  2004נתפס
בנהיגה תחת שכרות ,ולאחר זכייתו ב 8-מדליות זהב בבייג'ינג חווה
משבר תדמיתי קשה עקב שימוש במריחואנה והתהוללות עם חשפניות
).(Walsh & McAllister-Spooner, 2011
לבסוף ,אף-על-פי שהשתתפות במשחקים האולימפיים היא פסגת
העיסוק הספורטיבי ההישגי ,באופן מפתיע כמעט שלא נעשו מחקרים
בפסיכולוגיה של הספורט על האופן שבו ספורטאים תופסים חוויה
זו וכיצד היא משפיעה על הקריירה שלהם .כדי להבין את החוויה
האולימפית באופן מעמיק וכוללני יש לחקור את הנושא לעומקו.
תמיכה במהלך המחזור האולימפי כולו :מבחינה מעשית ,ישנה
חשיבות רבה לתמיכה פסיכולוגית רציפה בספורטאים אולימפיים
לאורך כל המחזור האולימפי .בעת השגת הקריטריון האולימפי ,במיוחד
בפעם הראשונה ,ספורטאים רבים מבצעים 'קפיצת-מדרגה' מקצועית
וציבורית וזקוקים לתמיכה בהתמודדות עם התגובות הרגשיות
העצימות להישג ,עם השינוי באורח החיים (למשל ,ויתור על לימודים
ועבודה לשם התמקצעות מלאה בהכנה למשחקים) ,עם החשיפה
לתקשורת ועם החששות הטבעיים שמגיעים עם הציפייה להשתתפות
במשחקים האולימפיים.
תמיכה בתקופת ההכנה :בעת תקופת ההכנה למשחקים חשוב לסייע
לספורטאים לנהל את זמנם בצורה יעילה ,להציב יעדים מתאימים
ולהגדיר ציפיות ,לשמור על זהות עצמית מאוזנת נוכח ההתמקצעות
הבלעדית בהכנות ,להעניק תמיכה רגשית ,לסייע בשמירה על מערכת
יחסים תקינה וחיובית עם המאמן ומערכת הספורט ההישגי ולפתח
כלים מקצועיים להכנה מנטאלית לתחרות .שלב ההכנה הוא משמעותי
ומכריע ,ובמהלכו ספורטאים חווים שינויים רגשיים רבים .על הפסיכולוג
לספק את נקודת האיזון בתהליך ולשמור על מערכת עבודה תקינה
ויעילה .עם זאת ,חשוב שספורטאים לא יפתחו תלות רגשית ו/או
מקצועית בפסיכולוג המלווה אותם משתי סיבות עיקריות:
א .במקרים רבים הפסיכולוג לא יימצא פיזית עם הספורטאי בתחרות,
ולכן חשוב שהאחרון יידע לתפקד מנטאלית באופן יעיל ללא נוכחות
הפסיכולוג.
ב .כדי שלא לפגוע במערכת היחסים בין הספורטאי והמאמן ולא
להיכנס בטווח ביניהם.
תמיכה בתקופה שלאחר המשחקים :לבסוף ,קיימת חשיבות רבה
להמשך תמיכה פסיכולוגית רציפה בתקופה שלאחר המשחקים
והימנעות מהפסקה פתאומית של התמיכה המוענקת לספורטאים
אולימפיים .בהקשר זה ,יש להבין כיצד תופס הספורטאי את חוויית
ההשתתפות במשחקים ,והאם יש פער בין ציפיותיו טרם המשחקים
למה שהתרחש בפועל .כמו כן ,יש צורך להגדיר מחדש את הזהות
הספורטיבית והמוטיבציה של ספורטאים ,לסייע להם לקבל החלטות
מודעות לגבי המשך הקריירה שלהם ולאפשר להם להציב יעדים
חדשים הכוללים לעתים אף התמקדות בתחומי חיים נוספים כגון
לימודים ,עבודה וזוגיות .אנו מתייחסים לספורטאים אולימפיים כאל
דמויות נערצות ,כגיבורים על-אנושיים .אולם לאחר שדועכת תהילת
המשחקים מתחילה ההתמודדות האמתית שלהם עם הרצון ההישגי
הבלתי פוסק ,עם ההתבגרות ולעתים אף עם ההזדקנות הגופנית ועם
הצורך שלא לאכזב ולהמשיך לרצות את הסביבה .דווקא ברגעים אלה,
שבהם מתגלה האנושיות של הספורטאי האולימפי ,חשובה יותר מכול
התמיכה הרגשית וההכוונה המקצועית שלנו :המאמנים ,אנשי המקצוע
ומערכות הספורט.
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי
בדואר אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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בדרך לסוצ'י
לקראת משחקי החורף האולימפיים ,פברואר 2014
ב 7-בפברואר  ,2014ייפתחו בסוצ'י שברוסיה משחקי החורף ה .22-בין  2,800הספורטאים יהיו גם
חמישה נציגיה של ישראל ,ארבעה מהם בענף ההחלקה האמנותית על הקרח :ולדיסלב ביקנוב,
אלכסיי ביצ'נקו והצמד יבגני קרסנופולסקי ואנדריה דוידוביץ' .וירג'יל ואן דה פוט ישתתף בסקי
אלפיני .האם אפשר יהיה לשחזר את הישג השיא של הזוג המיתולוגי גלית חייט וסרגיי סחנובסקי
— מקום שישי במשחקי סולט לייק סיטי  ?2002בקרוב נדע.
יניב אשכנזי
תואר שני בבריאות הציבורMPH ,
מתאם מדעי ,היחידה לספורט הישגי

משחקי החורף האולימפיים הם המקבילה
החורפית למשחקי הקיץ ,והם כוללים 15
ענפי ספורט חורף הנערכים על שלג או על
קרח ,באולמות ומחוץ להם :ביאתלון ,הוקי
קרח ,החלקה אמנותית על קרח ,סקי לסוגיו,
מזחלות ועוד .כמו משחקי הקיץ ,גם משחקי
החורף נערכים אחת לארבע שנים.
היה זה הרוזן האיטלקי ,אוג'ניו ברונטה
ד'אסוקס ,שהציע בשנת  1911לערוך שבוע
שלם של משחקי חורף ,כחלק מהמשחקים
האולימפיים בסטוקהולם  .1912המארגנים
התנגדו לרעיון מחשש שאירוע כזה יתחרה
במשחקים הנורדיים שנערכו מדי ארבע שנים
בארצות הנורדיות .בשנת  1925החליט הוועד
האולימפי לערוך משחקי חורף נפרדים בכל
ארבע שנים ,וב 1926-החליט כי תחרויות
החורף ,שנערכו בשאמוני צרפת ב,1924-
ייחשבו בדיעבד כמשחקי החורף הראשונים.
ההחלטה הזו הייתה בין הגורמים העיקריים
לפרישתו ,בשנת  ,1925של מייסד התנועה
האולימפית ,הברון פייר דה-קוברטן,
שהתנגד למשחקי חורף בטענה שבמשחקים
האולימפיים ביוון העתיקה לא היו משחקים
כאלה.
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משחקי החורף הראשונים בשאמוני ,צרפת :1924 ,הזוכות במדליית זהב ,כסף וארד בהחלקה על הקרח
ב 1986-החליט הוועד האולימפי הבין-לאומי
כי אולימפיאדות החורף והקיץ לא יתקיימו
באותה שנה ,ומשחקי לילהאמר  1994בנורווגיה
היו הראשונים לכך .לראשונה גם השתתפו
בהם משלחות נפרדות מצ'כיה ומסלובקיה
(לאחר התפרקותה של צ'כוסלובקיה)

ומשלחות נפרדות מהרפובליקות שהתפרקו
מברית-המועצות.

ישראל במשחקי החורף
ענף ההחלקה על הקרח החל להתפתח
בארץ בתחילת שנות התשעים ,והמחליקים

ומאמניהם הגיעו ממדינות חבר העמים
לשעבר בעקבות גל העלייה הגדול .זהו
גם הענף הבולט ביותר במשלחות ישראל
למשחקי החורף האולימפיים — הרבה בזכותו
של יוסי גולדברג ז"ל ,ראש מועצת מטולה,
שהחדיר את הענף לישראל ויזם את הקמתו
"מרכז קנדה" במטולה.
ב 1994-הצטרפה ישראל ,לראשונה ,למשחקי
החורף (לילהאמר) ,ויוצגה על-ידי מיכאל
שמרקין בהחלקה אמנותית (מקום  .)16ארבע
שנים לאחר מכן שלחה ישראל לנאגאנו
יפן שלושה ספורטאים :שמרקין ( )18ועמו
הצמד גלית חייט וסרגיי סחנובסקי בהחלקה
אמנותית על הקרח ( .)14במשחקי החורף
בסולט לייק סיטי  2002היו לישראל כבר
חמישה נציגים :הצמדים חייט וסחנובסקי,
שזכו בהישג שיא — מקום  ,6ונטליה גודין
ואלכסי בלצקי ( )19ומחליקה מהירה — אולגה
דנילוב ( 16 ,14ו.)21-
המשחקים ה 20-במספר ,ב ,2006-התקיימו
בטורינו ,וגם כאן היו לישראל חמישה
ספורטאים :חייט וסחנובסקי (מקום
 )8ואלכסנדרה ורומן זרצקי ( )22וגולש
הסקי האלפיני — מיכאל רנג'ין (.)37 ,32
לוונקובר קנדה  2010שלחה ישראל את
אלכסנדרה ורומן זרצקי ( )10ומיכאל רנג'ין
(.)55 ,35
יש לציין שבהחלקה האמנותית נחל ָק הציון
לשני מרכיבים :מרכיב טכני ,הכולל את
רמת הקושי ואיכות הביצוע ,ומרכיב אמנותי,
הכולל את הביצוע בפועל ,שטף התרגיל ,רמת
המיומנות ,איכות התרגיל וכוריאוגרפיה .הציון
הסופי הוא השקלול של כל ציוני השופטים.

ישראל בדרך לסוצ'י
בישראל רשומים כיום  430מחליקים
הישגיים וכמה עשרות גולשי סקי .חמשת
הטובים ביותר יהיו בין  2800הספורטאים,
מ 80-מדינות ,שיפתחו ב 7-בפברואר 2014
את משחקי החורף ה 22-בסוצ'י ,רוסיה.
המשחקים יפוצלו בין מתקני ספורט שהוקמו
בעיר על חוף הים השחור לבין אתר סקי בשם

קרסנאיה פוליאנה בהרי הקווקז .המשלחת
הישראלית תכלול את וירג'יל ואן דה פוט,
ולדיסלב ביקנוב ,יבגני קרסנופולסקי,
אנדריה דוידוביץ' ואלכסיי ביצ'נקו.
במשלחת גם שני שופטים — אלכס זיידמן
וקטלין אלפרן.
כל הספורטאים שלנו אינם מתאמנים בארץ,
מאחר שבישראל קיימים רק שני מתקני
החלקה אולימפיים ("מרכז קנדה" במטולה
ו"פארק הקרח" באילת); הכוח המקצועי
מצומצם וכמובן — אין תנאים אקלימיים
המאפשרים החלקה על קרח טבעי .ואן דה
פוט מתאמן בצרפת ,ביקנוב בהולנד ושאר
המחליקים מתאמנים בניו-ג'רסי ארה”ב.
בהצלחה!

אלכסיי ביצ'נקו
שנת לידה:
החלקה אמנותית
1988
(סולו)
הישג שיא בקריירה :טורניר אוברסדורף,
גרמניה :2013 ,מקום  5מתוך  24מתחרים.
 198.04נק'
צפי להישג
צפי להישג מקסימלי:
סביר24-21 :
20-15

ולדיסלב ביקנוב
שנת לידה1989 :
החלקה מהירה
צפי להישג
הישג שיא בקריירה:
 500מ' ,גביע העולם מקסימלי:
בשנחאי ,סין12-8 :2013 ,
 42.071שניות
 1000מ' ,גביע העולם
בטורינו ,איטליה12-8 :2013 ,
1.25.626
 1500מ' ,גביע העולם
בדרזדן ,גרמניה12-8 :2011 ,
2.14.588
צפי להישג סביר :רבע גמר

וירג'יל ואן דה פוט
שנת לידה1994 :
סקי אלפיני (סללום)
סקי אלפיני (סללום ענק)
צפי להישג מקסימלי :צפי להישג
סביר :חצי עליון
שליש עליון

יבגני קרסנופולסקי ואנדריה דוידוביץ'
שנת לידה:
החלקה אמנותית
1997/1988
(זוגות ספורט)
הישג שיא בקריירה :אליפות אוסטריה
 :2012מקום  3מתוך זוגות מתחרים.
 133.91נק'.
צפי להישג
צפי להישג מקסימלי:
סביר18-13 :
12-8
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שחקני כדורעף צעירים
מאפיינים גופניים ופיזיולוגיים ורמת מיומנות
האם הפרופיל הגופני והפיזיולוגי של שחקני הכדורעף שלי דומה לזה של שחקנים ברמה גבוהה?
האם ההישגים שלהם במבדקי מיומנויות בכדורעף דומים לאלה של אחרים? וכיצד אפשר להסתמך
על מאפיינים גופניים ופיזיולוגיים בתכנון האימונים ובהתאמה בין העמדה במשחק לשחקן? שאלות
אלו ואחרות מעסיקות מאמני כדורעף רבים ,בעיקר אלו העובדים עם צעירים .ממצאי מחקרים
שמובאים במאמר זה עשויים לתת מענה לכך ולסייע למאמן בקידום שחקניו.

גל זיו
דוקטורנט בפקולטה לחינוך
אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית בוינגייט

במאמר קודם ,שפורסם בגיליון מס'  3של
"ספורט הישגי" (זיו ולידור ,)2013 ,סקרנו
מאפיינים גופניים ,פיזיולוגיים ותנועתיים
של שחקני כדוריד בוגרים (עילית וחובבים)
כפי שעלו מממצאי מחקר .המטרה הייתה
להציע למאמני כדוריד ולמאמני כושר גופני
כמה המלצות יישומיות שעולות מסקירת
המחקרים בבואם לתכנן תכניות אימונים
לשחקניהם .במאמר זה אנו סוקרים ממצאי
מחקר על מאפיינים גופניים ,פיזיולוגיים ורמת
מיומנות של שחקני כדורעף צעירים ,בנות
ובנים ,בגילים שבין  8ל 18-שנים ,המשחקים
במסגרות תחרותיות שונות — נבחרות בתי-
ספר ,נבחרות אזוריות של המדינה ונבחרות
ייצוג לאומיות .גם כאן המטרה היא להמליץ
בפני המאמנים לעשות שימוש בממצאים אלו
כדי לקדם את שחקניהם.
ההנחה שלנו במאמר זה היא שכדי לתכנן
תכניות אימונים יעילות לטיפוח ראשוני של
ספורטאים צעירים ,הן לאלו שהחלו זה עתה
* מתייחס לשחקנים ולשחקניות כאחד.
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להתאמן בתכניות ספורט מבוקרות והן למי
שצלחו את שלבי הכניסה הראשונים לעולם
הספורט וממשיכים להתאמן ולהתחרות
במסגרות תחרותיות — על המאמנים
להשתמש ככל האפשר בממצאי מחקר
וליישמם בתכניות העבודה שלהם .הדבר
יסייע להם ,וגם לשחקניהם ,להפיק את
המרב מתכניות אלו .במילים אחרות ,ככל
שתהליך תכנון האימון יהיה מבוסס מחקר
) ,(evidence-basedכך עשוי האימון לתרום
יותר להתפתחות הספורטאי הצעיר .עם זאת,
על המאמן להפעיל שיקול דעת לפני שהוא
מיישם את ממצאי המחקר ולבדוק את מידת
הרלוונטיות של הממצאים לתכנית האימונים
שלו ולשחקניו .ייתכן שממצאי מחקר מסוימים
טובים ליישום בתכנית אימונים אחת אך לא
באחרת .ייתכן גם שהמאפיינים של השחקנים
שהשתתפו במחקרי הכדורעף שונים מאלו
של שחקניו ,ולכן יישומם לא יתרום בהכרח
לקידומם .הפעלת שיקול דעת תסייע למאמן
בקבלת ההחלטה אם ליישם את ממצאי
המחקר או לא.

פרופ’ רוני לידור
מרצה וחוקר
המכללה האקדמית בוינגייט

מאמר זה כולל ארבעה חלקים:
 .1ממצאים שעלו ממחקרים על מאפיינים
גופניים (כמו גובה ומסת גוף) של שחקני
כדורעף צעירים
 .2ממצאי מחקר על מאפיינים פיזיולוגיים
(כמו יכולת אירובית ,זריזות ומהירות) של
שחקני כדורעף צעירים.
 .3הצגת שני מחקרים על רמת מיומנות של
כדורעפנים צעירים ביסודות הבסיסיים של
המשחק
 .4המלצות למאמני כדורעף שעובדים עם
אוכלוסייה זו ,המתבססות על ממצאי
המחקרים שנסקרים במאמר זה.

מאפיינים גופניים
בחלק זה נסקור מאפיינים גופניים של שחקני
כדורעף צעירים כמו גובה ,מסת גוף ואחוזי
שומן .נראה שלמאפיינים אלו תרומה ממשית
לטיפוח רמת המיומנות והשליטה הטכנית
ביסודות המשחק של שחקני כדורעף צעירים.
כך למשל ,סביר להניח שלשחקן גבוה ,בעל
ניתור אנכי מסוים ,יהיה קל יותר לחסום

הנחתה של שחקן יריב בהשוואה לשחקן
בעל יכולת ניתור אנכי דומה ,אך נמוך יותר
(.)Stamm, Stamm, & Koskel, 2002

שחקניות כדורעף
נמצא שהגובה הממוצע של שחקניות
כדורעף בנות  10הוא  141 ± 6.6ס"מ
) (Malina, 1994ובנות 182 ± 5.9 — 17-14
ס"מ ).(Stamm, Stamm, & Koskel, 2005
מסת הגוף הממוצעת 31.3±4.6 :ק"ג אצל
בנות  9-8שנים (Prokopec, Remenar,
 )& Zelezny, 2003ו 68.4±1.3-ק"ג בקרב
בנות .(Gabbett & Georgieff, 2007) 16
אחוזי שומן גוף 17.2±3.8% :אצל בנות 16
) (Thissen-Milder & Mayhew, 1991ו25%-
לבנות .(Prokopec et al., 2003) 14-13
במחקר אחד נמצאו מתאמים (קשרים) בין
 14מאפיינים גופניים (כמו גובה ומסת גוף)
לבין יכולת השחקניות לבצע מיומנויות שונות
הקשורות למשחק הכדורעף (Stamm et al.,
 .)2003לדוגמה ,השחקניות הגבוהות יותר
ובעלות מסת הגוף הגדולה יותר היו הטובות
ביותר בביצוע חסימות .במחקר אחר נמצא
שהשחקניות הגבוהות יותר ובעלות מסת
הגוף הגדולה יותר היוו כ 25%-מהשחקניות
בקבוצות שדורגו במקומות  6-1באליפות
אירופה ורק כ 12.5% -בקבוצות שדורגו
במקומות .(Stamm et al., 2005) 12-7
באשר להבדלים בין שחקניות בעלות רמת
מיומנות שונה נמצאו ממצאים מנוגדים:
במחקר אחד לא נמצאו הבדלים בגובה,
במסת הגוף ובאחוזי השומן בין שחקניות הרכב
לשחקניות מחליפות בקבוצת כדורעף בבית
ספר תיכון (Thissen-Milder & Mayhew,
 .)1991לעומת זאת ,במחקר אחר נמדדו
קפלי שומן נמוכים יותר בקרב שחקניות שנמנו
עם נבחרות לאומיות בהשוואה לשחקניות
מתחילות ).(Gabbett & Georgieff, 2007
שחקני כדורעף
גובה ,מסת הגוף ואחוזי השומן נעו בין
 151±5.9ס"מ 42.0±6.0 ,ק"ג ו17.3± -
 ,.4%בהתאמה ,בקרב שחקנים בני 11-10
()Kasabalis, Douda, & Tokmakidis, 2005

לבין  199±5.5ס"מ 88.4 ± 6.4 ,ק"ג ו± .9%-
 ,8.3בהתאמה ,בקרב שחקני עילית מתחת
לגיל  19בברזיל (Stanganelli, Dourado,
.)Oncken, Mancan, & da Costa, 2008
במחקר אחר נמצא ששחקנים בני 16-15
היו גבוהים יותר ובעלי מסת גוף גדולה יותר
בהשוואה לנערים בגילם שאינם עוסקים
בספורט (.)Kasabalis et al., 2005
הקשר בין מאפיינים גופניים של שחקני
כדורעף צעירים לבין רמת מיומנותם במשחק

נבדק בשלושה מחקרים .בשניים מהם לא
נמצא קשר בין רמת מיומנותם לבין מאפיינים
גופניים (Gabbett, Georgieff, & Domrow,
2007; Lidor, Hershko, Bilkevitz, Arnon,
 .)& Falk, 2007אולם במחקר השלישי נמצא

ששחקנים שנמנו עם נבחרות לאומיות צעירות
היו גבוהים יותר ובעלי מסת גוף גדולה יותר
בהשוואה לשחקנים מתחילים שלא נמנו עם
נבחרות אלו ).(Gabbett & Georgieff, 2007
מאמני כדורעף יכולים לעשות שימוש
בנתונים שעולים מהמחקרים על המאפיינים
הגופניים של שחקניות ושחקני כדורעף ,אם
ברצונם לענות על שאלות שמסקרנות רבים
מהם:
* האם השחקנים גבוהים דיים?
* האם הם בעלי מסת גוף המתאימה
למשחק הכדורעף?
* מהו אחוז השומן המקובל בקרב שחקנים
צעירים?
מאמן הכדורעף יכול להשוות את הנתונים

שעולים ממחקרים אלו עם הנתונים על
שחקניו ולהבין עד כמה המאפיינים הגופניים
שלהם דומים (או שונים) לאלו המתאמנים
במקומות אחרים בעולם .כך למשל ,אם
המאמן מגלה ששחקניו נחותים במאפיין
גופני מסוים (נמוכים יותר למשל) ,הוא יכול
להקדיש זמן רב יותר בתכנית האימונים שלו
לשיפור יכולות/מיומנויות הגנה והתקפה,
שיסייעו להם להתמודד טוב יותר עם נחיתּות
גופנית מסוימת.

מאפיינים פיזיולוגיים
בחלק זה ייסקרו יכולת אירובית ,כוח והספק,
זריזות ומהירות ורמת מיומנות בכדורעף.

 יכולת אירובית
שחקניות כדורעף
במחקר אחד דווח על צריכת חמצן מרבית
(צח"מ) של  42מ"ל/ק"ג/דקה בקרב נערות
בגיל  15-14ששיחקו בנבחרת בית-הספר
התיכון (Martel, Harmer, Logan, & Parker,
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 .)2005במחקר אחר ,שבו השתתפו שחקניות
כדורעף בנות Gabbett & Georgieff,( 15
 ,)2007נמצאו ערכי צח"מ של כ 39 ,37-ו-
 41מ"ל/ק"ג/ד' בקרב שחקניות מתחילות,
שחקניות שנמנו עם קבוצות אזוריות
באוסטרליה ושחקניות שצברו ניסיון בין-
לאומי ,בהתאמה .ערכים גבוהים יותר (כ49-
מ"ל/ק"ג/ד') נמצאו בין שחקניות בגילים
Leone, Lariviere, & Comtois,( 17-12
 )2002ובגילים  49-46( 15-14מ"ל/ק"ג/ד')
(Altini Neto, Pellegrinotti, & Montebelo,

 . )2006יש לציין שצח"מ המדווח יחסית
למשקל הגוף נוטה לרדת ולא לעלות כאשר
הנערות מתבגרות ) .(Rowland, 2005לכן,
ההבדלים בצח"מ בין השחקניות ,המדווחים
במחקרים ,נובעים כנראה ממגוון גורמים כמו
הפרופיל הגנטי של השחקניות הצעירות ורמת
האימון שלהן ולאו דווקא מתהליך התבגרותן.
שחקני כדורעף
ארבעה מחקרים בחנו צח"מ בקרב שחקני
כדורעף (גיל ממוצע  15שנים) באמצעות מבחן
שדה ,שדרש מהם לרוץ הלוך חזור במסלול של
 20מ' תוך שהם שומרים על קצב מוגדר .ערכי
צח"מ של כ 50 ,41-ו 51-מ"ל/ק"ג/ד' נמצאו
בקרב שחקנים מתחילים ,שחקנים ששיחקו
בנבחרות אזוריות במדינתם ושחקנים שנמנו
עם נבחרות לאומיות ,בהתאמה (& Gabbett
 .)Georgieff, 2007במחקר אחר (Gabbett
 )et al., 2007דווחו ערכים של  43ו 41-מ"ל/
ק"ג/ד' בקרב שחקנים בגיל ממוצע של 15.5
שנים ,שהתקבלו לפרויקט מצוינות בכדורעף
וכאלו שלא התקבלו להשתתף בפרויקט,
בהתאמה .במחקר שלישי השוו החוקרים
ערכי צח"מ של שחקני כדורעף בוגרים יותר
(גיל ממוצע  17.5שנים) ,המשחקים בעמדות
משחק שונות ומצאו ערכים של 50 ,51 ,47
ו 48-מ"ל/ק"ג/ד' בקרב מגישים ,מנחיתים,
חוסמי אמצע ) (centersומצליבים למגיש
) ,(oppositesבהתאמה .לבסוף ,במחקר
רביעי ( )Gabbett et al., 2006לא נמצאו
הבדלים משמעותיים בערכי צח"מ לפני (41
מ"ל/ק"ג/ד') ואחרי ( 43מ"ל/ק"ג/ד') שמונה
שבועות של תרגול מיומנויות כדורעף שונות.

 כוח והספק

כוח רב והספק ( ;powerהיכולת לבצע עבודה
ביחידת זמן נתונה) גבוה נדרשים משחקני
כדורעף ,צעירים ובוגרים כאחד ,כדי להגיע
לרמות מיומנות גבוהות .לדוגמה ,יכולת ניתור
אנכי חשובה כדי להנחית ולחסום ביעילות,
ולכן זהו אחד המדדים המקובלים למדידת
הספק במשחק כדור זה.
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ממצאי מחקרים על תהליכי
למידה ותרגול של יסודות
הגנה והתקפה בכדורעף
עשויים לסייע למאמן
לתכנן טוב יותר את החלקים
באימון ,המתמקדים בלמידה
של יסודות המשחק
שחקניות כדורעף
במחקר אחד (Melrose, Spaniol, Bohling,
 )& Bonnette, 2007נמצאו ערכי ניתור אנכי
(עם תנופת ידיים) של כ 33-ס"מ בקרב ילדות
בנות  14-12ושל כ 37-ס"מ בקרב בנות 17-
 .15מחקר אחר דרג שחקניות כדורעף לפי
יעילות המשחק שלהן ומצא שבגילים ,15-14
השחקניות שדורגו כיעילות ביותר ניתרו
אנכית מהמקום (עם תנופת ידיים) לגובה
של  46ס"מ לעומת  33ס"מ בקרב שחקניות
שדורגו כפחות יעילות (Katic, Grgantov,
 .)& Jurko, 2006תוצאות דומות נמצאו גם
בקרב שחקניות בנות  .17-16לשם השוואה,
האחוזון ה 90-בלוח ההישגים של ניתור אנכי
בקרב בנות  16-15הוא  47ס"מ .נתון זה
מלמד שהשחקניות היעילות ביותר הן גם
בעלות יכולות ניתור מצוינות .חשיבות הניתור
האנכי הובלטה גם במחקר שממנו עולה
שיכולות הניתור גבוהות יותר בקרב שחקניות
בקבוצות שדורגו במקומות  6-1באליפות
אירופה בהשוואה לשחקניות בקבוצות שדורגו
במקומות .(Stamm et al., 2005) 12-7
מכיוון שליכולת הניתור האנכי חשיבות
רבה במשחק הכדורעף ,מעניין לבדוק אם
ניתן לשפרה בעזרת אימונים .במחקר אחד
) (Martel et al., 2005נבדקה השפעתה
של תכנית אימונים פליאומטרית במים על
הניתור האנכי .אצל  19שחקניות (גיל ממוצע
 15שנים) נבדק ניתור אנכי לפני התכנית
ואחריה ,ונמצא שיפור של  11%ביכולת
הניתור בתום תקופת האימונים .בקבוצת
הביקורת שהשתתפה באימוני כדורעף
רגילים נצפה שיפור של  4%בלבד .מחקר זה
מראה שאימונים פליאומטריים במים עשויים
לשפר את היכולת של ניתור אנכי תוך סיכון
נמוך יחסית לפציעה בהשוואה להשתתפות
בתכנית אימונים פליאומטרית שכלולים בה
תרגילים המבוצעים על הקרקע.
שחקני כדורעף
הבדלים ביכולת הניתור האנכי נמצאו בין
נערים (גיל ממוצע  15.5שנים) ,שנבחרו
להשתתף בתכנית כישרונות בכדורעף (46
ס"מ בניתור אנכי ו 51-ס"מ בניתור להנחתה),

לבין נערים שלא נבחרו להשתתף בתכנית
זו ( 42ס"מ בניתור אנכי ו 48-ס"מ בניתור
להנחתה) ) .(Gabbett et al., 2007בקרב
שחקנים בוגרים יותר (גיל  )19-16נמצאו
ערכים של  43ס"מ אצל מגישים 49 ,ס"מ
בקרב מנחיתים 47 ,ס"מ בחוסמי אמצע
ו 42-ס"מ בקרב מצליבים למגיש (Duncan,
 .)Woodfield, & al-Nakeeb, 2006יש לציין
שנמצא קשר בין יכולת הניתור האנכי לבין
יכולת הביצוע של המבחן האנאירובי של
וינגייט בילדים בני  11-10ובנערים בני .16-15
נמצא קשר חזק בין הניתור האנכי להספק
המרבי ( )r = .86ולהספק הממוצע ()r = .86
במבחן האנאירובי .קשר זה מעיד שמדד
הניתור האנכי עשוי לספק מידע רלוונטי
גם על ההספק האנאירובי של הספורטאי
).(Kasabalis et al., 2005
מחקר אחד בדק אם ניתן לשפר את יכולת
הניתור האנכי באמצעות תכניות אימונים
ספציפיות .נבדקו כמה סוגי ניתור — עם
תנופה ,ממצב של ברכיים כפופות ,ניתורים
ברצף במשך  15שניות וקפיצות להנחתה
ולחסימה בקרב שחקני נבחרת ברזיל עד גיל
 .19לאחר  18שבועות של אימונים ,שכללו
אימוני התנגדות ,אימוני סבולת ,אימוני
קפיצות ,אימוני הספק אנאירובי ומתיחות,
נמצא שיפור ביכולת הניתור של השחקנים:
יכולת הקפיצה להנחתה ולחסימה השתפרה
בכ 10-ס"מ כבר לאחר תשעה שבועות של
אימון (.)Stanganelli et al., 2008

 זריזות ומהירות
שחקניות כדורעף
תוצאות שהושגו בשני מבדקי זריזות שונים
— ריצת זיג-זג ומעבר במבוך של קונוסים —
הראו שככל שרמת השחקניות גבוהה יותר כך
זריזותן גבוהה יותר (Gabbett & Georgieff,
.)2007; Thissen-Milder & Mayhew, 1991
נוסף לכך ,זריזות ומהירות נמצאו קשורים
ליכולת קבלת כדור לאחר מכת פתיחה = (r
) ..58) (Stamm et al., 2003במחקר אחר
דורגו  197שחקניות בגילים  17-14על-פי
יכולתן האישית בקבוצה שבה שיחקו ועל-פי
יכולת הקבוצה בהשוואה לזו של קבוצות
אחרות ) .(Katic et al., 2006בשתי קבוצות
הגיל שנבדקו ( 15-14ו )17-16-נמצאו מדדי
זריזות ומהירות טובים יותר בקרב שחקניות
שדורגו גבוה ביחס לאלו שדורגו נמוך בסולם
היכולת האישית.
שחקני כדורעף
במחקר אחד ,שחקנים שנמנו עם הנבחרת
הלאומית נמצאו זריזים יותר בהשוואה
לשחקנים ששיחקו בנבחרות אזוריות במדינה

ולשחקנים מתחילים (Gabbett & Georgieff,
 .)2007לעומת זאת ,לא נמצאו במחקר זה

הבדלים במהירות השחקנים ברמות המשחק
השונות .בשני מחקרים אחרים לא נמצאו
הבדלים בזריזות ובמהירות בקרב שחקנים
ברמות שונות של משחק (Gabbett et al.,
.)2007; Lidor et al., 2007

אימונים פליאומטריים
במים עשויים לשפר את
היכולת של ניתור אנכי תוך
סיכון נמוך יחסית לפציעה
בהשוואה להשתתפות
בתכנית אימונים
פליאומטרית שכלולים
בה תרגילים המבוצעים
על הקרקע

 רמת מיומנות
חלק זה מציג כמה מחקרים שבחנו את הקשר
בין רמת המיומנות של שחקניות ושחקני
כדורעף צעירים לבין רמת המשחק שלהם.
שחקניות כדורעף
מחקר אחד ,שבחן ביצוע של מיומנויות
בסיסיות בכדורעף בזמן משחק בקרב
שחקניות בנות  ,15-13מצא שהשחקניות
הגבוהות ובעלות מסת הגוף הגדולה יותר
היו אלו שביצעו טוב יותר מיומנויות כגון
הנחתות ,חסימות וקבלות כדור (Stamm,
 .)Stamm, & Koskel, 2004במחקר אחר
נבדקו שחקניות כדורעף בתיכון ברמות
שונות של מיומנות — נבחרת הייצוג הבית-
ספרית ,נבחרת המשנה של ביה"ס ושחקניות
מתחילות )Thissen-Milder & Mayhew,
 .(1991שחקניות נבחרת הייצוג (גיל ממוצע

 15.6שנים) היו בעלות מיומנות גבוהה יותר
בטכניקות כדורעף בסיסיות בהשוואה
לאלה שבנבחרת המשנה (גיל ממוצע )15.6
ולשחקניות המתחילות (גיל ממוצע  .)14.1כמו
כן ,שחקניות השישייה הראשונה היו מיומנות
יותר בהשוואה לשחקניות המחליפות.
מחקר מקיף על  246שחקניות כדורעף בארבע
קבוצות גיל ( 17-16 ,15-14 ,13-12ו)19-18-
בחן ביצועים של שש מיומנויות כדורעף:
חסימה ,הגנה ,קבלת מכת פתיחה ,מכת
פתיחה ,הגשה והנחתה (Grgantov, Katic,
 . )& Jankovic, 2006שחקניות הכדורעף
בגילים  15-14ו 17-16 -ביצעו טוב יותר
מכות פתיחה ,הגשות והנחתות בהשוואה
לשחקניות בקבוצת הגילים הצעירה יותר.
כמו כן ,שחקניות הכדורעף בגילים 17-16
ו 19-18-ביצעו טוב יותר חסימות וקבלות

מחקר אחד בלבד בדק את השפעתה של
תכנית אימונים בכדורעף על זריזות ומהירות
של שחקני כדורעף צעירים (Gabbett et al.,
 26 .)2006שחקני כדורעף (גיל ממוצע 15.5
שנים) השתתפו בתכנית בת שמונה שבועות,
שיעדה העיקרי היה לשפר מיומנויות כדורעף
כמו חסימות ,הנחתות ,מסירות והגשות .נמצא
שהשחקנים שיפרו את זריזותם ומהירותם
בעקבות ההשתתפות בתכנית אימונים זו .יש
לציין שהשיפור חל על-אף שתכנית האימונים
לא נועדה לשפר רק מרכיבים כמו זריזות
ומהירות ,אלא בעיקר את יסודות המשחק.
ייתכן שההשתתפות בתכנית שיפרה גורמים
אחרים ,המסייעים לשיפור הזריזות והמהירות
במשחק כדורעף ,כמו טקטיקה אישית וקבלת
החלטות.
כפי שיכול המאמן להשתמש בנתונים
על המאפיינים הגופניים של השחקנים
שהשתתפו במחקרים השונים ,הוא יכול
לעשות זאת גם עם ממצאי המחקר על
המאפיינים הפיזיולוגיים שלהם .לדוגמה,
מאמנים רבים מעוניינים להשוות את
הפרופיל הפיזיולוגי של השחקנים שלהם
עם זה של שחקנים אחרים (בארץ ובעולם),
בעיקר ממקומות שבהם משחק הכדורעף
הוא ענף ספורט מוביל כמו ברזיל ומדינות
במזרח אירופה .אם מתברר למאמן
שהפרופיל הפיזיולוגי של שחקניו דומה
לזה של אחרים ,הוא יכול לשאוב עידוד מכך
ולהניח שלפחות מההיבט הפיזיולוגי שחקניו
אינם נחותים מעמיתיהם במדינות אחרות.
לעומת זאת ,נחיתּות של שחקניו בהשוואה
לעמיתיהם עשויה להמריצו לשפר היבטים
מסוימים בתכנית האימונים.
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מכות פתיחה בהשוואה לשחקניות בקבוצות
הגיל הצעירות יותר .מיומנות מכת הפתיחה
נמצאה כמנבאת הטובה ביותר ליכולת משחק
בגילים  .13-12חסימות והנחתות נמצאו
ככאלה בגילים  15-14ו ,17-16-ובגילים 19-18
הייתה זו יכולת ההגנה של השחקניות .אנו
לומדים מכך ששליטה במיומנויות משחק
פשוטות (כמו מכת פתיחה והגשה) מסייעת
לשחקניות הצעירות להגיע לרמת משחק
טובה ,ואילו שליטה במיומנויות מורכבות יותר
(כמו הנחתה וקבלת מכת פתיחה) מסייעת
לשחקניות הבוגרות יותר להגיע לרמת משחק
טובה.
שחקני כדורעף
יכולת הביצוע של ארבע מיומנויות בכדורעף —
מסירה ,מכת פתיחה ,הגשה והנחתה ,נבדקה
בקרב שחקנים (גיל ממוצע  16שנים) ,שרצו
להתקבל לאקדמיה בכדורעף (Gabbett et
 .)al., 2007אלה שנבחרו בסופו של דבר היו
טובים יותר מאלו שלא נבחרו בכל ארבע
המיומנויות .אותן ארבע מיומנויות נבדקו גם
לפני ואחרי שמונה שבועות של אימון בטכניקות
כדורעף בקרב  26שחקני כדורעף (גיל ממוצע
 15.5שנים) ) .(Gabbett et al., 2006לאחר
שמונה שבועות של אימונים הראו השחקנים
שיפור משמעותי בדיוק בהנחתות (,)+76%
בהגשות ( )+335%ובמסירות ( .)+40%הם
גם שיפרו את טכניקות המסירה ()+29%
וההנחתה ( )+24%שלהם .בסך-הכול ,שיפור
של  21%בטכניקה ושל  117%בדיוק נצפה

לאחר שמונת שבועות האימון .החוקרים ציינו
שהשיפור הגדול הוא ,ככל הנראה ,תוצאה של
רמת השחקנים הנמוכה יחסית .שחקנים אלו
נבחרו אמנם לאקדמיה של כישרונות צעירים
בכדורעף ,אולם רמת מיומנותם הייתה נמוכה
יחסית ,ולכן הם הצליחו לשפר משמעותית
את יכולתם.
שיפור מיומנויות אישיות וקבוצתיות
הוא אחד מיעדיה המרכזיים של כל
תכנית אימונים לצעירים בכדורעף .כדי
לא לפעול רק על-פי אינטואיציה וניסיון
אישי ,ממצאי מחקרים על תהליכי למידה
ותרגול של יסודות הגנה והתקפה בכדורעף
עשויים לסייע למאמן לתכנן טוב יותר את
החלקים באימון ,המתמקדים בלמידה של
יסודות המשחק .כך למשל ,המאמן יכול
להקדיש זמן רב יותר לתרגול מיומנויות
הגנה מסוימות בקרב שחקנים בגיל מסוים
(לדוגמה :גילים  )12-10ופחות זמן לתרגול
אותה מיומנות בגיל מבוגר יותר (למשל
— גילים  .)14-12כיוון שמיומנויות בספורט,
הן בענפים אישיים והן בענפים קבוצתיים,
נלמדות בעיקר בגילים הצעירים ,יש חשיבות
רבה לתכנון יעיל ומבוקר של תהליכי למידה
מוטורית .יישום ממצאי מחקר על למידה של
מיומנויות מוטוריות בכדורעף יסייע למאמן
להשביח היבט מרכזי זה בתכניות אימונים
המיועדות לטיפוח רמת מיומנות בקרב
שחקניות ושחקנים צעירים.

מה ניתן ללמוד מממצאי
הסקירה?
בהתבסס על סקירת מחקרים זו ,שבחנה
מאפיינים גופניים ,מאפיינים פיזיולוגיים ורמת
מיומנות בקרב שחקניות ושחקנים צעירים,
מומלץ למאמנים העובדים עם אוכלוסיות אלו
לתת את הדעת גם לנקודות הבאות:
 בחירה יעילה של כלים למדידת משתנים
גופניים ופיזיולוגיים .מידע על מאפיינים
גופניים ופיזיולוגיים של שחקני כדורעף
צעירים ניתן לאסוף תוך שימוש במגוון של
כלי מדידה ,כמו אלו ששימשו את החוקרים
במחקרים המדווחים במאמר זה .מדידת
משתנים גופניים ופיזיולוגיים בעזרת כלי
מדידה מסוים תאפשר למאמן להשוות את
הישגי שחקניו עם ההישגים של אוכלוסיות
אחרות שהישגיהן נמדדו בכלי המדידה שבו
השתמש המאמן .רצוי שכלי המדידה יהיה
זמין ,נגיש וקל לשימוש .כמו כן ,רצוי שיהיה
בשימוש של מאמנים רבים ,כך שאפשר יהיה
להשוות בעזרתו הישגים של אוכלוסיות רבות
ומגוונות של שחקנים צעירים.
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 תכנון האימון על-פי עמדות המשחק.
מן המחקרים אנו לומדים שכבר בגילים
צעירים (לדוגמה ,בתחילת העשור השני
לחייהם) מאופיינים שחקנים שמשחקים
בעמדות משחק שונות במאפיינים גופניים
ופיזיולוגיים שונים .מכאן עולה שיש לתכנן
את תכנית האימונים והאימון הבודד על-פי
עמדות השחקנים ,אם המאמן מעוניין לטפח
את המאפיינים הייחודיים של עמדת משחק
מסוימת.

אם המאמן מעוניין לטפח
את המאפיינים הייחודיים
של עמדת משחק מסוימת
עליו לבנות את תכנית
האימונים על-פי עמדות
השחקנים
 תכנון תכניות אימונים משפרות מיומנות
וגם יכולת גופנית .מן המחקרים עולה
ששחקני כדורעף צעירים בעלי יכולת גופנית
טובה (ניתור אנכי למשל) עשויים לבצע
טוב יותר את יסודות המשחק (כמו הנחתה,
חסימה) בהשוואה לבעלי יכולת גופנית פחות
טובה .מומלץ אפוא שתכניות האימונים
לשחקנים צעירים ישלבו בין אימונים מטפחי
יכולת גופנית ופיזיולוגית ובין אימונים משפרי
מיומנויות.
 אימוץ גישה זהירה לגבי ניבוי יכולת משחק
עתידית ,המתבסס על הישגים במבדקי
יכולת ומיומנות .הישגים שעולים ממבדקי
יכולת גופנית ופיזיולוגית כמו גם ממבדקים
שבודקים את רמת מיומנות השחקן עשויים
לסייע למאמן להעריך את התקדמותם (או
נסיגתם) של שחקניו .עם זאת ,בהתבסס על
הישגים אלו יתקשה המאמן לנבא את יכולת
המשחק העתידית שלהם .זאת משום שניבוי
של יכולת עתידית של ספורטאים צעירים הוא
תהליך מורכב ביותר ,שכולל מידע על מגוון
רחב מאוד של משתנים ,מידע שלא ניתן
להשיגו ממבדקי יכולת גופנית ופיזיולוגית
(כמו משתנים פסיכולוגיים וחברתיים ,יכולת
ההסתגלות של הספורטאי למצבי אימון
ומשחק ייחודיים והתמודדות עם פציעות).
על המאמן לאמץ אפוא גישה זהירה בבואו
לנבא יכולת עתידית של שחקניו בהתבסס על
הישגיהם במבדקי היכולת.
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן
לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר אלקטרוני:
yaniva@wingate.org.il

סימום בספורט



די לסמים בספורט!
שיפור הישגים הוא היעד העיקרי של כל ספורטאי הישג .הפיתוי לכבוש את הפסגה בדרכי קיצור,
באמצעות הסימום בספורט ) ,(Dopingהוא עצום ,חובק עולם וימיו כימי האנושות .המחיר הגבוה
שספורטאים עלולים לשלם על כך אינו מרתיע רבים מהם ,שמוכנים ליטול את הסיכון .גופים בין-
לאומיים ולאומיים מנהלים זה שנים מלחמת חורמה בנ ֶגע הסימום ,ובכללם הוועדה הממלכתית
למניעת סימום בספורט בישראל ,אך למרות הבדיקות ,המעקבים והעונשים הכבדים ,הרדיפה אחר
נוטלי הסמים ואיתור חומרים חדשים טרם הסתיימה.

סוזי יוגב
 M.Aבמדעי החברה; ראש תחום חינוך ,הסברה ומחקר
בוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט — Israel NADO

ההיסטוריה הספורטיבית רצופה ניצחונות
מרשימים ,שריתקו את האנושות לתחרויות
הספורט הלאומיות והבין-לאומיות .את שיאן
חוגג העולם באליפויות היבשת ,באליפויות
עולם ובמשחקים אולימפיים .המחויבות

הערכית ליושרת הספורט ולתחרות הוגנת
עומדת בבסיסם של ההישגים הספורטיביים,
ובכללה הדרך לניצחון ולהישג .רק הצלחה,
המבטאת את היכולת האמתית ,את כישורי
הספורטאי ואת שיאיו בדרך ישרה ונקייה,

ראויה להכרה ולהוקרה.
השימוש בסמים בספורט לצורך שיפור
הישגים אסור בתכלית האיסור ונחשב לבלתי
אתי ,בלתי חוקי ואינו עולה בקנה אחד עם
ערכי האידאל האולימפי הרואה בערכים של
מצוינות ,כיבוד הכללים והחוקים ,התנהגות
ראויה ,משחק הוגן ושמירה על הבריאות את
אמות המידה המתחייבות לכל העוסקים
בספורט ,על מגוון ענפיו.

שימוש מסוכן
השימוש בתמריצים מוקדם כגיל האנושות.
המיתולוגיה הנורווגית מספרת לנו על שימוש
בפטרייה שבכוחה להגביר את יכולות הלוחם
פי  .12פילוסטראטוס וגאלן (חנה)1975 ,
דיווחו על שימוש (חיצוני ופנימי) בחומרים
שונים כאמצעי המְרצָה על-ידי ספורטאים
במשחקים האולימפיים של יוון העתיקה.
היסטוריון ספרדי מתאר תחרות ריצה בקרב
עמי הטבע באמריקה הדרומית ,שבה עברו
הרצים  1750ק"מ בתוך חמישה ימים ,כאשר
לעיסת עלי הקוקה משמשת להם כתמריץ
ומפחיתה את תחושת הרעב.
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ככל הנראה ,השימוש הראשון בתמריץ
בספורט המודרני היה בשנת  ,1865בזמן ניסיון
לצלוח את תעלת למאנש .בשנת  ,1879נערכו
לראשונה מירוצי שישה ימים על אופניים.
הנהגתם של מירוצים אלה גרמה להרחבת
השימוש בחומרים אסורים ,שהגיע לשיאו
בשנות השישים של המאה העשרים.
מאז ועד היום נודעו כמה מקרי מוות ושערוריות
שזעזעו את 'אמות הסיפים' בספורט .מקרה
המוות המתועד הראשון היה של רוכב
אופניים בריטי בשם לינטון ,שנטל כמות
גדולה של טריאמטיל ( .)1886מוות נוסף היה
של רוכב האופניים הדני קנוד אנמארק ינסן
במהלך מירוץ (במשחקי רומא  .)1960במהלך
הטור דה פראנס נפטר הרוכב הבריטי טום
סימפסון ( .)1967מותה הפתאומי של האצנית
האמריקנית פלורנס גריפית' ג’וינר ('פלו ג'ו')
והיא בת  38בלבד ( )1988היווה נקודת תפנית
בהתייחסות לנושא הסימום בספורט.
למרות המחיר האישי הכבד ,הסמים עודם
מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף הספורטיבי.
למרבה הצער ,עדיין שכיח השימוש בהם,
במיוחד בענף האתלטיקה ,האופניים והרמת
משקולות ,אך לא בהם בלבד .התופעה טרם
נבלמה וטרם מוגרה .השימוש בחומרים
אסורים והיישומים הרפואיים לצורך הסתרת
השימוש בהם מתחדשים תדיר למרות
הסכנות הבריאותיות המוכחות לספורטאים
הנוטלים אותם.

האצנית האמריקנית פלורנס גריפית' ג’וינר.
מותה בגיל  38בלבד היווה נקודת תפנית
בהתייחסות לנושא הסימום בספורט
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המאבק הבין-לאומי
כבר בשנת  1962אסר הוועד האולימפי הבין-
לאומי על השימוש בתמריצים בהשפעת
ההתאחדות הבין-לאומית לרפואת ספורט.
באותה עת לא היו חוקים האוסרים שימוש
בחומרים אסורים .צרפת הייתה המדינה
הראשונה שחוקקה חוקים למניעת שימוש
בסמים בספורט (ב ,)1963-ומדינות אחרות
הלכו בעקבותיה .הבעיה הייתה שההגדרות,
המדיניות ,החוקים והעונשים שהוטלו בגין
השימוש בסמים היו שונים בין המדינות.
בדיקות לגילוי סמים בקרב ספורטאים בוצעו
לראשונה במשחקי החורף האולימפיים
בגרנובל ( )1968ובמשחקי הקיץ במכסיקו
(באותה שנה) .תהליך ההכרה בצורך
להתמודד עם התופעה ההולכת ומתרחבת,
כמו גם מורכבות הבעיה והשונות בהגדרות
ובהתייחסות לסימום בספורט ,חייבו טיפול
הוליסטי רחב-היקף והתמודדות רב-מערכתית
עם הנושא .משנת  1999חלה התקדמות רבה
במאבק נגד השימוש בסמים ,בזכות ייסודה
של הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט
— .(World Anti-Doping Agency) WADA
ארגון בין-לאומי פעיל וחזק זה מאגד כ190-
ממשלות ובכללן ישראל ,שחתמו על אמנת
 .WADAבכל אחת ממדינות אלו קיים ארגון
לאומי המהווה זרוע ביצועית של הסוכנות
העולמית נגד סמים בספורט — NADO
).(National Anti-Doping Organization
פועלת רבות ומשקיעה הון בחקר החומרים

דיאגו מארדונה הורחק ממונדיאל 1994
וכל תאריו נשללו ממנו

האסורים ,השפעותיהם ,השלכותיהם
והסיכונים הטמונים בהם .בה בעת ,ככל
שהשיטות והחומרים מתוחכמים יותר נדרשות
שיטות בדיקה מתקדמות וחדשניות יותר
לאיתורם של חומרים אסורים שנעשה בהם
שימוש ,כמו גם בהיקף הבדיקות בתחרות
ומחוצה לה .המסר "לא לסמים בספורט"
נשמע כיום חזק וברור מאי פעם ,והוא מגובה
בנקיטת אמצעים ובענישה מחמירה כנגד
ספורטאים סורחים וכנגד המדינה שהם
מייצגים .כיום אין ויתורים ובעיקר אין דרך
חזרה :ספורטאים אגדיים הורחקו לצמיתות
משדה הספורט :כך האצן הקנדי בן ג'ונסון,
שמדליית הזהב ממשחקי סיאול 1988
נשללה ממנו והוא הורחק לכל ימי חייו; דיאגו
מארדונה ,קפטן נבחרת ארגנטינה בכדורגל,
שהורחק מהמונדיאל ב 1994-וכל תאריו
נשללו ממנו ,וכמובן רוכב האופניים האגדי
לאנס ארמסטרונג ,שהודה בשימוש בסמים
בכל שבע זכיותיו בתחרויות הטור-דה-פרנס,
ושילם על כך באיבוד כל תאריו ובהרחקה
לצמיתות .כל אלה ועוד רבים אחרים מעידים
על המחיר הכבד המשולם ועל הדרך המבישה
לרדת מ'במת הספורט' .

מהו סימום בספורט?
המונח 'סימום' בספורט מאגד את כלל
האמצעים ,השיטות והחומרים האסורים
לשימוש לצורך שיפור ההישג (ראה מסגרת
בעמ’  .)52ההגדרה המקובלת כיום נוסחה

למעלה :האצן הקנדי בן ג'ונסון הורחק
לצמיתות אחרי משחקי סיאול 1988
למטה :הרוכב האגדי לאנס ארמסטרונג
איבד את כל תאריו והורחק לצמיתות

לראשונה על-ידי פרופסור שנייהולצר משוויץ:
"תמריץ הוא השימוש בחומרים זרים לגוף,
המוכנסים אליו בדרך כלשהי ,או בחומרים
פיזיולוגיים בכמויות לא רגילות ,במטרה
להגביר בצורה מלאכותית ובצורה לא הוגנת
את ההישג התחרותי".

מה ייחשב כשימוש בסמים?
על-פי תקנון  ,WADAשימוש בסמים מוגדר
כהתרחשות של הפרה אחת או יותר של כללי
מניעת השימוש בסמים ,כדלהלן:
א נוכחות של חומר אסור בדגימה שניטלה
מספורטאי
א שימוש או ניסיון להשתמש בחומר או
בשיטה אסורים
א סירוב לאפשר איסוף דגימה לאחר קבלת
הודעה
א אי-מסירת מקום הימצאו של הספורטאי
ואי-ביצוע בדיקות
א שינוי בחלק כלשהו של תהליך בקרת
השימוש בסמים
א החזקת חומר אסור או שימוש בשיטה
אסורה
א סחר בחומר או בשיטה אסורים
א מתן או ניסיון לתת חומר אסור או להציע
שיטה אסורה לספורטאי.

הידעת?
קיימת תכנית פיקוח על השימוש
בסמים בספורט ברחבי העולם.
היכנסו לאתר הוועדה הממלכתית
למניעת סמים בספורט/מרכז מידע,
קראו והורידו.
http://www.inado.org.il

המאבק בישראל

הוועדה הממלכתית למניעת
סימום בספורט
הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט
הוקמה על-ידי הוועד האולימפי בישראל טרם
הקמת הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט.
לאחר הקמת  WADAומתוקף האמנה הבין-
לאומית מוסדה הוועדה כזרוע הלאומית
של  WADAבישראל — Israel( Israel NADO
,)National Anti-Doping Organization

המאבק בתופעת השימוש בשיטות ובחומרים
אסורים בספורט בישראל ומשמש כגוף
הבדיקה לכלל ספורטאי ישראל ולספורטאים
זרים המתחרים בארץ .כללי מניעת השימוש
בסמים בספורט (ה"תקנון") אומצו בישראל
בתיקונים קלים ומיושמים בהתאם לאחריות
הוועדה ,כנגזר מה'קוד העולמי' נגד סימום
בספורט )" .("WADA Codeהתקנון מפרט את
כללי מניעת השימוש בסמים ,בדומה לחוקי
תחרויות ,ומהווה סטנדרט מחייב וזהה לכל
הספורטאים ולמעטפת המקצועית והרפואית
שלהם בכל מקום בארץ ובעולם .מדינות,
קבוצות ופרטים נדרשים לאמץ כללים אלה
ולפעול על-פיהם כתנאי להשתתפותם
בתחרויות ספורטיביות בכלל ובמשחקים
האולימפיים בפרט.

חזון הוועדה
הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט
בישראל פועלת למימוש חזונה :ספורט נקי
מסמים בישראל(!) ,כך שהביטוי "מהר יותר,
גבוה יותר ,חזק יותר ,נקי יותר" יהפוך לתובנה
המיושמת הלכה למעשה בקרב ספורטאי
העילית שלנו וכל מי שעוסק בספורט כתחביב
ודרך חיים.
האתגר :לפעול באמצעות מניעה — חינוך,
הסברה ומחקר ,לצד הרתעה — בדיקות סמים,
חקירות והתחקות אחר מפיצי החומרים
האסורים ,העמדה לדין של ספורטאים 'לא
נקיים' ושל מפיצים ואכיפת הענישה בהתאם
לחוק ולדין.
הפעילויות החינוכיות נועדו לתמוך בחזון
ולהנחיל ערכים וידע למניעת השימוש בסמים
בספורט ,תוך שימת דגש על התהליך שבו
מושג הניצחון הספורטיבי וחינוך לכך שלא
כל האמצעים מקדשים את המטרה .כל
זאת באמצעות הדרכות ,כנסים ,פרסומים,
מידע באתר אינטרנט ,פיתוח לומדות ,עידוד
המחקר ,פרסום ניירות עמדה והרחבת מעגל
'נאמני .'Israel NADO

במסגרת בדיקות הסמים
שנערכו בארץ על-ידי
הוועדה הממלכתית למניעת
סימום בספורט נמצאו,
בשמונה השנים האחרונות,
 15ספורטאים ישראלים
שבדיקותיהם אישרו כי עשו
שימוש בחומרים אסורים

מטרות הוועדה
מטרות הוועדה הממלכתית למניעת סימום
בספורט הן כדלהלן:
א הטמעת הערכים המרכזיים המגלמים את
"הרוח הספורטיבית"
א הקניית ידע על הגופים והמוסדות הלאומיים
והבין-לאומיים הפועלים למיגור תופעת
הסימום בספורט ) )WADA/INADOוה"קוד"
שלהם
א הטמעת תקנון Israel NADO
א העלאת המודעות והטמעת הידע בכל
הקשור לסכנות ולהשלכות השימוש
בחומרים אסורים
א בניית מרכז מידע ,שבאמצעותו יוכלו
הספורטאים וכל המעטפת התומכת בהם
לקרוא ולהוריד תכנים ופרסומים ,להכיר
את תכנית הפיקוח על השימוש בסמים
בספורט ברחבי העולם ולהכיר עובדות
חשובות בנוגע לסמים ועוד
א הרחבת הידע והשיח בכל הנוגע לסימום,
חומרים ושיטות האסורים בספורט
א מיסוד שיתוף הפעולה עם מכון וינגייט
בכלל והיחידה לספורט הישגי בפרט ,עם
המכללות להכשרת מורים לחינוך גופני
ומערכת החינוך
א חידוד האחריות האישית המוטלת על
הספורטאים והמעטפת התומכת בהם
א הנחלת ידע וערכים בקרב בני נוער בכלל
ונוער העוסק בספורט בפרט
א עידוד ותמיכה במחקרים ופרסומם
א הרחבת מעגל 'נאמני  'INADOופיתוח
מנהיגות של אישי ציבור וספורטאים בהווה
ובעבר ,הפועלים למיגור השימוש בחומרים
אסורים.

תפקידי הוועדה
א קביעת מדיניות בדיקות הסמים בספורט
בישראל (תדירות ,ענפים ,תחרויות ,אימונים
וכו')
א מינוי והכשרת צוותי בדיקה ופיקוח עליהם
א חינוך והסברה (ידע כמעצב הבנה ,מודעות
לסכנות ואחריות אישית)

שבראשה עומד ד"ר ) (M.Dז'ק אשרוב .הוועדה
מהווה גוף בלתי תלוי ,הפועל לקידום ולתיאום
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א שיפוט וענישה (באמצעות בית הדין
המשמעתי של הוועדה)
א גיבוש עמדה והצעה למדיניות ולתקנון
לאומיים כוללים באשר להרתעה ולענישה
א שיתוף פעולה בין-לאומי עם מעבדות
בדיקה בארץ ובחו"ל
א שיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים
הקשורים לנושא הסימום בספורט.

רשימת החומרים האסורים בשימוש
'רשימת האיסורים' (רשימת החומרים
האסורים בשימוש) היא תקן בין-לאומי,
המציין את השיטות והחומרים האסורים
לשימוש במסגרת תחרות ומחוצה לה.
הרשימה מציינת אם חומרים מסוימים
אסורים בענפי ספורט ספציפייםWADA .
מפרסמת גרסאות עדכניות של הרשימה
בתדירות של פעם בשנה לפחות .הגרסה
מתפרסמת שלושה חודשים לפחות
לפני שהיא נכנסת לתוקף .את רשימת
האיסורים העדכנית ביותר ניתן למצוא
באתר האינטרנט של  .WADAככלל ,עם
משפחות החומרים האסורים נמנים:
 9ממריצים — אמפטמינים; לדוגמה:
טיפות אף ,אקסטזי ,קופאין ועוד..

מדיניות בדיקות הסמים
בישראל
 .1תקנון נוהלי הבדיקות של הוועדה
הממלכתית למניעת סימום בספורט
בישראל מתבסס על המחמירים שבתקנוני
ההתאחדויות הבין-לאומיות המאוגדות
בוועד האולימפי הבין-לאומי .בתקנון הוכנסו
שינויים והתאמות על-פי הנדרש והמתאים
בישראל ,אך בשום מקרה אין בהם הקלה
ביחס לתקנונים בין-לאומיים (התקנון מוצג
בהרחבה באתר האינטרנט של .)INADO
 .2בתחילתה של כל שנת עבודה וקביעת
התקציב נקבע לוח בדיקות המשקף את
מדיניות הוועדה ומטרותיה ,והוא כולל:
 חלוקה ענפית של הבדיקות
 חלוקה בין בדיקות בתחרות לבדיקות
באימונים
 מועדי הבדיקות (תאריכים מוגדרים
לבדיקות בתחרות ,הגדרת תקופות
לבדיקות באימונים).
 .3בכל בדיקת סמים של הוועדה שבה
הספורטאי נמצא חיובי מבוצע תחקיר
בעזרת משרד חקירות ,במגמה לאתר את
המקור שממנו הגיע החומר האסור.
 .4איגודים ,אגודות ,היחידה לספורט הישגי
וגופים אחרים רשאים להזמין בדיקות
שיחרגו מן ההיקף הקבוע בלוח הבדיקות.
בדיקות כאלה יבוצעו על חשבון המזמין.
 .5בדיקות בתחרויות יבוצעו בתיאום עם
מארגניהן.
 .6בדיקות באימונים ייערכו באחד משני
האופנים:
א .לאחר התראה קצרה שלא תעלה על 48
שעות
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 :סכנות :עצבנות ואי שקט הגורמים
לקושי בריכוז בפעולה ,חוסר בשעות
שינה ,התייבשות ,מכת חום ועוד.
ספורטאים עלולים להתמכר פסיכולוגית
או לפתח סבילות לחומר ,כך שיצטרכו
לצרוך כמויות גדולות יותר כדי להשיג את
האפקט הרצוי.
 9חומרים אנאבוליים; לדוגמה :סטרואידים
למיניהם

לקוי ,קרדיומיופתיה ,היפרליפידמיה
ועוד.
 9משככי כאב; לדוגמה :מורפין ,הירואין,
קוקאין
 :סכנות :מכבה "נורות אדומות",
התמכרות קשה ,פסיכוזות ועוד..
 9משַתנים; לדוגמה :פוסיד ,גורמי מיסוך
 :סכנות :תרופות משתנות הנלקחות
במינונים שונים ,אפילו כאלה המומלצים
רפואית ,חושפות את הספורטאים
לתופעות לוואי כגון התייבשות,
התכווצויות שרירים ,תשישות ,סחרחורת,
מחסור באשלגן ,הפרעות בקצב הלב,
ירידה בלחץ הדם ,מכת חום ומוות.
 9קנבנואידים; לדוגמה :חשיש ,מריחואנה
 :סכנות :התמכרות ,פסיכוזות
 9אלכוהול וחוסמי בתא — אסורים בענפי
ספורט מסוימים
חלק מהשיטות האסורות כוללות:
 9התערבות פיזית; לדוגמה :אלימות,
שימוש בשתן זר
 9מוצרי דם /מנות דם/כדוריות אדומות.

 :סכנות :גברים ונשים כאחד עלולים
לחוות :סיכון גבוה לקרע בגיד ולדלקת
בגיד ) ,(tendinitisליקויים וגידולים
בכבד ,עלייה ברמת הכולסטרול ה'רע'
) ,(LDLירידה ברמת הכולסטרול ה'טוב'
) ,(HDLעלייה בלחץ הדם ,בעיות בלב
ובזרימת הדם בעורקים ,אקנה חמורה
ועוד.
 9הורמונים; לדוגמה :אינסולין ,הורמון
גדילה ,אריתרופויטין
 :סכנות :אריתרופויאטין ) :(EPOהשימוש
בו בקרב רוכבי אופניים תחרותיים
היה נפוץ בשנת  1990ותרם כנראה
ל 18-מקרי מוות לפחות (עפ"י דיווח
של  ,Mayo Clinicקנדה) .שימוש לא
נכון באריתרופויאטין עלול להגביר את
הסיכון של אירועים טרומבוטיים כגון
שבץ ,התקף לב ,בצקת ריאות ומוות
מצמיגות יתר.
 :סכנות :הורמון הגדילה :סיכונים
ותופעות לוואי הקשורות להורמון זה
שונות בחומרתן ועשויות לכלול כאבי
פרקים ,חולשת שרירים ,אצירת נוזלים,
תסמונת התעלה הקרפלית ,ויסות גלוקוז

דגשים נוספים
 שימוש בלתי אחראי בכל חומר רפואי,
תזונתי או בשיטה אסורה ,כמפורט
לעיל ,עלול לפגוע בבריאות ובביצועים
מיטביים.
 יש לנקוט זהירות מיוחדת בשימוש
בתוספי תזונה .לעתים ,תוסף 'טבעי'
לחלוטין עלול להכיל חומר אסור.
 בשום מצב אין להסתמך על רשימת
החומרים האסורים .יש לבדוק אד-הוק
את רשימת החומרים האסורים מול
אתר הסוכנות העולמית למניעת סמים
בספורט ,או לבדוק עם ההתאחדות הבין-
לאומית שהספורטאי משתייך אליה ,או
עם יו"ר הוועדה למניעת סימום בספורט
בישראל.

ב .כבדיקת פתע ,ללא כל התראה.
 .7ספורטאי המסרב לשתף פעולה עם צוות
בודקים מוסמך ומזוהה כראוי ייחשב כמי
שנתפס בשימוש בסם אסור.
באתר האינטרנט של הוועדה הממלכתית ניתן
ללמוד בהרחבה על נוהל הבדיקות ולצפות
בסרטון המפרט את תהליך בדיקות הסמים
ברחבי העולם.

צוותי בדיקה
 צוות בדיקות מלא משמש בתחרויות ברמה
לאומית ובין-לאומית ,והוא מורכב מרופא
(גבר או אישה) כראש צוות ,משני בודקים
וכן מדיילי בדיקות שתפקידם לזמן את
הספורטאים לבדיקות ,להחתימם על
טופסי-זימון מתאימים וללוותם עד לחדר
הבדיקות.
 צוות מצומצם ,המורכב משני בודקים
לפחות והמשמש לבדיקות באימונים
ובתחרויות אחרות.
 סגל הבודקים מטעם הוועדה עשוי למנות
כשישה אנשים ובהם שתי נשים לפחות.
ניתן להקים ,בכל עת ובמקביל ,שני צוותי
בדיקה לפחות.
 מנהלת סגל הבודקים של הוועדה ,הגב'
סימה שיין ,משמשת גם כמזכירה וכחברה
בוועדה למניעת סימום בספורט.

בית הדין המשמעתי
הוועדה הממלכתית למניעת סמים בספורט
אימצה את תקנון ( WADAבשינויים קלים
ומותרים) .התקנון תקף לגבי כל ספורטאי
ישראל ומחייב אותם ,ללא קשר לענף
הספורט שבו הם עוסקים או להשתייכותם
הקבוצתית או הענפית .מכוח תקנון זה הוקם
בית דין בעל סמכויות נרחבות ,שתפקידו
לשפוט כל תלונה כנגד ספורטאי הנחשד
בשימוש בסמים ובחומרים המצויים ברשימת
החומרים האסורים המצורפת לתקנון ותקפה
בכל העולם.

נתונים מספריים
על בדיקות הסמים בישראל
תמונת הניטור המוצגת באיורים להלן משקפת
את התקציב והמדיניות בכל הנוגע לבדיקות
סמים בישראל בעשור האחרון .האיורים
מוצגים על-פי שלושה חיתוכים :מספר
הבדיקות שנערכו לספורטאים ישראלים
וזרים ,מספר ענפי הספורט שנדגמו ומספר
הדגימות החיוביות על-פי ענפים.
בעשור האחרון נערכו  908בדיקות לישראלים
ו 208-בדיקות לספורטאים שאינם ישראלים.
בשנים  2012-2009חלה עלייה במספר
הספורטאים הזרים שנבדקו על-ידי הוועדה
עקב עלייה במספר התחרויות הבין-ארציות
שהתקיימו בארץ.
במהלך השנים נדגמו בישראל על-ידי הוועדה
 21ענפי ספורט .בשבע השנים האחרונות
נמצאו  15בדיקות חיוביות בסה"כ 5 :של
ישראלים ו 10-של זרים .בנתוני איור  ,3כל
בדיקה מייצגת ספורטאי בודד .עלות בדיקה
אחת כ[ ₪ 1500-היא כוללת שכר בודקים,
שכר רופא ,ערכות (שנקנו בשוויץ) ,משלוח
הטסה לחו"ל ,דמי נסיעות ותשלום למעבדה
ביוון (לבדיקת הבקבוקון הראשון)].

כלל מוסדות הוועדה הממלכתית אושרו
בשנת  2011ובכללם בית הדין המשמעתי.
עד כה ,הובאו בפני בית הדין המשמעתי
שני ספורטאים .טרום הקמת הערכאה
השיפוטית ,הובאו הספורטאים בפני
המוסדות המשמעתיים באיגודים המקצועיים.
הספורטאי הראשון שנשפט בפני בית הדין
ב 2012-וננזף היה זוהר זימרו ,רץ המרתון,
שבבדיקה שנערכה לו נמצא חומר אסור.

תהליכי ניטור
כחלק מניהול תוצאות הבדיקות אנו מקיימים
תהליך של ניטור בדיקות הסמים כדי לבחון
את מצב הספורט בישראל ,לאור חזון הוועדה.
העקרונות המנחים אותנו הם:
א שקיפות
א רציפות
א פשטות ההצגה
א רלוונטיות ועדכניות.
ניטור הבדיקות מאפשר לוועדה:
א לאסוף מידע ונתונים כדי לקבל אינדיקציה
על-פי קריטריונים ו/או צרכים שייקבעו.
לדוגמה :ענפים ,מגדר ,אישי/קבוצתי.
א 'להרים דגלים אדומים' ,הבאים להתריע על
המצב כדי לחולל שינוי ו/או תהליך בחינה/
התערבות.
א להצביע על מגמות והמלצות על כיווני
פעולה אופרטיביים.
א לנתח נתונים כבסיס לקבלת החלטות
והעדפות; לקבוע תכנית עבודה.

ספורטאים ישראלים
שהורשעו
במסגרת בדיקות הסמים שנערכו בארץ על-
ידי הוועדה ,נמצאו בשמונה השנים האחרונות
 15ספורטאים ישראלים ,שבדיקותיהם אישרו
כי עשו שימוש בחומרים אסורים .כנגד
הספורטאים ננקטו הליכי שימוע באיגודים או
בבית הדין המשמעתי של הוועדה.
 אצל השייט אודי גל התגלו עקבות של
סטרואיד אנאבולי בשתי בדיקת שתן כמה
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בית הדין כולל שתי ערכאות שיפוטיות:
 ערכאה ראשונה ,העוסקת בדיון עצמו,
לרבות שמיעה ובחינת חומר הראיות
שהצדדים מביאים בפניו ומתן פסק דין כתוב
ומנומק .בערכאה זו יושבים אב בית הדין,
שהוא משפטן ,רופא וספורטאי.
 ערכאת ערעור ,העוסקת בערעורים על
החלטות שניתנו על-ידי הערכאה הראשונה.
כל היושבים בדין הם עורכי דין בכירים ,ותיקים
ומנוסים.

הטכנולוגיות והשיטות
לאיתור משתמשים וחומרים
אסורים מתפתחות ,ומושקע
תקציב עתק לפיתוח המדע
בתחום זה

א לקבל תמונת מצב כדי לעודד דיון-ציבורי-
אזרחי ו/או כדי ליצור שותפויות אסטרטגיות
בין בעלי עניין.

שנה
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 0אתלטיקה
 0בדמינטון
 0ג’ודו
 0הרמת משקולות
 0התעמלות אמנותית
 0טאקוונדו
 0טניס
 0טריאתלון
 0כדור יד
 0סייף
 0קליעה
 0שחייה
 0שחייה צורנית
 0שחייה מים פתוחים
 0שייט
 0התעמלות מכשירים

שנה

הכללים והחוקים ,את המותר והאסור ואת
תכנית הפיקוח על סימום בארץ וברחבי
העולם .מובן שעליהם להכיר את הסכנות
בשימוש בחומרים אסורים וגם את הדרך
להשגת פטור מטעמי שימוש בתרופות
(אם הן נדרשות להם מבחינה רפואית).
מחובת הספורטאים לבדוק אם ואילו תוספי
מזון חוקיים ,להכיר את הגופים המוסמכים
המפקחים על סימום בספורט בכל מקום
בעולם ולהצטייד בטפסים הנכונים ,אם הם
נוטלים תרופות .על הספורטאים לסמוך
בעיקר על עצמם ולפעול להשגת המידע
העדכני ביותר בכל הנוגע לחומרים אסורים.
לצד ההיבטים האישיים והמקצועיים
המתחייבים ,על הספורטאים מוטלת החובה
האתית בייצוג מדינתם ובהגנה על יושרת
הספורט בכלל ויושרת הענף שלהם בפרט.

איור  :2מספר ענפי הספורט שנדגמו בעשור האחרון
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איור  :3מספר הדגימות החיוביות על-פי ענפים
שבועות לפני משחקי בייג'ינג  .2008לדבריו,
מדובר בשאריות של התרופה 'פרופסיה'
) (Finasterideכנגד התקרחות .לאחר
הליך שימוע ננזף אך הורשה להשתתף
במשחקים .יצוין כי בעבר הושעו כמה
ספורטאים בעקבות שימוש בתרופה זו,
שאסורה כיוון שהשימוש בה עשוי לשמש גם
כהסוואה לשימוש בסטרואידים אנאבוליים.
 השחיין מקס ג'ייבן ( ,)2008אלוף ב 200-מטר
חופשי ,הושעה מסגל בייג'ינג לאחר שבבדיקת
שתן נמצא חיובי בשימוש בסטרואיד אנאבולי
מסוג 'בולנדון'..
 הכדורסלנית קטיה לויצקי ( )2010נתפסה
בשימוש בקוקאין ,נשפטה וקיבלה עונש
השעיה של  4חודשים.
 בבדיקת חומרים אסורים שנערכה לרץ
המרתון זהר זימרו ( )2012הוא נמצא חיובי
בשימוש בחומר טרבוטאלין (חומר ממריץ
וסטרואיד) .הוא הועמד בפני בית הדין
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המשמעתי של הוועדה ,ננזף אך הורשה
להשתתף במשחקי לונדון.
 שחקן הכדוריד גל אברהם נתפס בעקבות
שימוש במריחואנה ( ,)2013נשפט בביה"ד
המשמעתי של הוועדה והורחק מתשעה
משחקים .הוא גם הוזהר על תנאי ,כי אם
ייתפס בשימוש בחומר אסור בשנה הקרובה
יורחק אוטומטית לשנתיים .כמו כן נקבע
שיעמוד לרשות מערך ההסברה של הוועדה
למניעת סימום בישראל במשך חצי שנה
וייטול חלק במסע הרצאות במסגרת איגוד
הכדוריד בישראל.

של מי האחריות ועל מה?
הספורטאים :האחריות לשימוש בסמים
מוטלת בראש ובראשונה על הספורטאים
עצמם .על כן מצופה מהם ,לכל אורך דרכם
המקצועית הקשה והתובענית ,להכיר את

על הספורטאי מוטלת
החובה לבדוק אם ואילו
תוספי מזון חוקיים ,להכיר
את הגופים המוסמכים
המפקחים על סימום
בספורט בכל מקום בעולם
ולהצטייד בטפסים הנכונים
אם הוא נוטל תרופות
המאמנים :לצד הספורטאים מוטלת אחריות
גם על המאמנים האישיים והקבוצתיים.
מעבר לדרישות המקצוע ,מאמן נבחן ביכולת
לבנות אמון בו ובמקצועיותו וביכולת להציב
דרישות ברורות לשחקניו ,לסגלם להרגלים,
לדפוסי עבודה ולמחויבות לכללי האתיקה.
עליו לוודא כי אימוניו ושיטות העבודה שלו הן
בהלימה לקוד הבין-לאומי המחייב.
יו"ר איגודי הספורט :כנגזר מחוק הספורט
ותקנון הוועדה ,אחריות מוטלת גם על יושבי
הראש של איגודי הספורט .חלה עליהם
החובה לפעול בכל האמצעים כדי לפתח
תרבות המוקיעה שימוש בחומרים אסורים.
עליהם ליזום בדיקות סמים לספורטאים,
לקיים אחת לשנה לפחות הדרכות ומפגשי
הסברה לספורטאים ולמאמניהם ולדאוג
להפצת אמצעי הסברה של הוועדה באמצעות
פרסומם .בכל מצב של בדיקות סמים ,עליהם
לדאוג לקשר בין רכזת הוועדה למארגן תחרות
כדי לתאם נושאים לוגיסטיים ,כנדרש על-פי
ההוראות המחייבות.
הממשלות :לממשלות אחריות על תקצוב
הגופים הלאומיים ,פיקוח ונקיטת יד קשה

האצנים אסאפה פאוול (מימין) וטייסון גיי הושעו בגלל שימוש בסמים ולא השתתפו באליפות העולם במוסקווה 2013

כלפי העוסקים בסחר של חומרים אסורים,
עידוד ותקצוב המחקר ,התאמת חוקי הספורט
הלאומיים לתקנון  WADAוחיוב האיגודים
וגופי הספורט המתוקצבים ע"י המדינה
לעמוד בכללים במלואם כתנאי לקבלת מימון
ציבורי .מודגש כי בכל מקרה של ספורטאי
שנתפס משתמש בסמים הענישה היא אישית
ולאומית כאחד .על המדינה מוטל קנס בסך
 50,000אירו על-ידי הסוכנות העולמית נגד
סמים בספורט.

אפשר גם אחרת
כדי לטפל בתופעת הסימום ביעילות ולשמור
על זכותם של ספורטאים להתחרות באופן
הוגן נדרשת פעולה רב-מערכתית בכמה
ערוצים במקביל:
 .1מנהיגות ושותפויות חזקות בין הממשלה,
הרשויות הציבוריות (כולל רשויות אכיפת
החוק) וכלל הגופים האמונים על הספורט
במדינה
 .2חינוך באמצעות ידע לשינוי תודעה
והתנהגות וטיפוח האחריות האישית ,תוך
חיזוק המנהיגות הספורטיבית וחתירה
למציאות נטולת סימום בספורט
 .3הרתעה באמצעות נוכחות אקטיבית בשטח
וקיום בדיקות סמים בהיקפים אפקטיביים
בתחרות ומחוץ להן .ככל ששיעור בדיקות
הסמים יגדל בהיקפו תגבר היכולת להרתיע
ולהביא לדין משתמשים וספורטאים 'לא
נקיים' ולחולל שינוי בשימוש בסמים
בישראל.

 .4יצירת בלמים וריסונים באמצעות ענישה
מחמירה הן כלפי ספורטאים המשתמשים
בחומרים אסורים והן על-ידי נקיטת כל
האמצעים במטרה להגיע למפיצים של
חומרי הדופינג לסוגיהם
 .5הפיכת המשוואה כך שההפסד משימוש
בסמים יהיה גדול הרבה יותר מהרווח
בשימוש בהם

המסר "לא לסמים בספורט"
נשמע כיום חזק וברור מאי
פעם ,והוא מגובה בנקיטת
אמצעים ובענישה מחמירה
כנגד ספורטאים סורחים
וכנגד המדינה שהם מייצגים
 .6אתיקה מעשית ,שמשמעה :אמירה
חדה וברורה של החברה ,גופי הספורט
והתקשורת להדגשת הערכים המצופים
מכל העוסקים בספורט בדרך מעשית ,כפי
שעשתה התקשורת האמריקנית ולקוחותיה
של חברת 'נייקי' בהפעילם עליה לחץ,
שהביא בסופו של דבר לנטישת חסותם
בלאנס ארמסטרונג.

לא עוד לסמים בספורט
האם סמים לשיפור הביצועים אכן משיגים את
מטרתם? לכאורה ,ישנם ספורטאים שעשויים
לשפר הישגים בעזרת תרופות אלה ,אבל
באיזה מחיר? ההשפעות של חומרים לשיפור
ביצועים לטווח ארוך לא נחקרו בקפידה.
לטווח קצר היתרונות מהולים בסיכונים רבים

עד כדי מוות .לא משנה איך מסתכלים על
זה ,השימוש בסמים לשיפור הביצועים הוא
עסק מסוכן.
בהיבט החוקי ,סימום לכל צורותיו אסור
בתכלית האיסור ,מסכן את בריאותם ורווחתם
של הספורטאים ושוחק את אמון הציבור
ביחסו לספורט .עם התמסדות הגופים הבין-
לאומיים והלאומיים למניעת השימוש בסמים
בספורט הולכת ומתבססת ההבנה והמגמה
של נקיטת יד ברזל בכל ספורטאי נגוע,
במספקי החומרים ובאלה הסוחרים בהם.
הטכנולוגיות והשיטות לאיתור משתמשים
וחומרים אסורים מתפתחות ומושקע תקציב
עתק לפיתוח המדע בתחום זה.
בהיבט האתי ,חוזקם של ערכי הרוח
הספורטיבית ,המגלמת את ערכי האידיאל
האולימפי ,מותנה במצבי ההפרה ובמידת
הנחישות בטיפול בהם .אם שכיחות תופעת
השימוש בסמים לא תיבלם קיימת סכנה
שהציבור יהפוך לציני לגבי הספורט ,לא יחפוץ
לצפות בו ,לא ירצה להשתתף בו בעצמו ולא
יעודד את הדור הצעיר לעסוק בספורט .לכן,
על כולנו לומר "לא עוד לסמים בספורט"
ולקוות כי משחקי ריו  2016ישיבו על כנם את
רוח המשחק הנקי וההוגן.
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן
לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר אלקטרוני:

yaniva@wingate.org.il
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מדעי האימון  -איתור ומיון ספורטאים צעירים



עקרונות במיון שחקני כדוריד:
כיצד זה נעשה בסרביה?
שיטות האיתור והמיון של שחקני כדוריד צעירים מצטיינים ביוגוסלביה לשעבר מוכיחות את עצמן
מזה עשרות שנים :הנבחרות הבוגרות זכו במדליות זהב במשחקים האולימפיים ובאליפויות העולם
בשנות השבעים והשמונים ,ואת מסורת ההצלחות ממשיכים הסרבים ובעיקר הקרואטים משנות
התשעים ועד ימינו .מאמן נבחרת הגברים של ישראל בכדוריד ,הסרבי דראגן ג'וקיץ' ,חושף את
השיטות ,העקרונות והמודלים למיון שחקני כדוריד ביוגוסלביה לשעבר ובסרביה כיום.

דראגן ג'וקיץ'
מאמן לאומי ,נבחרת הגברים ,איגוד הכדוריד
תרגום — דעת אדם ושפה
כדוריד הוא אחד מענפי הספורט המצליחים ביותר ביוגוסלביה לשעבר.
לא היה ענף ספורט שהביא למדינה ,לפני התפרקותה ואחריה ,כה
הרבה תארים אולימפיים ועולמיים כמו כדוריד .ההצלחה נזקפת רבות
למאמני הנבחרות שהשכילו ,בראש ובראשונה ,לבחור את השחקנים
המתאימים וכמובן לאמנם בצורה הטובה ביותר .אמנם הישגים
נמדדים ומוערכים רק על-פי התוצאות שהושגו ,אבל המדע מחשיב
את המיון בספורט כתהליך בחירה או דחייה ספציפי ועם זאת קפדני.
כבר בתחילת תהליך המיון ,השחקנים מחולקים לשחקנים מצטיינים
וממוצעים ,ובכל מקרה ,המיון חייב להבטיח 'חומר גלם' טוב ,שבעזרת
עבודה מקצועית הוא יהפוך למוצר מושלם ,דהיינו לשחקן מצטיין
שמסוגל להשיג את התואר הנשגב ביותר — מדליית זהב באליפות
עולם/משחקים אולימפיים.

כישרון בכדוריד בא לידי ביטוי בביצועים ,ברמה גבוהה ,של מיומנויות
הנדרשות בכדוריד והמבוססות בעיקר על יכולות מוטוריות ומאפיינים
מולדים .עם זאת ,גם מדעי הספורט ותהליך האימון אינם יכולים לספק
תשובות מדויקות לשאלות כיצד ניתן לזהות כישרון בצורה הטובה
ביותר ,וכיצד ניתן לבחור שחקנים באופן אופטימאלי .המסקנה היא
שמיון יעיל הוא תהליך מורכב יחסית ,שאינו מתבסס אך ורק על כמה
קריטריונים .ישנם שחקנים בעלי כישרון בולט ,המשפרים את הישגיהם
במהירות ,ולעומתם אחרים שהתקדמותם איטית ,אך מגיעים בהמשך
הדרך להישגים גבוהים ביותר ואף מתעלים על שחקנים 'מוכשרים'.
ניבוי הוא תחזית ,שלפיה ניתן לצפות ששחקן כלשהו עשוי לפתח
כישורים מסוימים .מכאן נובע שכישרון בא לידי ביטוי רק במסגרת
תהליך של פעילויות מעשיות מסוימות — אימונים ,תחרויות וקיומם של
תנאים מתאימים כגון הפגנת עניין ,מוטיבציה ומחויבות של השחקן
עצמו והעניין של הסביבה הקרובה בו

מודלים של מיון שחקני כדוריד

נבחרת סרביה — סגנית אלופת אירופה 2012
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במדינות יוגוסלביה לשעבר ,תהליך המיון בכל הרמות שילב מודלים של
שחקנים מקומיים ,שגובשו בתחרויות בין-לאומיות חשובות (משחקים
אולימפיים ואליפויות עולם) .המונח 'מודל' מתייחס לשיטת עבודה
שנוקטים אנשי המקצוע כדי למיין את הספורטאים הטובים ביותר,
וזאת על סמך מדדים אובייקטיביים כגון מהירות ביצוע של מיומנויות
שונות במשחק (ריצה מהירה) ,מספר המאוצים במשחק ,המרחק
שהשחקן גומא במהלך המשחק (עם חלוקה לאינטנסיביות הפעולות)
ומדדים פיזיולוגיים ואנתרופומטריים שונים .המודל מושתת על פרופיל
של שחקן הכדוריד בעת הזו ,המבוסס מדעית .למעשה ,מודל אידיאלי

הוא זה שבעזרתו ניתן לנבא את המסלול שהשחקן הצעיר צריך לעבור
בדרך להשגת רמת משחק גבוהה.
בהשוואת המשתנים הגופניים של כדורידני נבחרות יוגוסלביה (לימים
סרביה) במשחקים האולימפיים — ממינכן  1972ועד לונדון 2012
— מתברר שקיימת עלייה מתמדת בנתונים האנתרופומטריים שלהם
(טבלה  )1וביכולותיהם הגופניות והמוטוריות (מהירות תנועת היד,
יכולת ניתור ,גמישות ,חוזק) ,נוסף לעלייה בממוצע הגיל.
כאמור ,ההתקדמות המתמדת מודגמת בטבלה ,המשווה את נתוני
השחקנים בתקופת תור הזהב של הכדוריד היוגוסלבי ( 1972ו)1984-
לאלה של שחקני הנבחרת הלאומית של סרביה במשחקי לונדון
(בל נשכח שקרואטיה ,כמדינה עצמאית ,זכתה בשתי מדליות זהב
אולימפיות — ב 1996-וב .)2004-נתונים אלה מחזקים את חשיבות
המודעות לשינויים המתרחשים ברמות הגבוהות של ענף הכדוריד,
שינויים המתבטאים באופן בחירת השחקנים ,בשיטות משחק
מהירות ,בשיטות הגנה ועוד .יש לשייך את הנתונים הללו בעיקר
לבחירת השחקנים ,מאחר שנושא זה מהווה את הבסיס לעתיד.

נבחרת יוגוסלביה — מדליית זהב במשחקי מינכן 1972

טבלה  :1השוואת ממוצע הנתונים (גיל ,גובה ומשקל) בין הנבחרת
הלאומית של יוגוסלביה (לימים סרביה) במשחקים האולימפיים
במינכן  ,1972בלוס-אנג'לס  1984ובלונדון 2012
נתונים
אנתרופומטריים

משחקי משחקי לוס-אנג'לס משחקי
לונדון 2012
1984
מינכן 72

גיל

25,5

25

29,5

גובה (ס"מ)

184,6

188,9

192,1

משקל (ק"ג)

86,6

84,7

95,4

זאת ועוד .השוואת הנתונים (הממוצעים) של שחקני נבחרת יוגוסלביה,
שזכתה במדליית זהב במינכן ( 1972כאמור ,גיל —  ,25.5גובה 184.6
ס"מ ומשקל  86.6ק"ג) ,לעומת הנתונים הממוצעים של כל שחקני
הנבחרות שהשתתפו בטורניר הכדוריד האולימפי בלונדון ( 2012ראה
טבלה ( )2גיל —  ,29גובה  191.8ס"מ ומשקל  93,9ק"ג) — מאפשרת
להיווכח בעובדה שהמשחק הפך להיות פיזי יותר (בעקבות השינויים
האנתרופומטריים).
טבלה  :2נתונים (ממוצעים) של שחקני הנבחרות שהשתתפו
במשחקי לונדון  :2012גובה ,משקל ,גיל וניסיון בין-לאומי
עמדה

גובה
(ס"מ)

משקל
(ק"ג)

גיל
(שנים)

מספר
משחקים

שוער

193

94,5

30,9

109

נבחרת יוגוסלביה — מדליית זהב במשחקי לוס-אנג'לס 1984

מודל אידיאלי הוא זה שבעזרתו ניתן לנבא
את המסלול שהשחקן הצעיר צריך לעבור
בדרך להשגת רמת משחק גבוהה
מודל יוגוסלבי לבחירת שחקנים על-פי
תפקידים במגרש
בהתייחס לטבלה  ,2המפרטת את נתוני שחקני הנבחרות שהשתתפו
בלונדון ,ניתן להיווכח כי המודל היוגוסלבי למיון שחקנים מתאים
את עצמו למגמה העולמית ,כפי שבאה לידי ביטוי במשחקי לונדון
 .2012המודל ,על-פי תפקידים במגרש ,מסתמך על שני קריטריונים
עיקריים:
 העמדות במגרש
 הדרישות המקצועיות בהיבט הגופני ,הטכני והמנטאלי.
להלן פירוט של העמדות והתפקידים במגרש והדרישות המקצועיות
בכל אחד מהם:

שוער

מקשר י'

196

92,5

29

102

מרכז

191

91,7

28

105

מקשר ש'

195

96,8

29,1

119

גובה 195-185 :ס"מ ,בעל חוסן מנטאלי גבוה .השחקן היחיד שיכול
לשחק בתוך הרחבה ומחוצה לה .הוא צריך להיות בעל קואורדינציה
גבוהה ,יכולות מוטוריות גבוהות ,זריזות וגמישות רבה.

פינה י'

185

85,4

27,6

89

שחקנים אחוריים

פינה ש'

186

84,2

27,9

86

פיבוט

194

102,1

30

114

מקשר ימין :גובה של  190ס"מ לפחות .הוא חייב להיות שמאלי .מיקום
חלופי :פינה ימנית (יכול להיות גם רכז) .חייב להיות תיאום בסיסי בינו
לבין שחקן פינה ימנית ,פיבוט ושני השחקנים האחוריים .שולט במגוון
זריקות בעמידה וזריקות בניתור מחוץ לקו התשעה מטרים ,שולט
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במצבי 'אחד על אחד' .עמדות הגנה מומלצות —  1ו.2-
רכז :גובה —  195-190ס"מ .מהווה גם פיבוט חלופי (יכול להיות גם
שחקן פינה שמאלית) .שיתוף הפעולה העיקרי שלו הוא עם הפיבוט
ושני המקשרים .שולט בחסימות ,עם הכדור ובלעדיו ,בקו השש
(מתפקד כמו פיבוט) ומחוץ לקו השש כדי לשחרר את המקשרים
משמירה אישית .שולט בזריקות בעמידה וכן בזריקות ניתור מ9-
מטרים .שולט בזריקות מ 6-מ' ,בחסימות התקפיות ,במצבי אחד
על אחד ,בעמדות הגנה  5 ,4ו .6-שולט בכדור באופן מוחלט תוך כדי
תנועה ובהתקפות מעבר.
מקשר שמאלי :הגובה  205-195ס"מ .חייב להיות ימני .יכול לשחק גם
בעמדת מקשר ימני .בעל תיאום בסיסי עם שחקן הפינה השמאלי,
הפיבוט ושני השחקנים האחוריים .שולט במגוון זריקות בעמידה
ובניתור מחוץ לקו ה 9-מטרים .בעל יכולת הגנתית — שומר בעמדות ,3
 4ו .5-מצטיין בחסימות כדורים .טוב בהגנת אחד על אחד.

שחקני פינה
פינה ימנית :הגובה 190-185 :ס"מ .חייב להיות שמאלי .יכול לשמש
כמקשר ימיני חלופי (ייתכן גם כפיבוט) .התפקיד מחייב תיאום בסיסי
עם הרכז ,עם הפיבוט ועם השחקן בפינה הנגדית .יציאה מהירה
מהמקום להתקפת מעבר .מצטיין בזריקה מהפינה .בעל יכולת לזרוק
תוך כדי ניתור על רגל החזקה והחלשה כאחד .שליטה טובה בהטעיות.
בהגנת  0:6שומר בעמדה  1ו .2-יכול להיות שחקן קדמי בהגנת ,5-1
 3-2-1או בהגנה אישית לוחצת.
פינה שמאלית :חייב להיות ימני .עשוי לשמש כרכז או כפיבוט .אחד
השחקנים המהירים בקבוצה .מעולה בהתקפת מעבר .מתואם עם
מקשר שמאלי ,עם הפיבוט ועם השחקן בפינה הנגדית .מצטיין בזריקה
מהפינה .בעל יכולת לזרוק תוך כדי ניתור ברגל החזקה והחלשה כאחד.
שליטה מעולה בהטעיות בתוך תחום תשעת המטרים ומחוצה לו.
שולט בזריקות מ 6-מ' .בהגנת  .0:6שומר בעמדות  5ו ,6-הגנה .3-2-1
בהגנת  5-1הוא שומר בעמדה הקדמית.
פיבוט :גובה  195-190ס"מ .השחקן המסיבי ביותר במגרש; מהיר,הזריז,
חוסם מעולה ,שולט בזריקות ניתור משני צידי הרחבה (הצד החלש
והחזק) .מצוין בזריקה בנפילה .מתואם בעיקר עם שלושת השחקנים
האחוריים .עשוי לשמש כשחקן פינה חלופי .הפיבוטים הם שחקני
ההגנה הטובים ביותר .בהגנת  0:6הם שומרים בעמדות  4 ,3 ,2ו.5-
מעולים בהגנת אחד על אחד.

הכישורים המשפיעים על הצלחה של
שחקן כדוריד
בחירת השחקנים צריכה להתבסס על היכרות טובה עם דרישות ענף
הכדוריד ,תוך הדגשת הדרישות שיוצבו בפני השחקנים בעתיד .אי
לכך ,פיתוח קריטריונים לבחירה חייב להיות מבוסס על מודלים של
שחקנים מובילים.
ניתן לחלק את רוב התכונות והכישורים ,המשפיעים על הצלחתו של
שחקן כדוריד ,לארבעה גורמים:
 .1מאפיינים מורפולוגיים (מבנה גוף)
 .2רמת כישורים מוטוריים בסיסיים
 .3רמת קואורדינציה בתנועה (שליטה טכנית)
 .4מכלול של גורמים פסיכולוגיים ספציפיים.
מחקרים מראים כי ניתן למצוא את כל הכישורים הנחוצים רק אצל
 5אנשים מתוך  .)200:1( 1000עובדה זו מדגישה את הקושי באיתור
שחקן בעל תכונה אחת או שתיים מתוך הכישורים המובילים ,וכאלה
שרמתם טובה בכלל הכישורים לעיל .נראה אפוא כי כאשר מעוניינים
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לפתח קריטריונים למיון שחקנים יש לבנות מודל המנבא מאפיינים
של תפקידים ספציפיים בקבוצה ,דהיינו לייצר סטנדרט/קריטריון לכל
עמדה במגרש ועל פיו לאתר ולמיין.
תהליך המיון של שחקנים מיושם באופן שונה בכל מדינה .דוגמה
לכך היא בתי-הספר לכדוריד בצ'כיה ,ברומניה ובדנמרק ,המבחנים
הנערכים ברוסיה ,מודל השלבים היוגוסלבי (שלב ההכנה ,השלב
העיקרי ושלב הבחירה הסופי) ותהליך המיון בפולין.
על-פי קרומינסקי ,איש מדעי האימון מפולין ,הפוטנציאל המוטורי
של ילדים צריך להיות אחד הקריטריונים העיקריים למיון שחקני
כדוריד ,על-אף העובדה שהערכת כישורים מוטוריים היא נושא מורכב,
במיוחד בתקופת גיל ההתבגרות (שבו מתרחשים שינויים ביולוגיים
רבים המשפיעים על ההיבט המוטורי) בהערכת הכישורים המוטוריים,
'שיטת קרומינסקי' מתמקדת בקבוצה של 'תכונות טיפוסיות' ובקבוצת
'תכונות דומיננטיות' .הקבוצה הראשונה כוללת מועמדים בעלי תוצאה
גבוהה מהממוצע במסגרת מבחני יכולות מוטוריות ,ובקבוצה השנייה
(הדומיננטית) מועמדים שהשיגו את התוצאה הגבוהה ביותר — אלה
הנכללים ב 10%-הראשונים של סך הנבדקים.

נבחרת יוגוסלביה — מדליית זהב באליפות העולם 1986

תהליך המיון בסרביה
תהליך המיון בסרביה (יוגוסלביה לשעבר) כולל את המרכיבים
הבאים:
 .1המבדק המעודכן של דמיסיוק ,איש מדעי האימון מרוסיה :מאוץ
ל 20-מ' ,קפיצה משולשת ,הדיפת כדור ברזל וגמישות (כפיפה לפנים
בישיבה — ‘( )’sit and reachהשימוש במבדק הזה נעשה בתדירות
גבוהה אך לא תמיד).
 .2מדידת גובה ,משקל ,אורך כף היד ,גובה מרבי בהרמת יד ואורך
הזרוע
 .3שימוש ב 100-אלמנטים כדי לקבל תמונה מלאה של תהליך
בחירה מוצלח ,דהיינו חיזוי אפקטיבי של הצלחת השחקן .האלמנטים
מחולקים באופן הבא:
  15מרכיבים פסיכולוגיים
  40מרכיבים פיזיים
  30מרכיבי הגנה והתקפה
  15מרכיבים של קריטקיונים ספציפיים.
כל אלמנט מוערך עפ"י סולם של מ 1-עד  — 5( 5קליטה מעולה,
שליטה מלאה באלמנט;  — 4קליטה טובה ,נדרשת עבודה נוספת;
 — 3שליטה טובה באלמנט ,נדרשת עבודה רבה נוספת;  — 2שליטה

 — MAמבנה גוף;  — FAיכולות פונקציונליות;  — PAיכולות פסיכולוגיות;
 — Mמוטיבציה ומחויבות של השחקן לכדוריד;  — SEתהליך בחירה
מוצלח;  — PWרמה גבוהה של עבודה מקצועית;  — LCתנאי מחייה.

שאינה משביעת רצון ,עבודה נוספת על האלמנטים מוטלת בספק;
 — 1אינו מראה סימנים המצביעים על היכולת ,ללא שליטה באלמנט).
נוסף לכך ,הובאה בחשבון הערכתו של המאמן עפ"י דרגות B, A
ו — A :C-ניתן לשפר את רמת השחקן ,קיים פוטנציאל להצלחה; B
— יהיה קשה לשפר את רמת השחקן .יש טעם לנסות לעבוד עמו ,אבל
התוצאות אינן ודאיות;  — Cפוטנציאל נמוך ,אין סיכוי להתקדמות ,ואין
טעם לנסות לעבוד עמו.
 .4לבסוף ,יש לציין כי פיתוח מוצלח של שחקנים תלוי בכמה גורמים
ובנוסחה שעל-פיה היכולת מתבטאת באיכות הכוללת של השחקנים,
כדלהלן:

בהשוואת המשתנים הגופניים של
כדורידני נבחרות יוגוסלביה (לימים סרביה)
במשחקים האולימפיים — ממינכן 1972
ועד לונדון  — 2012ניתן להיווכח בעלייה
מתמדת בנתונים האנתרופומטריים שלהם
וביכולותיהם הגופניות והמוטוריות ,נוסף
לעלייה בממוצע הגיל

A+M=S

 — Aיכולת השחקן;  — Mרמת המוטיבציה שלו;  — Sהצלחתו.
הנוסחה המורכבת היא:
A (MA+FA+MA+PA) + M + SE + PW + LC = S

טבלה  :3שלבים קריטיים — גיל אופטימאלי לפיתוח יכולות גופניות ,מוטוריות ופסיכומוטוריות (מרטין)1982 ,
כישורי קואורדינציה
גיל
7

מרכיבי כושר גופני

8

שיווי משקל
זריזות מוטורית

*

*

9

10

11

12

*

**

**

*

*

**

**

קואורדינציה
פסיכומוטורית

*

*

*

**

רגישות לגירויי צליל
ולגירויים ויזואליים

*

**

**

*

**

13

14

**
**

קצב מוטורי

*

*

**

**

*

*

התמצאות במרחב

*

*

*

*

*

**

*

**

15

**
*

16

**
*

17

**
*

18

**
*

**

מרכיבי כושר גופני :סבולת ,כוח ,מהירות
גיל
מרכיבי כושר גופני

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

סבולת

*

*

*

*

*

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

כוח
*

מהירות

*

מרכיבי אימון :לימוד מוטורי ,יכולות קוגניטיביות ,תגובות אמוציונליות
גיל
מרכיבי אימון

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

לימוד מוטורי

*

*

**

**

**

**

*

*

**

**

יכולות קוגניטיביות

*

*

**

**

**

**

*

*

*

*

תגובות אמוציונליות

*

*

*

**

**

*

*

**

**

*

17

*

18

*

דצמבר  ,2013ספורט הישגי | 59

מרכיבים פסיכומוטוריים
מרכיבים
פסיכומוטוריים
אבחנה ושליטה

גיל
8

9

10

11

12

13

14

7

*

*

*

*

**

**

**

*

**

**

**

*

התמצאות במרחב

*

*

*

*

*

**

**

קצב

*

*

*

**

**

*

*

שיווי משקל

15

**

16

17

18

**

* התפתחות
** התפתחות אופטימלית

שיטת המיון ביוגוסלביה:
מגיל  12/13ועד בוגרים
שיטת המיון המפורטת להלן הייתה נהוגה ביוגוסלביה כבר לפני 30-20
שנה ,והיא מהווה את הבסיס למיון שחקנים גם כיום .השיטה מורכבת
מ 8-רמות מיון — מגילים  13-12ועד גילאי בוגרים:
רמת מיון  — 1גיל  .12/13ישנם בין  15ל 16-אלף שחקנים (ב32-
קבוצות) 500 .מתוכם משתתפים באליפות יוגוסלביה הפתוחה ,ומהם
ייבחרו  56שחקנים.
רמת מיון  — 2גיל  .14/15קבוצה מורחבת ( 56שחקנים) ,המשתתפת
במחנה אימונים בן  10ימים לפי עמדות השחקנים במגרש (בניית
קבוצה של  28שחקנים לשם מעקב טוב יותר —  4שחקנים בכל
עמדה).
רמת מיון  — 3גיל  .16/17בחירת הרכב מורחב ( 28שחקנים; ,עדיפות
לבחירת שחקנים איכותיים לעמדות  1 ,2 ,3ו .4-ארגון מחנה אימונים
מיוחד ,מפגשים בסופי שבוע אחת לחודשיים ,השתתפות במסגרת
קבוצה באליפויות ארציות (יוגוסלביה).
רמת מיון  — 4גיל  .18/19בחירת הרכב ליבה ( 19-16שחקנים) .בניית
קבוצות לפי קריטריון קפדני ( 3שוערים 2 ,שחקני פינה — שמאליים ביד,
 2מקשרי ימין שמאליים 2 ,רכזים 3-2 ,זורקים שמאליים 3 ,פיבוטים2 ,
שחקני פינה שמאלית ו 2-1-שחקנים נוספים כגון שחקני הגנה).
רמת מיון  — 5גיל  .20/21שחקנים בליגה הלאומית.
רמת מיון  — 6מעל גיל  .21שחקנים בליגה הלאומית (שלב בחירה סופי
עם קריטריונים קפדניים במיוחד).
רמת מיון  — 7זכייה באליפויות חשובות (מדליות במשחקים אולימפיים
או באליפויות עולם).
רמת מיון  — 8שחקנים מובילים בעולם (אלופים אולימפיים או
עולמיים).

כישורי המאמן בתהליך המיון
באימון המודרני ,המאמן נדרש לשלב את הניסיון שצבר בעבודתו
בפיתוח עכשווי ועתידי של ענף הכדוריד .יכולת הניבוי מבדילה בין
מאמן מצוין ,מומחה בתחומו ,למאמן ממוצע .מאמן שאינו בעל יכולת
ניבוי לא יוכל לעקוב אחר עבודה מקצועית עתידית עם הספורטאי.
חוסר במאמנים בעלי יכולות ניבוי עלול להזיק בכל הקשור לפיתוח
שחקני כדוריד עתידיים ואף לנסיגה כללית של רמת הכדוריד .תחזית
היא בקרה מקצועית ,המבוססת על ידע וניסיון ,והיא מתפתחת עם
הזמן .על כן ,יש להבדיל בין תחזית לבין הנחות שרירותיות ,ציפיות,
אמונות ותקוות.
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המודל היוגוסלבי למיון שחקנים
על-פי תפקידים במגרש מסתמך על שני
קריטריונים עיקריים :העמדות במגרש
והדרישות המקצועיות בהיבט הגופני,
הטכני והמנטאלי
טעויות נפוצות של מאמנים
"למה לא לעקוב אחר הטבע כשהוא כה טבעי?" כך גרס אפיקטטוס
(פילוסוף ביוון העתיקה) .בבואנו לדון במיון שחקנים לא ניתן להימנע
מהתייחסות לבחירת מאמנים ולהשכלתם .אין לשכוח כי תהליך המיון
אינו יכול להיות משועבד לדֹוגמה כלשהי ,גם לא לדֹוגמות שהמדע
מציב בפנינו .עלינו להשלים עם העובדה הפשוטה שכל האנשים
שונים ,גם כשהדבר נוגע לנושאים חשובים כגון ביומכניקת תנועה.
משימתו של המאמן היא להגדיר את המסגרת שבה השחקן יוציא
לפועל את הטכניקות שלו .תיקון טכניקה מסוימת של שחקן ,שהוא
כבר נוהג להשתמש בה ,היא אחת הטעויות הבסיסיות שעושים
מאמנים מבלי להיות מודעים לכך .הם חייבים לכבד את ההבדלים
בין שחקנים צעירים ולהאמין ביכולתם לבנות ,באופן עצמאי ,תכנית
מוטורית המתאימה לאישיותם .אי לכך ,המודל המוטורי שייבנה חייב
להיות מתואם בצורה מושלמת למאפיינים הביולוגיים שלהם ,ובאופן
זה ,מרבית הסיכויים שאף יצליח בסופו של דבר .לרובנו זכור הקופץ
דיק פוסברי ,ששינה את ענף הקפיצה לגובה כאלוף אולימפי במכסיקו
 ,1968בשוברו את השיא האולימפי בשיטה שונה מזו שהייתה מקובלת
עד אז; או את מייקל ג'ונסון ,בעל חמש זכיות במשחקים האולימפיים
ב 200-וב 400-מ' ,שרץ 'לאחור' במקום לנטות קדימה ,כמקובל.
באשר לכדוריד ,חשוב להדגיש שלעתים נעשות טעויות בלתי נסלחות
במירוץ להשגת תוצאה טובה במשחק:
 .1כדי שהילדים ירכשו טכניקה טובה עליהם להתאמן ולשחק בכדור
בגודל המתאים לגילם .שימוש בכדור גדול מדי אינו מאפשר לבצע
תנועות נכונות (ניתן להשתמש במבחן פשוט — אם הילד מסוגל
לזרוק ולתפוס את הכדור בכף יד אחת — הכדור בגודל המתאים).
 .2הרצון לנצח במשחק גורם למאמנים לשכוח ילדים פחות מוכשרים.
המשימה החשובה ביותר של המאמן היא להחדיר בילדים את האהבה
לספורט :לגלות להם את הקסם שבעולם החדש ,עולם הכדוריד ,לתת
להם הרגשה טובה ולגרום להם לאהוב את מה שהם עושים.

תזונת ספורט



קובי לאון
תכנית ליווי תזונתית לרוכב אופני יד
לפני קצת יותר משנה ,במשחקים הפראלימפים בלונדון  ,2012זכה קובי לאון בהישג נהדר :מדליית
כסף באופני יד במירוץ נגד השעון .את ההצלחה ניתן לייחס במידה רבה להקפדה על התאמה תזונתית
כחלק אינטגרלי של תכנית האימונים הייחודית של קובי ,תוך ליווי הדוק של דיאטנית ספורט.

איילת וינשטיין
ראש מדור תזונה במרכז לרפואת ספורט ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט
דיאטנית המשלחות האולימפיות והפראלימפיות ()2012-2000
דיאטנית האקדמיה למצוינות בספורט ,מכון וינגייט

קובי לאון ,בן  ,37נפצע מפגיעת ירי בדצמבר  ,1999במהלך
שירותו הצבאי בלבנון .הוא מאובחן בפראפלגיה — ( C7פגיעה
בצוואר) ,וכתוצאה מכך סווג להתחרות בקלאס  HC1ברכיבה
על אופני יד בשכיבה (ראה תמונה).
מאמנים :עופר איזנברג ומאיר כרמון .כיום המאמן הוא אילן
אולמן .מועדון הספורט :בית הלוחם תל-אביב.
הישגים ספורטיביים עיקריים:
 אליפות העולם בדנמרק ,ספטמבר ( 2011קריטריון אולימפי):
מדליית כסף — נג"ש (נגד השעון — תחרות המתאפיינת
באינטנסיביות גבוהה ובמשך-זמן קצר יחסית); מדליית
ארד — מירוץ כביש
 גביע העולם לאופני יד לנכים ,איטליה ,מאי ( 2012הוכחת
ביצוע) :מדליית כסף נג"ש  14ק"מ (זמן 26:19 :דקות);
מדליית ארד במירוץ כביש  48.8ק"מ ( 1:26.25ש')
 משחקים פראלימפיים ,לונדון  :2012מדליית כסף
במירוץ כביש  16ק"מ ( 35.53,90ד')
 תחרות ואן מרק ,אירלנד :מדליית זהב ( 35.41,54ד').

אופני יד הם אופניים בעלי שלושה גלגלים ,המופעלים באמצעות הידיים
והמשמשים גם רוכבים נכי גפיים תחתונות .בארץ מתקיימת פעילות הן
ברמה העממית והן ברמה התחרותית .בשנת  2006החלה את פעילותה
ליגת אופני יד .בארץ פעילים כ 70-ספורטאים ,המשתתפים באירועי
הספורט השונים .הענף מתאפיין בנפחי אימונים שבועיים גדולים,
בעצימות אימונים משתנה.
בשל העובדה שהספורטאי הנכה מצוי בתהליכי שיקום אקטיביים ,נוסף
לאימונים ,מוקצות בכל יום כמה שעות לתרגול הכולל הידרותרפיה
ופיזיותרפיה ,תרגול המצריך זמן וכרוך בהוצאה אנרגטית נוספת .כדי
לאפשר מימוש מרבי של היכולת בזמן תחרות יש להתאים את התזונה
לסדר היום של האימונים בצורה עקבית ומושכלת .זו מושגת תוך
השלמה קלורית המספקת את הצרכים האנרגטיים הגבוהים .עם זאת,
יש לשמור על משקל והרכב גוף ( %שומן נמוך) ,המהווים יתרון תחרותי.
שמירה על יציבות משקלית מחייבת תשומת-לב מיוחדת ,הבאה לידי
ביטוי בהתאמה מדוקדקת של המזון לשעות האימונים ולעצימותם
ולשינויים בהרכב התפריט בהתאם לתקופה בתכנית השנתית.
סדר היום של קובי לאון כולל קימה בשעת בוקר מוקדמת ,הליכה
על גבי מסילת כושר בהתאם להנחיות השיקום ,אימון באופני ידיים
והידרותרפיה/פיזיותרפיה.

מטרות הייעוץ התזונתי לקובי לאון
 פיצוי תזונתי לחסרים תזונתיים שהתגלו בתשאול תזונתי ועל-פי
תוצאות בדיקות דם
 עלייה במשקל הגוף בדגש על מסת הגוף ללא שומן (מסת הגוף
הרזה —  ,)LBMשרירים ושלד
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 שמירה על משק הנוזלים והמלחים וטמפרטורת הגוף במהלך
אימונים ותחרויות בתנאי סביבה משתנים
 תזונה כאמצעי לתמיכה בתכניות אימון מתעצמות ,כולל אימונים
בתנאי חוסר חמצן (אנוקסיה)

דוגמה לתפריט יומי
להלן דוגמה לתפריט יומי שניתן לקובי במפגש הראשון .התפריט
הותאם לסדר יומו ולמטרות שהוצבו לו .במהלך המעקב בוצעו התאמות
נוספות של התפריט הן בשל שינויים בסדר היום והן בשל עלייה בדרישה
האנרגטית כתוצאה מעלייה בנפח האימונים ובעצימותם.
לפני הליכת הבוקר :כוס מים  2 +תמרים/בננה
אחרי ההליכה 15 :גרם חלבון (חטיף חלבון  +פחמימות 150/גרם גבינת
קוטג')  +מים  +פרי
במהלך אימון רכיבה :מים  +כל  45דקות תמר/רולדת תמרים/ג'ל
ספורט
מיד אחרי אימון רכיבה :כף אבקת חלבון  +מים  +חטיף גרנולה/פרי
ביניים :בכל שעה — חצי כוס מים
בעבודה (ב :)10:00-יוגורט  +פרי  +חטיף גרנולה 3/כפות גרנולה
או  2פרוסות לחם מלא  +טחינה  +דבש/גבינה עד  5%שומן
ארוחת צהריים :לא יאוחר משעה  ;12.30-12.00שתייה :מים  +ברזל
סלט ירקות/ירקות מאודים  +חזה עוף בגריל או שוקי עוף בתנור (ללא
עור) או קציצות עוף  +הודו או שווארמה — הודו אדום או קציצות בקר/
סטייק בקר ( 3-2פעמים בשבוע :בשר בקר)  +חצי צלחת פסטה  /אורז
/פתיתים /קוסקוס בשילוב עם עדשים/אפונה/שעועית/גרעיני חומוס.
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ביניים :בכל שעה — חצי כוס מים
בעבודה ובדרך :אגוזים/קשיו/שקדים (טבעיים ללא קלייה)  +פרי
טרי/מיובש
בבית :יוגורט  +פרי  +חטיף גרנולה 3/כפות גרנולה או  2פרוסות לחם
מלא  +טחינה  +דבש/גבינה עד  5%שומן.
ארוחת ערב 2-1 :כוסות מים לא יאוחר משעה  + 20:00-19:30ברזל
ארוחה בשרית כמו בצהריים — פעמיים בשבוע
או סלט ירקות  +כף שמן זית  2 +כפות טחינה משומשום מלא 6 +
פרוסות לחם מלא או  1/2צלחת פחמימות  +ביצה  3 +כפות גבינה 5%
שומן  3 +כפות טונה
לפני השינה :מים  +חטיף גרנולה/שיק פירות  +תוסף מגנזיום.

פתרונות לנגישות למזון
קובי דיווח על חוסר תיאבון וקושי באכילת כמות גדולה בארוחה אחת,
ולכן התפתח אצלו גירעון קלורי יומי .בעקבות כך הוצעו ,במהלך
המפגשים התזונתיים ,כמה פתרונות לנגישות למזון כדי להגדיל את
מספר הארוחות הנצרכות ולהקטין את נפחן (גודלן) במהלך היממה.
כמו כן ,טופלו חוסר הברזל ומשק הנוזלים השלילי — גורמים שעשויים
להסביר את תחושת חוסר התיאבון.

כדי לאפשר מימוש מרבי של היכולת בזמן
תחרות יש להתאים את התזונה לסדר היום
של האימונים בצורה עקבית ומושכלת.
זו מושגת תוך השלמה קלורית המספקת
את הצרכים האנרגטיים הגבוהים

הפתרונות ,שיושמו בהדרגה ,כללו:
 כשאין תיאבון ,ארוחות מומלצות המבוססות על שתייה — משקאות
פרי ,משקאות חלבון ,משקאות יוגורט ועוד
 במהלך היום — הצטיידות בחטיפי תחליף ארוחה ,פירות יבשים,
שקדים ,אגוזים ,קשיו
 פתרונות הסעדה במקום הימצאותו של קובי במהלך היום .למשל:
ארוחות בבית הלוחם ,במסעדות ובבתי קפה בסמוך לאימונים
וכיו"ב
 התארגנות מראש (בבית) כדי לאפשר הכנה קלה של המזון; הכנת
אריזות לאחסון המזון ואמצעי קירור לנשיאתו במהלך יום ארוך מחוץ
לבית
 לגבי מחנות אימונים ותחרויות בחו"ל — הנחיות מפורטות על
הצטיידות בזמן שהייה ממושכת בתנאים שבהם המזון המוכר אינו
זמין.

מעקב אנתרופומטרי
עלייה הדרגתית בהקפדה התזונתית שתומכת בתכנית האימונים,
הצטיידות במזונות קלים לניוד ,אכילה סדירה והקפדה על שתיית
נוזלים ותיסוף — כל אלה תרמו לכך שבשנים  2012-2005הייתה עלייה
של  10ק"ג במשקל (ראה שינויים בטבלה  ,)1בעיקר בשל העלייה במסת
השריר והשלד (מסת הגוף הרזה —  .)LBMמאמצע  ,2010בשל שינוי
בצוות המאמנים ,השתנו דפוסי האימון וירדו אחוזי השומן תוך שינויים
קלים במשקל ,כלומר עלייה נוספת ב .LBM-ראוי לציין שאין ערכי
סטנדרד לספורטאים פראלימפיים בשל מורכבות הנכות.
טבלה  :1מעקב מדידות אנתרופומטריות מייצגות בתהליך
המעקב התזונתי
LBM

תאריך

משקל
(ק"ג)

%
שומן*

(ק"ג)

יולי 2005

55.0

13.1

47.8

תחילת ההתערבות
התזונתית

מרץ 2006

62.0

11.2

55.1

הכנות לתחרויות

מרץ 2010

65.0

13.7

56.1

החלפת צוות
המאמנים

אוגוסט 2011

65.1

7.4

59.8

לקראת תחרות
קריטריון -
אליפות עולם
בדנמרק ספט'
2011

פברואר 2012

66.5

8

61.2

לקראת תחרות
הוכחת ביצוע -
גביע עולם
באיטליה מאי 2012

יולי 2012

65.0

7.4

60.2

לקראת המשחקים
הפראלימפיים
— לונדון 2012

הערות

* מדידת  %שומן בעזרת קליפר ,שיטת מדידה 4 ,קפלים ,עובי קפלי עור ,חישוב בעזרת
נוסחת Durnin 1974

משק האנרגיה ,הנוזלים והמלחים וקירור
הגוף באימונים ובתחרויות
שמירה על משק נוזלים תקין חשובה כדי לעזור לגוף להיפטר מעודפי
החום שמצטבר במהלך ביצוע מאמצים גופניים .המסלול העיקרי,
המאפשר את קירור הגוף במיוחד בתנאי סביבה חמים ,הוא התאיידות
הזיעה .ייצור הזיעה על-ידי בלוטות הזיעה מוּוסַת באמצעות מערכת
העצבים האוטונומית הסימפתטית .בשל הפגיעה במערכת העצבים
המרכזית חלה גם פגיעה במנגנון ההזעה ובעקבות כך גם בקיבולת
קירור הגוף.
כדי לאפשר קירור מיטבי נעזר קובי במאמניו ,ששופכים עליו מים
במהלך הרכיבה .הפגיעה ביכולות ההזעה שלו מתבטאת בקצב איטי
של איבוד נוזלים ,ועם זאת ,קצב איבוד המלחים נותר גבוה .כתוצאה
מכך מתפתח מחסור בנתרן — מוחלט (אבסולוטי) או יחסי ,המוביל
להיפונתרמיה .כידוע ,ריכוזי נתרן תקינים חשובים מאוד לפעילות של
מערכת העצבים ולכיווץ השרירים ,ולכן תופעות של התכווצויות שריר
במהלך מאמץ עשויות להעיד על התייבשות ו/או חוסר בנתרן .מומלץ
אפוא להשלים נתרן ע"י שתייה הכוללת מלחים.
לעתים ,מצבי היפונתרמיה עשויים להתבטא בעלייה במשקל ,וזאת
בניגוד למצבים של התייבשות המאופיינים בירידה במשקל .העלייה
במשקל נובעת מעלייה בצבירת נוזלים בגוף .מאמץ ממושך ורצוף (יותר
משעתיים) ללא הפסקות אכילה ,כמו גם אימונים ותחרויות המתקיימים
בשעות של עומס חום גבוה ,עלולים לגרום להתפתחות היפונתרמיה.

המלצות יישומיות
 הוספת מלחים במהלך המאמץ — כדורי מלח ו/או משקאות
איזוטוניים במהלך היממה ,בעזרת שילוב של מזונות המהווים מקור
עשיר במלח (חלק ניכר מן המזון שאנו אוכלים עשיר בנתרן ,ואין צורך
להמליחו)
 בדיקה קפדנית של כמות הנתרן המופיעה בסימון התזונתי .ע"י
בחירת מזונות שמכילים כ 450-מ"ג ל 100-גרם (גבינה מלוחה
וצהובה ,ממרח חומוס ,פסטראמה ,חמוצים ,בייגלה ,קרקרים ,לחם,
פיצוחים וכו').
הרכיבה בשכיבה באופני הידיים גורמת לקושי בבליעה ,ולכן פוגעת
באספקת מים ,פחמימות ומלחים .כדי לאפשר השלמה של רכיבי
המזון תוך כדי רכיבה נבנתה לקובי הגבהת ראש באופני הידיים .מאחורי
הכיסא הונחה שקית של נוזלים שחוברה לפיו ('קאמל בג') .אמצעי
נוסף היה שילוב של שתיית משקה איזוטוני (נוזלים המכילים פחמימות
בריכוז של  5-4ג' פחמימות ל 100-מ"ל משקה ומלחים) ,שהיווה יתרון
בהשוואה לשתיית מים.

חסרים תזונתיים
מתחילת המעקב התזונתי ביצע קובי בדיקות דם :בהתחלה פעם
בשנה ובהמשך בתדירות גבוהה יותר ,וזאת כדי לוודא השלמה תזונתית
בהתאם לשינויים בתכניות האימונים .נוסף ליומני אכילה ,תוצאות
בדיקות הדם סייעו בטיפול ובמניעה של חסרים תזונתיים כגון ברזל,
 ,B12חומצה פולית ועוד ,שעלולים היו לפגוע ביכולת הביצוע.
במפגש הראשון התגלה בבדיקות דם חסר בברזל ובחומצה פולית .כדי
לשפר את ערכיהם הושם דגש נוסף על העשרה במזון ובתיסוף (ראה
הרחבה בסעיף העוסק באימונים בחדר היפוקסי) .בעקבות התמיכה
התזונתית חל שיפור שנשמר עד פברואר  .2010במרץ  2010חלה עלייה
בנפחי האימונים ובאינטנסיביות שלהם (במקביל לחילופי המאמנים),
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ובבדיקות שבוצעו ביולי  2010נצפתה ירידה בערכים המטולוגיים,
המתייחסים לתאי הדם האדומים (תאים שאחד מתפקידיהם העיקריים
הוא הובלה של חמצן לרקמות) ,ובמיוחד בהמוגלובין .בהתאם לכך
תוגבר הברזל בעזרת תוספת של ארוחות עשירות בברזל ותיסוף ברזל.
בפברואר  2012הוסיף קובי אימונים בחדר היפוקסי במכון וינגייט (ראה
להלן) ,וכתמיכה לכך קיבל תיסוף של ברזל B12 ,וחומצה פולית .שילוב
של אימונים בתנאים היפוקסיים ותמיכה תזונתית המותאמת לצרכים
המוגברים שנוצרו כתגובה לחשיפה לתנאים אלו ,תרמו לשיפור בערכי
בדיקות הדם ,במיוחד אלה המתייחסים לספירה האדומה בכלל
ולהמוגלובין בפרט (ראה טבלה  2ואיור .)1

15.0
14.8
14.6

Hb, g%

14.4
14.2
2/2013

7/2012

6/2011

11/2010

7/2010

2/2010

5/2009

טבלה  :2תוצאות בדיקות דם — שינויים עיקריים

14.0

איור  :1תנועתיות ערכי ההמוגלובין ) (Hbבין השנים  2009ל2013-

תאריך

ספירה חומצה
אדומה פולית

מאגרי
ברזל

B12

הערות
(טיפול)

7/2005

נמוכה

נמוכה

נמוכים

תקין

העשרת
התפריט
בברזל
ובחומצה
פולית
במזונות
ובתיסוף

5/2009

–

’

=

=

2/2010

–

–

–

’

7/2010

’

=

–

=

11/2010

–

–

–

6/2011

’

=

–

’

2/2012

–

–

=

–

אימונים
בחדר
היפוקסי
— הגדלת
התיסוף כדי
למקסם
את תוצאות
האימונים

7/2012

–

–

=

’

בדיקה
אחרונה
לפני היציאה
למשחקי
לונדון

 | 64ספורט הישגי ,דצמבר 2013

15.2

העשרת
התפריט
בוויטמין B12
במזונות
ובתיסוף

התאמה תזונתית לאימונים
בחדר היפוקסי
נוסף לאימוני רכיבה ,כושר ופיזיותרפיה ביצע קובי שלושה אימונים
בשבוע (משך כל אחד  2-1שעות) בתנאי היפוקסיה במכון וינגייט .בחדר
היפוקסי ,ריכוז החמצן באוויר הוא  ,14.5%המדמה את זמינות החמצן
בגובה של  3,000מ'.
בשל ההעמסה הגופנית הכרוכה בתוספת אימונים זו התעורר הצורך
בהתייחסות תזונתית מתאימה ,שבאה לידי ביטוי בהעשרה בסך
הקלוריות היומי .הושם דגש על הגברת חלבונים ,ברזל וויטמיני ,B
החיוניים לבנייה מחודשת של שרירים והמאפשרים יצירה מוגברת של
תאי דם אדומים כתגובה לחשיפה לתנאי ההיפוקסיה.
תגבור חלבונים בתפריט היומי בכלל ובמהלך אימונים בפרט
כדי למזער פירוק שריר ,שעלול להוביל לעייפות ולפגיעה בהתאוששות,
ולספק את הצרכים האנרגטיים המוגברים ,הועלתה כמות החלבונים
בתפריט של קובי ל 1.8-גרם חלבון/ק"ג  LBMליממה.
ההמלצות :תוספת חלבונים במהלך אימון יחיד ארוך או רצף של שתי
יחידות אימון ,שסך זמן האימונים שלהן יותר משעתיים .הדרך הנוחה
ביותר במקרה זה היא הוספה של חטיפי חלבון ,שהוספו לאימוני רכיבת
נפח .את חטיפי החלבון חילק קובי לחלקים קטנים ,ואלה הוצמדו
לכידון האופניים לשם אכילה תוך כדי רכיבה.

הנחיות תזונתיות להתאוששות
להלן ההנחיות התזונתיות שניתנו לקובי לשם התאוששות במהלך
אימוני הכנה לתחרויות ,כולל אימונים בחדר היפוקסי:
 במהלך האימון — חצי ליטר לפחות של משקה איזוטוני לכל שעת
אימון .באימון ממושך/עצים — להוסיף  10גרם חלבון בעזרת תוספת
 (Branched-Chain Amino Acid) BCAAוחטיף חלבון
 כשעה מתום האימון — ארוחה הכוללת פחמימות  +חלבונים  +ירקות
 +שתייה.
הערה :השימוש במשקאות איזוטוניים לא הצליח לאורך זמן בשל
השימוש במים גם כדי לצנן את הפנים .כמו כן ,המשקאות האיזוטונים
היו דביקים .במקום זאת קובי שתה מים והוסיף ג'ל ספורט וכדורי מלח
לצורך תגבור פחמימות ומלחים וכתחליף למשקה האיזוטוני.
שתייה
 בבוקר — שתי כוסות מים; במהלך היום — מים בכל  30דקות; בארוחות
—  3-2כוסות מים/מיץ

 באימונים — מים/משקה איזוטוני בכל  20-15דקות.
תוספים לתקופת האימונים (שכללה אימונים בתנאים היפוקסיים):
 ( B12תת-לשוני ,אין לבלוע) — פעם ביום בבוקר ,לפני האימון
 מולטי ויטמין ,כולל ויטמיני  — Bפעם ביום ,אחרי אימון בוקר
 ברזל עדין/זמין — פעם ביום עם ארוחה בשרית
 חלבון ( 10גרם) — במהלך אימון ממושך  20 +גרם מיד בסוף האימון
 מגנזיום —  2-1ביום :אחרי אימון בוקר ולפני השינה.
המלצות ליום התחרות:
 שתיית כמויות גדולות של מים במשך היום (בדיקה עפ"י צבע השתן:
שתן שקוף = שתייה מספקת) .התייבשות עלולה לפגוע באיכות
הביצוע ולגרום לבעיות במערכת העיכול (עצירות)
 אכילת ארוחות בזמנים קבועים
 האימון ביום שלפני התחרות — קצר ולא אינטנסיבי
 ארוחת הערב :חלבונים — רצוי דג או חזה עוף צלוי/אפוי .,כמו כן,
העשרה קלה של פחמימות ומלח בארוחת ערב :חצי צלחת של
פסטה או אורז או קוסקוס ,בתוספת מלח לסלט ולתבשילים .יש
להימנע ממזון שמן/מטוגן
 נטילת תוסף מגנזיום בתקופת טרום תחרות ורצוי לפני השינה.
המלצות לבוקר התחרות:
 אכילת ארוחה דלת שומן  3-2שעות לפני הזינוק:
 אפשרות  :1לחם כטוסט  +גבינה דלת שומן אפשרות  :2דייסת שיבולת שועל  +בננה אפשרות  :3חטיף תמרים/חטיף דל שומן. שתיית נוזלים לרוויה כ 30-דקות לפני הרכיבה :מים או משקה
איזוטוני
  15-10דקות לפני הזינוק — בננה או חטיף גרנולה או חטיף תמרים.
המלצות במהלך הרכיבה (במקרה של מירוץ כביש; לא תקף בנג"ש):
 הקפדה על שתייה במהלך התחרות :מים להשלמת נוזלים
 אחרי  30דקות מתחילת הרכיבה — הוספה של פחמימות (בלגימות
קטנות ובהשהיה בפה) :חלקי חטיף ,תמרים ,משקה איזוטוני/ג'ל
ספורט.
המלצות לאחר סיום הרכיבה:
 ההתאוששות שלאחר המרתון היא בעלת חשיבות מכרעת .יש
להקפיד על צריכת מזון או שתייה עשירים בפחמימה כ 15-דקות
אחרי הפעילות .לדוגמה :פירות ,מיצים ,משקה איזוטוני  +חלבון או
כריך עם טונה/ביצה/פסטראמה.
 כשעה-שעתיים אחרי סיום תחרות הרכיבה — ארוחה מלאה ומאוזנת
הכוללת חלבונים ,פחמימות וירקות.

סיכום
הקפדה על תזונה מאוזנת מהווה חלק חשוב בסדר יומו של ספורטאי
אירובי בכלל ושל ספורטאי עם מורכבות בריאותית כמו קובי לאון,
בפרט .במהלך הליווי התזונתי שלו חל שיפור הדרגתי בהתאמת המזון
לצרכיו במהלך היום .כתוצאה מכך חלה עלייה הדרגתית בהרכב
התפריט (קלוריות ,פחמימות ,חלבונים ,שומנים ,מינרלים וויטמינים).
הדבר איפשר גם עלייה הדרגתית במשקל וירידה קלה באחוזי שומן

קובי לאון ומדליית הכסף במשחקים הפראלימפיים בלונדון 2012
(בעיקר בשל שינויים במסת הגוף הרזה) ,שהתבטאו בשיפור היכולות
באימונים ובתחרויות .כדי לאפשר לקובי אספקה של אנרגיה ,נוזלים
ומלחים במהלך אימונים ותחרויות נדרשה חשיבה יצירתית כגון פתרון
למתקן שתייה על גבי האופניים ,תוך הגבהה קלה בזווית הראש כדי
לאפשר בליעה.
לסיכום ,הקפדה על התאמה אישית ודינמית ,תוך ליווי של דיאטנית
ספורט כחלק אינטגרלי של תכנית האימונים ,סייעה לקובי הן
להתאוששות גופנית בין האימונים והן לשיפור יכולות הביצוע
בתחרויות.
קובי זכה במדליית כסף במירוץ נגד השעון במשחקים הפראלימפים
בלונדון  .2012הוא הוכיח ששילוב של הצבת מטרות גבוהות וברורות
ועבודה של צוות מקצועי תומך הוא הסוד להישגים גבוהים ולהגשמת
חלום.
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי
בדואר אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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מדעי האימון



כדורשער:
ענף פראלימפי קבוצתי ייחודי
אין ספק שהזכייה של נבחרת הנשים של ישראל בכדורשער (ענף פראלימפי לספורטאים עיוורים או
לקויי ראייה) במדליית ארד באליפות אירופה הוכיחה שהפרויקט הלאומי לקידום הענף שהחל לפני
כשש שנים מתחיל לקצור פירות .האתגר העיקרי הניצב בפני נבחרות הגברים והנשים הוא להשיג
את הקריטריון למשחקים הפראלימפיים ,ריו .2016
יעל לנדר
מתאמת ספורט נכים
ביחידה לספורט הישגי

לימור גולדברג
מתאמת אתנה ,מנהלת פרויקטים,
מנהלת נבחרת הכדורשער ,נשים

רז שוהם
מאמן נבחרת ישראל בכדורשער,
נשים וגברים

אריאל פוארטה
עוזר מאמן נבחרות כדורשער,
נשים וגברים

רקע

כדורשער ) (Goalballהוא ענף קבוצתי,
שהומצא במיוחד עבור ספורטאים עיוורים
או לקויי ראייה (כלומר ,משחק מקורי ואינו
נגזרת של משחק אחר) .הוא פותח לראשונה
בשנת  1946על-ידי האוסטרי האנס לורנזן
והגרמני סאפ ריינדל ,עבור לוחמים שאיבדו
את ראייתם במלחמת העולם השנייה.
הענף משתייך לארגון העולמי לספורט
עיוורים (IBSA-International Blind Sports
 , )Federationהוצג לראשונה במשחקים
הפראלימפיים בטורונטו  1976וצורף רשמית
למשחקי ארנהיים .1980
בתחילת הדרך השתתפו במשחק חמישה
שחקנים — שלושה שחקני הגנה ושני שחקני
התקפה ,שעמדו בצדי המגרש ותפקדו
כמתקיפים בלבד .כיום מונה כל קבוצה
שלושה שחקנים  +שלושה מחליפים .מטרת
המשחק היא להבקיע את שער היריב.
המשחק מבוצע על מגרש כדורעף (שאורכו
 18מטר) ,ובשני צידי רוחבי המגרש שני
שערים שרוחבם  9מטר וגובהם  1.30מ’.
משקלו של כדור המשחק  1250גרם ובתוכו
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רגשי :השחקן מתמודד עם לחצים ועומסים
לא מעטים .הכלים שהוא מקבל ,מעצם היותו
בקבוצה הישגית-תחרותית ,מסייעים לו
בהתמודדות עם קשייו הן בתהליך האימון והן
בזמן תחרות .הם מעניקים לו ביטחון עצמי
ומשפרים את הדימוי הגופני והדימוי העצמי
שלו ,עובדה המשליכה על כל היבט בחייו.
גופני :כדורשער הוא משחק פיזי מאוד ודורש
התמצאות במרחב ,לצד פיתוח כוח מתפרץ
ברגליים ובפלג הגוף העליון.

תחום ההגנה של הקבוצה —
עד  3מטרים מקו השער

בהתקפה הכדור חייב לקפוץ
בשטח המסומן טרם הגעתו
לשער הקבוצה היריבה

תחום ניטראלי

איור  :1מגרש כדורשער

תחושת עצמאות :בשל הצורך להגיע למקומות
שונים בארץ לאימונים ולתחרויות ,השחקנים
מחויבים לנסוע באוטובוסים וברכבות .יש לכך
משמעות רבה ביותר בתהליך הרכישה של
תחושת העצמאות האישית ,המסייעת גם
לביצועיהם על המגרש.

בענף הכדורשער כל קבוצה,
המונה שלושה שחקנים,
מנסה להבקיע את שער
יריבתה תוך שימוש בכדור
המכיל פעמונים
תמונת המצב בארץ

שלושה פעמונים המסמנים שמיעתית את
כיוון הזריקה והתגלגלות הכדור .התנועה
וההתמצאות בתחומי המגרש נעשות על-ידי
פסי התמצאות ,הנמצאים על רצפת המגרש,
בקדמת השער.

חוקי משחק בסיסיים
 היות והמשחק נועד גם לספורטאים בעלי
לקות ראייה (על-פי קריטריונים מסוימים),
החוקה מחייבת כיסוי עיניים על-ידי
משקפת שמרכיב הספורטאי לאורך כל
המשחק ,במטרה להשוות את התנאים בין
כל השחקנים.
 כדי ששער יאושר הכדור חייב לפגוע
בפעם הראשונה בתוך רחבת ה 6-מטרים
) (Landing Areaשל הקבוצה היריבה (ראה
איור .)1
 מהרגע שהכדור נמצא ברשותו של אחד
השחקנים עליו לזורקו בתוך  10שניות.
 התוקף יכול לזרוק מכל עמדה שבו נמצאת
קבוצתו ).(Team Area

 אסור לשחקן מתקיף לזרוק את הכדור
יותר מפעמיים ברציפות.
 שתי הקבוצות חייבות לשמור על השקט
במהלך הזריקה.
 אם אחד מחוקים אלה מופר מבוצעת
זריקת עונשין (פנדל) מול השוער ,במרחק
של  12מטרים מקו השער.

התרומה לשחקנים
תרומתו של משחק הכדורשער באה לידי
ביטוי בכמה היבטים:
חברתי :אימוני הנבחרת מהווים מקום מפגש
לספורטאים המגיעים ממקומות שונים בארץ
ומרקעים שונים ,בעלי מכנה משותף השונה
מכלל האוכלוסייה — מוגבלות ראייה .המשחק
הופך אותם לקבוצת תמיכה מיוחדת במינה.
מעבר לעובדה שהם נמצאים בתוך קבוצת
השווים ,הם כולם עוסקים בספורט תחרותי
הישגי.

בשנת  2007החליטה ההתאחדות לספורט
נכים לקדם את ענף הכדורשער וסימנה
אותו כפרויקט לאומי .היא השקיעה משאבים
בפיתוח תשתיות — איתור ספורטאים צעירים
וטיפוחם ,ובמקביל גם בספורטאים בוגרים
ברמה ההישגית .בבסיס ההחלטה לפתח את
ענף הכדורשער עמדו המטרות הבאות:
 מתן מענה לאוכלוסיית לקויי ראייה ועיוורים,
ילדים ובוגרים
 פיתוח ענף בעל אופק ופוטנציאל הישגי גם
ברמות הגבוהות
 איתור ילדים מתאימים לנבחרות העתודה.
ענף הכדורשער פועל כיום ב 8-מרכזים ברחבי
הארץ :חיפה ,תל-אביב ,ירושלים ,באר-שבע,
פתח תקווה ,שגב שלום ,כפר מנדא ואום אל
פחם .במרכזים אלה מתקיימת פעילות של
בוגרים ונוער ,נשים וגברים ,ומתקיימות שתי
ליגות לכדורשער .ליגת העל מורכבת מ4-
קבוצות וליגת המשנה מ 7-קבוצות ברמת
נוער (שתיים מהמגזר הערבי).

נבחרות לאומיות :שילוב
בין יהודים לערבים
נוסף לעובדה שהכדורשער הוא ענף ייחודי,
מעצם היותו ענף המשוחק בספורט הנכים
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בלבד ,בישראל הוא מאופיין בפן ייחודי נוסף
— הנבחרת הלאומית מורכבת מאוכלוסייה
הטרוגנית יהודית-ערבית.

נבחרת הגברים
זו מורכבת משלושה שחקנים מהמגזר הערבי
ושלושה מהמגזר היהודי .ממוצע הגיל .23
הנבחרת מדורגת מקום ה 14-באירופה (מתוך
 )36בדרג  ,Bובשנה הבאה המטרה היא לעלות
לדרג הבכיר — .A
הישגי נבחרת הגברים בכדורשער
בשנים :2012-2004
 - 2004מקום  5דרג ( Cמקום 21
באירופה)
 — 2007מקום  5דרג ( Cמקום )21
 — 2009מקום  1דרג ( Cמקום  21מ-
 ;)32עלייה לדרג B
 — 2010מקום  8דרג ( Bמקום  18מ;)31-
ירידה לדרג C
 — 2011מקום  3דרג ( Cמקום  23מ-
 ;)31עלייה לדרג B
 - 2012מקום  4דרג ( Bמקום  14מ;)31-
השארות בדרג B

נבחרת הנשים
בשנת  2007החל פרויקט לאומי ,בשיתוף
הפרויקט הלאומי לקידום נשים בספורט —
“אתנה” ,במטרה לאתר  6ספורטאיות צעירות
בגילים  .15-13לאחר תהליך מיון מבוקר,
שהביא בחשבון את סוגי הפציעות האופייניות
לענף ואת איכותן הטכנית של הבנות מול
דרישות הענף ,נבחרו  6בנות צעירות (ממוצע
הגיל —  ,)14שנראו כפוטנציאל לנבחרת
הלאומית .על הצוות המקצועי הוטל לגבשן

הישגי נבחרת הנשים בכדורשער מאז
תחילת הפרויקט (:)2013-2007
 — 2008מקום ( 1מתוך  )3בטורניר
נוער
 - 2009מקום  6דרג ( Aמקום  6באירופה
מ)12-
 - 2010מקום  9באליפות עולם (מ)12-
 - 2011מקום  5במשחקי I B S A
העולמיים ( International

לנבחרת בתהליך איטי ,הדרגתי ומקצועי,
והתקדמותן נבחנה בטורנירים בין-לאומיים
בנקודות זמן שונות.
בתהליך השגת הקריטריון למשחקי ריו ,2016
על הנבחרת לעבור את השלבים הבאים:
טופ  5באליפות אירופה בנובמבר ,2013
המקנה גישה ישירה לאליפות העולם.
טופ  3באליפות העולם  2015מקנה את
הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בריו .2016
אם הנבחרת לא תעמוד במשימה ,עדיין יהיו
לה שתי תחרויות נוספות ב :2015-משחקי
 IBSAהעולמיים ואליפות אירופה.

מעטפת מקצועית-רפואית
 במטרה לתת מענה מקצועי רב-שנתי
הוקמה סביב הנבחרת מערכת תומכת
מבחינה מקצועית ,רפואית ומדעית .הדבר
נעשה הן על-פי בקשת המאמן והספורטאיות
והן בהתאם להבנה ולתפיסה של המערכת.
צוות המאמנים הכין תכנית רב-שנתית עם
יעדי ביניים ,בדרך למטרה המרכזית — הגעה
למשחקים הפראלימפיים ,ריו  .2016לשם
הכנה מיטבית של הנבחרת הוחלט להתמקד
בכמה מרכיבים שיסייעו לנבחרת לעמוד
ביעדיה .מרכיבי המעטפת המקצועית-רפואית
מופיעים באיור .2

במסגרת היותן של הבנות חלק מפרויקט
ייעודי ובהמשך — הודות לכניסתן לסגל
הפראלימפי ,הן זכו — ע”י היחידה לספורט
הישגי — למעטפת רפואית ,מקצועית ומדעית
במטרה לספק להן קרקע איתנהבדרך להשגת
המטרה .המעטפת רפואית כוללת:
 רופאת ספורט :הפניה לטיפול רפואי
במידת הצורך ומעקב ע”י רופאת ספורט
 סקירה וייעוץ אורתופדי :כדי לאתר חולשות
ולבצע תרגילי חיזוק ובכך למנוע פציעות
ספורט עתידיות ,ביצעה כל ספורטאית,
כחלק מחובותיה ,סקירה אורתופדית כחלק
מהשגרה השנתית .כמו כן ,במקרה של
פציעה הספורטאית מופנית לטיפול ע”י
הצוות האורתופדי במרכז לרפואת ספורט
ולמחקר במכון וינגייט.
 ייעוץ פיזיולוגי :בדיקות מאמץ וייעוץ
פיזיולוגי בהתאם לבקשת המאמן
(ארגומטריה ,צח”מ ,סח”ח)
 ייעוץ תזונתי :איילת וינשטיין ,תזונאית
הסגל הפראלימפי ,נפגשת עם השחקניות
במסגרת הרצאה כוללת ומפגשים פרטניים
ומעניקה להן ייעוץ תזונתי שוטף ומתן תוספי
תזונה ,עפ”י הצורך .המפגשים הללו חיוניים
במיוחד (כאמור ,ממוצע הגיל של השחקניות
בתחילת הפרויקט היה  — 14גיל ההתבגרות).

צוות מאמנים מקצועי
מאמן כושר גופני

מעטפת מדעית
תוכנה סטטיסטית

מעטפת רפואית
נבחרת הנשים
בכדורשער

)Blind Sport Association

(מ)14-
 - 2011מקום  5דרג ( Aמקום  5באירופה
מ)10-
 - 2013מקום  ,3מדליית ארד ,אליפות

מלגות הישג

תכנית עבודה
רב -שנתית ושנתית

איור  :2המעטפת המקצועית-רפואית של נבחרת הנשים בכדורשער
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 סיוע מנטאלי :בתחילת הדרך ניתן עיקר
הסיוע המנטאלי למאמן ,במטרה לסייע
לו להתמודד עם גיבוש קבוצת בנות בגיל
ההתבגרות לנבחרת הישגית .בהמשך ,לאחר
תמונת מצב ברורה של הקבוצה שהתגבשה
ובהתאם ליחסי הכוחות והדינמיקה
הקבוצתית ,החלה הקבוצה לקבל סיוע
מנטאלי לקידומה בשיטת הפסיכודרמה.

סיוע מנטאלי בשיטת
הפסיכודרמה*
תכנית העבודה הקבוצתית בפסיכודרמה
כללה  11מפגשים ,שהציפו את הקונפליקטים
האישיים והבין-אישיים בתוך הקבוצה
ואפשרו בניית דיאלוג שמבוסס על אמון בין
השחקניות .כמו כן ,נבנה מעגל שותפות
באמצעות בניית שייכות ,מחויבות ,אחריות,
אמון ויצירת דיאלוג .מעגל כזה עשוי לסייע,
בין היתר ,בבניית אחריות מקצועית גבוהה
יותר לקבוצה.
הנושאים המרכזיים שעלו במפגשים היו:
 מוטיבציה להצלחת הקבוצה .הבנות הגדירו
מוטיבציה תוך התייחסות למוטיבציה אישית
וקבוצתית והקשר ביניהן
 תיאום ציפיות ,אישי ומקצועי ,בין השחקניות.
לאחר הגדרת המוטיבציה דנו הבנות בציפיות
מעצמן ומהקבוצה.
 מערכות היחסים האישיים בקבוצה.
השפעת הקונפליקטים האישיים על היכולת
המקצועית בתוך המגרש (באותה עת היו
קונפליקטים אישיים רבים בקבוצה ,שנוצרו
מסיבות שונות)
 בניית אינטימיות .בוצעו תרגילים מגוונים
בפסיכודרמה ,שנועדו להתמודד עם מצבים
רגשיים שונים.
 איתור מקורות הכוח .בעזרת כלים
פסיכודרמטיים נמצאו מקורות הכוח האישיים
של כל אחת בקבוצה.
* ניתן ע“י המנחה אהובה חינץ-בכר

 מעגל שותפות .המטרה הייתה להגדיר את
האינדיווידואל בתוך הקבוצה ולגייסו לטובת
הכלל ,תוך שמירה על העצמי
 התמודדות עם הצלחה וכישלון (ו/או
תסכול) .בפגישות אלו הציגו הבנות מקרים
אמתיים .אלה נותחו כדי לצבור כלים
להתמודדות
 דימוי עצמי — אישי מול מקצועי .בשלב
מתקדם ,שלב ההתערבות ,אפשר היה לדון
בדימוי עצמי אישי מול מקצועי .חשוב היה
להגדיר את הדימוי בקול רם .הבנות האזינו
לאחרות ולעצמן ,ובשלב זה יכלו הבנות
לחזק זו את זו ולהבין איך הן נתפסות בעיני
הקבוצה.
השחקניות נרתמו לעבודה בצורה רצינית
מאוד .אצל רוב הבנות ניתן היה לראות שינוי
משמעותי בדיאלוג הקבוצתי.
נוסף לכך ,במסגרת הרצון להגיע לטכניקת
ביצוע מרבית במסגרת הקבוצה הקיימת
הוענקה למאמנים ולספורטאיות תמיכה
מקצועית:

תוכנה סטטיסטית
לאחרונה נקנתה תוכנה המשמשת לניתוח
משחקי כדורעף ,שעליה ביצענו המרה
למשחק הכדורשער .התוכנה מקדדת כל
פעולה של שחקנית ,כולל מיקום הכדור
ותוצאות הפעולה — שער ,הפרה או חוץ.
כל הנתונים מועברים לגרפים ולווידאו
ומאפשרים ניתוח של כל שחקנית כמו גם של
הקבוצה כולה .יתרונות התוכנה מתבטאים
בשיפור יכולת השחקניות ובבניית תכניות
משחק נגד קבוצות יריבות.

כושר גופני
הצוות המקצועי כולל מאמן כושר ,העובד
עם השחקניות פעם בשבוע למשך שעה.
הדגש באימונים הוא על מניעת פציעות

וחיזוק יכולות גופניות ספציפיות למשחק.
אימוני הכושר כוללים גם מעקב ובקרה
באמצעות מבדקי יכולת גופנית ,מדידות
אנתרופומטריות (גובה ,משקל ,אחוז שומן),
מבדקי מהירות וכוח ומבדקים פיזיולוגיים.

מלגות
המלגות מותנות בפעילות השחקנית לאורך
החודש (אימוני כדור וחדר כושר) ואורח חיים
ספורטיבי .אם שחקנית אינה מבצעת את
התכנית החודשית שלה כנדרש ,מנוכה לה
חלק יחסי של המלגה החודשית.

סיכום
פיתוח ענף הכדורשער כפרויקט לאומי הוא
תהליך ארוך ,אבל את אותותיו הראשונים
אנו רואים בימים אלה ממש .תמיכת היחידה
לספורט הישגי משמעותית ביותר בכל הקשור
למעקב ולבקרה על התכנית המקצועית.
היקף הפעילות בענף בקרב הגברים ובעיקר
בקרב הנשים תופס תאוצה וכולל כל מגזרי
האוכלוסייה (יהודית ,ערבית ובדואית) .ענף
הכדורשער מהווה עבור אוכלוסייה מסוימת
(עיוורים ושרידי ראייה) קרש קפיצה הן
מבחינת הדימוי האישי והן מההיבט החברתי.
אין ספק שההתאחדות לספורט נכים והיחידה
לספורט הישגי יכולות לחוש גאווה רבה.
התהליך שעברה נבחרת הנשים ,שהחל ב-
 2007כפרויקט לאומי של התאחדות ספורט
הנכים והיחידה ,הגיע לשיאו בזכייה במדליית
ארד באליפות אירופה .המקום השלישי
מוכיח כי כל המערכת פעלה היטב מבחינה
מקצועית ,והיא בדרך הנכונה להשגת המטרה
הסופית — ריו  .2016בעקבות ההישג הוזמנה
הנבחרת לאליפות העולם בשנה הבאה,
המהווה את התחרות הראשונה להשגת
הקריטריון לריו .בהצלחה!
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מדעי האימון



השינויים בחוקת הג'ודו
והשפעותיהם על הקרבות והגישות לאימון
שינויים משמעותיים התרחשו בחוקת הג'ודו בתקופה האחרונה .על-פי נתונים שפרסמה התאחדות
הג'ודו הבין-לאומית באוקטובר האחרון מתברר שהשינויים הללו הפכו את קרבות הג'ודו לדינאמיים,
להתקפיים ולאטרקטיביים יותר אך גם הביאו למהפכה ,המתבטאת בגישות חדשות לאימון
התואמות את הרוח החדשה בענף.
הילה דוידוב
 ;M.B.Aמתאמת מקצועית ,היחידה לספורט הישגי

שני הרשקו
מאמן לאומי ,ג'ודו נשים

hillad@wingate.org.il

s0542152162@gmail.com

מולי אפשטיין
פיזיולוג מאמץ ,המרכז לרפואת ספורט ולמחקר ע"ש
ריבשטיין במכון וינגייט muli_ep@wingate.org.il

מבוא
רבים מענפי הספורט בנויים על חוקים
שנקבעו בראשית המאה הקודמת ולעתים
אף בזו שקדמה לה .שמרנות עיקשת ודבקות
במסורת שימשה במשך שנים רבות נר
לרגליהם של ראשי ענפי הספורט השונים.
נדמה כי מאז הפכה הטלוויזיה לגורם כה
משמעותי בספורט נאלצו ראשי הענפים
להתגמש ולהתאים את עצמם לעידן החדש.
השינויים הרבים שנכפו על הענפים על-ידי
גופי השידור הכניסו עניין רב יותר בקרב
הצופים ואילצו את הספורטאים והמאמנים
להתאים את עצמם לרוח הזמן.
במקביל לשינויים בחוקה התרחשה מהפכה
נוספת ,שעניינה התאמת שיטות האימון
לעידן החדש .חלק מן השינויים עסקו
בהיבטים הטכניים-טקטיים ,וחלקם התמקד
בהיבט הגופני .התפתחות הספורט והפיכתו
למקצועני תרמה להבנה ולהכרת הצרכים
הגופניים של הספורטאי .כיום ברור לכול
שהדרך לפסגה ולמצוינות הישגית עוברת
גם דרך אימון של יכולות נוספות ולא רק
של אלו הטכניות .פיתוח יכולותיו הגופניות
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של הספורטאי ("כושר גופני") חשוב משני
טעמים עיקריים :האחד — היכולת להתאמן
ולהוציא אל הפועל באופן מיטבי את תכליתו
של ענף הספורט ,והשני — מניעת פציעות.
מאז הקיץ שעבר ולאחר סיום המשחקים
האולימפיים בלונדון נערכו פגישות רבות
של איגוד הג'ודו הבין-לאומי כדי לקבוע
את עתידו של הענף .בשנים האחרונות
נעשו בו שינויים רבים :נקבעו טורנירים בין-
לאומיים המוכרים לדירוג ,אליפות עולם
שתתקיים בכל שנה ורשימת דירוג עולמי,
שקובעת את הקריטריון האולימפי .בצד
הטכני נעשו שינויים המאפשרים להציע
ג'ודו אטרקטיבי יותר ואפילו דרמטי .נשיא
איגוד הג'ודו הבין-לאומי ,מריוס ויזר ,הסביר:
"המטרה שלנו היא לשמר את רוח הג'ודו ,את
הניטראליות של השיפוט ושקיפות ההחלטות
ולעשות כל מה שאפשר כדי לקדם ג'ודו
יפה ומרהיב ,שבו האיפון הופך שוב למטרה
הסופית .ג'ודו הוא מעצם הגדרתו דרך של
הסתגלות .הג'ודו חייב להמשיך ולהסתגל תוך
שמירה על שורשיו וערכיו בחיים".

על רקע העובדה שקרבות הג'ודו במשחקי
לונדון היו משעממים ונטולי ריגושים ,כמעט
שלא טלוויזיוניים ושמורים למביני דבר
ולמומחים בלבד ,נולדו החלטות ושינויים
בחוקת הג'ודו ,חלקם עוד לפני המשחקים
וחלקם לאחריהם ,שלרובם יש השפעה ישירה
על ההכנה הפיזיולוגית של הספורטאים.

בחלקו הראשון של המאמר יתוארו השינויים
הבולטים שנעשו בג'ודו והשפעתם,
ובחלק השני המלצות להתאמות
בגישות לאימון בעקבות שינויים אלו.

שינויי החוקה בג'ודו
והשפעתם על הדרישות
הפיזיות
כאמור ,אחת המטרות החשובות של שינוי
החוקה בג'ודו הייתה הפיכת הקרבות
לדינאמיים ,אקטיביים והתקפיים .חלק זה
של המאמר סוקר את השינויים בחוקת
הג'ודו ,שיש להם השפעה ישירה על ההכנה
הפיזיולוגית של הספורטאים.

א .הערכה טכנית — איפון
ועונשים
יתרון למתחרה המבצע טכניקות :על-פי
ההגדרה ,איפון ברור הוא תנועה מתפרצת
עם כוח ,מהירות ושליטה ונפילה על הגב .כל
זאת כדי להעניק ערך אמתי למטרה של כל
מתחרה — ביצוע איפון .כדי לתת לו ערך רב
יותר מובאות בחשבון רק הטכניקות הכוללות
מגע בין הגב למזרן .השינוי בחוקה בא לחזק
את המטרה בג'ודו ,שצריכה להיות ברורה,
מוגדרת וחיובית ,והמתבטאת ביתרון ההטלה
או הריתוק על עונש .וכך נקבע שבמהלך
הקרב יהיו שלושה שידו (עונש) ,והרביעי יהיה
הנסוקו-מקה ,שווה-ערך לאיפון ,כלומר שלוש
אזהרות ולאחר מכן פסילה .השידו אינם
מזכים את הספורטאי בנקודות ,כלומר ל3-1-
שידו אין שום ערך ,ורק הרביעי מביא לפסילה.
מטרת השינוי היא למנוע ניסיון של המתחרים
לנצח בקרב בעונשים במקום לנסות לנצח
בניקוד הניתן על הטכניקות בג'ודו .החל
ב ,2014-בשונה משנים קודמות ,השידו יינתן
ללא עצירת הקרב כדי להביא לשטף בקרב.

השינוי בחוקה בא לחזק את
יתרון ההטלה או הריתוק על
עונש ולמנוע מהמתחרים
לנצח בקרב בעונשים במקום
לנסות לנצח בניקוד הניתן
על הטכניקות בג'ודו
הפילוסופיה של העונש משתנה אפוא
לחלוטין .אמנם שיטת העונשים עדיין קיימת,
ולאחר ארבעה עונשים הספורטאי נפסל ,כפי
שהיה נהוג עד כה ,ועם זאת ,אין יותר הקבלה
בין הניקוד (יוקו ,וואזארי) לעונשים .היתרון
יינתן לספורטאי שתוקף ,אבל אם אף אחד
לא השיג ניקוד (יתרון טכני) ,יזכה המתחרה

שצבר פחות עונשים .אם הקרב ממשיך
אל ניקוד זהב (עקב תיקו) ,הראשון שיקבל
עונש יפסיד ,או לחלופין ,זה שיקבל ניקוד
על טכניקה ינצח .גם כאן ,שיטה זו מעניקה
יתרון למתחרה שמנסה לבצע טכניקות.
מבחינה פיזית ,ברגע שאחד המתחרים מוביל
בניקוד ,על יריבו לשאוף להשיג ניקוד גבוה
יותר ,או לחתור להשגת ארבעה עונשים .יש
לציין שהיתרון בעונשים הוא שביר מאוד,
ולכן נעשים מאמצים אינטנסיביים לייצר קרב
דינאמי ,אקטיבי והתקפי והרבה פחות טקטי.

ב .אחיזות
 .1איסור על שחרור אחיזות בשתי ידיים.
מקרים הבאים יינתן עונש (שידו):
 'שבירת' האחיזה בשתי ידיים ,כלומר ,אסורלשחרר אחיזה בשתי ידיים בו-זמנית.
 אחיזה צולבת צריכה להיות מלווה בהתקפהמיידית .אותו כלל חל באחיזת חגורה ו/
או באחיזת צד אחד .השופטים צריכים
להעניש אך ורק את המתמודדים שאינם
אוחזים בקומיקטה (אחיזה) מהירה ,או את
אלה המנסים לא להיתפס על-ידי היריב.
 איסור חיבוק היריב לזריקה [חיבוקבשתי ידיים בו-זמנית (חיבוק דוב)].
המטרה בשינוי זה היא להפוך את האחיזה
(קומיקטה) לחלק מתחרות הג'ודו .הגיוני ואף
הכרחי שהמתחרה יחפש את הקומיקטה
הטובה ביותר לשם ביצוע טכניקות יפות.
אבל מניעת האחיזה מהיריב ,אם אין
התקפה מיידית ,אינה קונסטרוקטיבית.
לאחרונה נמצא כי תהליך חסימת היריב
הפך לדומיננטי בקרבות רבים ,שהוביל
לקרבות ארוכים ומשעממים .ההחלטות
שנקבעו נועדו לתקן זאת .במילים אחרות,
המטרה היא לא למנוע עבודת קומיקטה
אלא להופכה לפעילה ולמְקדמת.
 .2ביטול אחיזת הרגליים .ההגדרה :כל
התקפה או חסימה ביד אחת או בשתיים או
בזרוע אחת או בשתיים מתחת לחגורה ב-
( Tachi-wazaטכניקה בעמידה) .במקרה זה
יינתן עונש (הנסוקו-מקה) ,והקרב יסתיים.
כפי שצוין ,מטרת הג'ודוקא היא לבצע איפון.
לכך ישנן אפשרויות רבות ,ההופכות את
ענף הג'ודו למרהיב ועם זאת לספורט טכני.
יש צורך בבהירות רבה יותר כדי להפוך את
הענף למובן יותר לג'ודוקא עצמם ואף לקהל
הצופים ולעשותו קל יותר לשיפוט .בעבר
ניתן היה לתפוס ברגליים ,ואז היריבים היו
מתרחקים זה מזה ,כפופים ,והקרב היה
פסיבי .בשנים האחרונות נאסרת תפיסת
רגליים ישירה ,וההשפעות הן ברורות :כמה
טכניקות נעלמו לטובת הופעתן המחודשת
של תנועות מרהיבות ,שלא יכלו להתבצע

בשל עמדתם של המתחרים .ההחרגה
נעשתה לתפיסה ישירה של הרגל במקרה
של אחיזת צלב .השיפוט במקרים כאלה
הוא לעתים מסובך יותר ,למרות התערבות
של וידאו ,ולכן כל התקפה בעזרת הידיים
מתחת לחגורה ,במהלך עבודה בעמידה,
תיחשב כ ,Hansoku-make -ללא יוצא מן
הכלל ,כלומר להפסד .הדבר גורם להגדלת
זמן ה'נטו' במהלך הקרב עם אחיזה ,מאפשר
מצבים התקפיים ומסוכנים הרבה יותר ומונע
בזבוז זמן ופעילות טקטית .כאשר קיימת
אחיזה משותפת של היריבים ,כל אחד נדרש
לפעול קשה יותר מבחינה פיזית וזמן רב יותר
בכל קרב.

ג .המשכיות התרגילים
אל מחוץ למזרן
 בחוקה החדשה מותרת המשכיות בקרקע
בדיוק כפי שמותרת פעילות בעמידה ,כך
שתרגיל שמתחיל בתוך הזירה יכול להימשך
אל מחוץ לזירה ,ללא עצירה.
 ניקוד ל( :Osaekomi-המשכיות הריתוק)
 10שניות ליוקו (לעומת  15שניות בעבר)15 ,
שניות לווזארי 20 ,שניות לאיפון (במקום )25
  K ansetsu-wazaוShime -waza -
(חניקות) ,שהחלו בתוך שטח התחרות
והוכרו כיעילים ליריב ,עשויים להיחשב גם
אם המתמודדים היו מחוץ לאזור התחרות.

השינויים בחוקת הג'ודו
מדגישים ביתר שאת את
חשיבותה של הכשירות
הפיזיולוגית של הג'ודוקא.
התארכותו של משך הקרב,
המשכיות הקרב גם מחוץ
למזרן ,הגדלת המשטח
והגדלת רצף הקרב — כל
אלה מחייבות רמת כשירות
גופנית גבוהה יותר
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ו .שופט אחד בלבד על המזרן

מושגים נפוצים בג'ודו
מושג

הסבר

איפון

מוענק עבור תנועה מתפרצת עם כוח ,מהירות ושליטה הגורמת
ליריב ליפול על גבו ,או חניקתו עד כניעה ,או ביצוע בריח על מרפק
היריב עד כניעה ,או ריתוק היריב עד  20/15שניות וכן כעונש ליריב
שביצע עבירה רביעית או עבירת ( Hansoku-makeפסילה ישירה
— עבירה בלתי ספורטיבית או תפיסת רגליים) .איפון מהווה ניצחון
מוחלט על היריב ,ולכן מביא לסיומו המיידי של הקרב

ריתוק

הצמדת השכמות של היריב לקרקע ,כאשר הוא על גבו,
למשך  10/15/20שניות

שידו

עונש

הנסוקו-מקה

ענישה/פסילה ע"י השופט על פעולה אסורה/בלתי ספורטיבית

יוקו

מוענק עבור הטלת היריב על צידו לכיוון הגב

וואזארי

מוענק עבור הטלת היריב על 'חצי גב' (בין גב לצד)

קומיקטה )(Kumikata

שיטות של אחיזת היריב

Tachi Waza

טכניקה בעמידה

בריח

הפעלת לחץ באמצעות מנוף על מפרק היריב או על האזור הקרוב
לו ,ובכך הבאתו לכניעה .בג'ודו מותרים בריחים רק על המרפק

חניקה

האטת מהירות זרימת הדם לראש ובכך הבאת היריב לכניעה
או לעילפון

טאטאמי

מזרן

Shime Waza

טכניקת חניקה

IJF

התאחדות הג'ודו הבין-לאומית

ד .משך הקרב
אין מגבלת זמן לניקוד זהב [החלטת שופטים
) (Hanteiמבוטלת] .לאחרונה קיימת הסכמה
כי קרבות רבים מדי הסתיימו בניקוד זהב,
עם החלטת השופט (הרמת דגל) .בסיום
הקרב (לקראת החלטת השופט) סמכו חלק
מהספורטאים על כך שהוא יחליט לטובתם,
וכדי להימנע מכך בוטלו דגלי ההחלטה.
נקבע שניקוד הזהב הוא 'פתוח' ,עד שאחד
המתחרים משיג יתרון בניקוד או מקבל
עונש.
תיאורטית ,קרב עשוי להימשך לנצח ...בעבר
נצפו קרבות שהגיעו ל 12-10-דקות נטו
(בחוקה הקודמת קרב נמשך  5דקות ובהעדר
הכרעה — עוד  3דקות ועד  8ד' .לאחר מכן
הוכרע הקרב בהחלטת שופטים) .על-פי
החוקה החדשה ,הקרב נמשך עד להכרעה
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(ניקוד זהב).
 בגלל ביטול מגבלת הזמן הספורטאי צריךלהיות ערוך לקרב ממושך מהרגיל ,אך עובדה
זו עלולה לפגוע בהתאוששותו לקראת הקרב
הבא .מסיבה זו עליו לעשות מאמץ גדול יותר
להכריע את הקרב בשלב מוקדם יותר בתוך
ניקוד הזהב .החל ב 2014-יעודכן משך הקרב
אצל נשים בלבד — מ 5-ל 4-דקות.

ה .הגדלת משטח הקרב
משטח הקרב (מזרן — טאטאמי) גדל ל10X10-
מ' (במקום  )8 X8ואזור הבטיחות ל 4-מ'
(במקום  .)3ההגדלה נעשתה כדי להבטיח
ביצועים ברמה גבוהה ובטיחות מרבית .אזור
ה 4-מטרים הכרחי בהקשר לחוק ולפיו פעולה
שהחלה בתוך משטח הקרב — ניתן לסיימה
מחוצה לו.

חלוקת התפקידים בין שלושת השופטים
השתנתה .רק שופט אחד מהשלושה יהיה על
המזרן ,ואחר יישב ליד השולחן ,מול הווידאו.
במידת הצורך הוא יקבל סיוע מחבר ועדת
השיפוט או משופט אחר המומחה בשימוש
בווידאו .בכל מקרה יהיו תמיד שלושה
שופטים בקרב .חברי ועדת השיפוט של הIJF-
יתערבו רק במצבים חריגים .המטרה היחידה
בשינוי זה היא להבטיח כי הספורטאי שניצח
בקרב אכן ייקבע ככזה .לצורך כך ,הליך
השיפוט על המזרן יהיה ישיר וברור ,והתחרות
'תזרום' בקצב טוב יותר וביעילות רבה יותר.
כדי לשמור על הגינות ולהבטיח התאוששות
אופטימלית של השופטים יתקיים סבב ביניהם.
משטח התחרות הגדול יותר יפחית את
תופעת ההתחמקויות ,נוכחותו של שופט
אחד על המשטח יפחית את ההיתקלויות
של המתחרים בשופטי הצד ותפחית את
העצירות במהלך הקרב .הספורטאי יהיה חייב
להיערך לקרב רצוף וממושך יותר ,שיהיו בו
גם פחות הפסקות.

תפיסות אימון חדשות
האימון לפיתוח היכולות הגופניות של
ספורטאים בענפים רבים התבסס בעבר
על שיטות שנלקחו מענפים בעלי מסורת
דוגמת האתלטיקה .בהעדר תורת אימון
ענפית מוגדרת 'העתיקו' המאמנים את
שיטות האימון המוכרות והמקובלות .כך זלגו
להן שיטות אימון כמו שיטת הרצף ,הרצף
המשתנה (פארטלק) ,אימוני הפוגות ואימוני
חזרות מהאתלטיקה אל ענפי הכדור וענפי
הקרב השונים.
הבנה קפדנית ומדוקדקת של צורכי הענף
הולידה גישות אימון מתקדמות ,שדחקו את
מקומן של השיטות המסורתיות .חלק מאנשי
המקצוע הטמיע את השינויים והתפיסות
החדשות ,אולם חלק אחר משתמש עדיין
בשיטות המסורתיות.
השינויים שבוצעו לאחרונה בחוקת הג'ודו
מדגישים ביתר שאת את חשיבותה של
הכשירות הפיזיולוגית של הג'ודוקא.
התארכותו של משך הקרב (תיאורטית
ובמקרים רבים גם מעשית) ,המשכיות הקרב
על הקרקע גם מחוץ למזרן ,הגדלת המשטח
והגדלת רצף הקרב — כל אלה מחייבות
רמת כשירות גופנית גבוהה יותר .להלן
כמה דוגמאות של תפיסות אימון חדשות,
שהוטמעו על-ידי מאמן הנבחרת ,שני הרשקו,
באימוני נבחרת הנשים בג'ודו .חשוב לציין
שחלק מן התפיסות החדשות הוטמעו עוד
לפני השינויים בחוקה ,והם מבחינת ה'בשורה

החדשה' באימון ,פרי עבודות מחקר והבנה
תיאורטית טובה יותר של צורכי הענף.

א .אימוני ריצה
ריצה היא אמצעי נפלא לפיתוח כושר
אירובי ,במיוחד כאשר קהל היעד הוא רצים
מקצועיים או חובבים .במרוצת השנים הפכו
אימוני הריצה לשם נרדף לאימון לפיתוח
כושרם האירובי של ספורטאים בענפים
רבים .הזיקה הרעיונית שריצה = כושר אירובי
מצאה את ביטויה באימוני ריצה מפרכים
שנלקחו ,כאמור ,מעולם האתלטיקה :ריצות
רצף ,אימוני פארטלק (משחקי מהירויות)
ואימוני הפוגות .כיום אנו מבינים שכדי להגיע
לכשירות פיזיולוגית גבוהה ולכושר ייחודי
שמותאם לדרישות הענף אין צורך לרוץ
באופן חדגוני ולאורך קילומטרים רבים.
חשוב לזכור שתפקידה העיקרי של
המערכת האירובית בענפי הקרב הוא
בעיקר לצורכי התאוששות ופחות לתמיכה
רציפה בתהליכים מטבוליים ,שמאפיינים
פעולות סבולת רצופות כמו ריצה ,רכיבה
או שחייה למרחקים .ענפי הקרב בנויים
על מגוון של פעולות מתפרצות ועצימות,
הדורשות מעורבות גבוהה של מרכיבי כוח
ולאחריהן הפוגה קצרה טרם ביצוע הפעולה
הבאה .המערכת האירובית בענפי הקרב
נועדה ,כאמור ,להבטיח התאוששות מספקת
במהלך האימון והתחרות ולמנוע מצב של
התשה וירידה ביכולת הביצוע .במילים אחרות
— 'צריך כושר כדי להתאמן'.
אם נתרגם זאת למושגים מעולם
הנוירופיזיולוגיה אפשר לדבר על יחסי
גומלין בין המערכת הסימפתטית למערכת
הפאראסימפתטית .הראשונה (מצב של
'ברח או הילחם') מגויסת בפעולות הקצרות
והעצימות ותורמת לעלייה חדה בדופק ובלחץ
הדם .משימתה היא להבטיח 'הישרדות',
וככזו היא פועלת לפי הדרוש מיידית ואינה
מתחשבת בטווח הארוך או הבינוני וכן אינה
מתעסקת בבעיות שעלולות להיגרם כתוצאה
מפעולותיה דוגמת שימור ואגירת אנרגיה ,או
מאין תבוא האנרגיה הדרושה לפעולותיה.
את התפקיד הזה היא משאירה למערכת
הפאראסימפתטית .מערכת העצבים
הפארארסימפתטית אחראית לפעולות
הרגעה ושימור .כשירות אירובית טובה תורמת
ל'חיזוקה' של התגובה הפאראסימפתטית
ומאפשרת התאוששות טובה יותר במהלך
האימון והקרב עצמו.
אימוני ריצה בנבחרת הנשים בג'ודו משמשים
כיום רק כאמצעי שחרור וכאמצעי לבקרת
משקל ,בדרך כלל בחלק המסיים של האימון.
הם מבוצעים בעיקרם בתקופות ההכנה,
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לפרקי זמן של כ 30-20-דקות בכל אימון
ובתדירות של פעמיים בשבוע .קצב הריצה
מוגדר כאירובי מתון (ריכוז לקטט בדם של
כ 2-מילימול/ליטר) ,כזה שמאפשר דיבור
ונשימה נינוחה.
את הריצות העצימות — 'כיבוש הפסגות'
הסיזיפי ואימוני המאוצים הקצרים ,החליפו
אימונים ייחודיים על מזרן הג'ודו תוך הקפדה
על יחסים נכונים בין עבודה והתאוששות.

ב .אימון ללא התשה
כמה פעמים שמעתם את האמרה "קשה
באימונים ,קל בקרב"? מתברר שגם בקרב
המצב לא קל ...אימוץ הקלישאה הזו הוביל
במרוצת השנים לנקיטת דפוסי אימון
שתכליתם להתיש את הספורטאי עד כלות.
הרעיון היה שככל שהספורטאי יחווה רגעי
מצוקה ועייפות מתמדת ,כך ישתפרו יכולותיו
הפיזיות ,הטכניות והנפשיות ,ו'ביום פקודה'
הוא י ֵדע לתרגם זאת להצלחה בקרב.
אלא שבספורט זה לא 'עובד' כך .התשה של
הספורטאי באימונים מפרכים וממושכים
מובילה לדיכוי מערכת העצבים שלו ולפגיעה
ביכולות הכוח והזריזות שלו .כניסה למצבי
עייפות ,הנגרמים מיחסים לא נכונים של
זמן פעילות מול זמן התאוששות ,מכניסה
את הספורטאי לדפוס הישרדותי שיגרום
לו להתנהגות אדישה ,לשימור האנרגיה
ולדעיכה משמעותית ברמת הביצוע שלו.
את מקומם של הקרבות הארוכים והצפופים
(רנדורי) החליפו אימונים שתכליתם לתרום
לחדות ,למהירות ,לעוצמה ולדיוק בביצוע
( — Maximal powerהספק-על) .הדרישה
לביצוע מדויק ועוצמתי היא עיקרון שנשמר
לכל אורך תקופת האימונים ,ומה שמשתנה

הם זמני העבודה וזמני המנוחה .השינוי ביחסי
עבודה-מנוחה (הגדלת משך העבודה ו/או
קיצור משך ההתאוששות) מאפשר לפתח גם
את מרכיב ה( Power endurance-סבולת
ההספק) ,שהוא בעל חשיבות רבה בענפי
הקרב .יחסי העבודה-מנוחה ,שמאפיינים
את קרב הג'ודו ,הם הבסיס להיגיון הפיזיולוגי
המנחה את תכנון קצב האימון .יחס זה הוא
ממוצע גס של מה שקורה בדרך כלל בקרב
ג'ודו ,ובתהליך האימון יש חשיבות לעבוד
סביב אותו ממוצע ומדי פעם לסטות מעט
ממנו .את ההתשה שנגרמה בעבר בעקבות
קרבות ארוכים ו'עצלים' החליפה עייפות
מסוג אחר ,כזו שהולכת ונבנית במהלך האימון
— פועל יוצא של חזרות קצרות ומרובות
המבוצעות בתכליתיות רבה .מעב ָר לדפוס
אימון כזה הולם יותר את אופיו של הקרב
(יחסי עבודה-מנוחה) ומאפשר לספורטאי
לשמור על 'טריות' יחסית שמבטיחה ביצועי
כוח והספק טובים יותר .באנאלוגיה לנהיגה,
אפשר להמחיש זאת בשליטה טובה יותר
על דוושת ההאצה (גז) ועל דוושת הבלם.
לעתים אנו מעוניינים להאיץ ולעתים לבלום
בפתאומיות .ספורטאי עייף ומותש ,עקב
אימון לא נכון ,לא יוכל לעשות זאת.
אחת הדרכים לבקר את עצימות האימון
ולבחון את מידת השפעתה על הספורטאי היא
באמצעות מדידת ריכוז הלקטט בדם ,מדידת
הדופק ושימוש בטבלת הערכה סובייקטיבית
של עוצמת המאמץ (הטבלה של בורג -
.(RPE — Rate of Perceived Exertion
כלים אלה משמשים את המאמן והפיזיולוג
להעריך את רמת האימון ומידת התאמתו
לכשירות הפיזיולוגית של הספורטאי.

ג .כוח תיאומי
פיתוח הכוח בענפי הקרב מבוסס על כמה
עקרונות בסיסיים:
 .1עבודה על תנועה ולא עבודה על שריר
(פיתוח שרירים מתאים למפתחי גוף אבל
לא לספורטאים)
 .2שימת דגש על פיתוח כוח ולא על פיתוח
מסת שריר
 .3פונקציונאליות — בחירת תרגילים
שמתאימים לצורכי הענף :הקפדה על
מנח גוף רלוונטי ,עבודה על רגל אחת
והתחשבות בכיוון הפעלת הכוח ובאופן
האחיזה של אמצעי האימון
 .4שימת דגש על דרגות קושי טכניות (שיווי
משקל ,משטח לא יציב ,רגל אחת) ופחות
על משקלים חיצוניים
 .5פיתוח כוח מתפרץ — עבודה בעצימות
גבוהה (גיוס).
להלן הפירוט:
 .1עבודה על תנועה ולא עבודה על שריר:
אחד העקרונות החשובים באימון כוח
לספורטאים הוא התייחסות לתנועות שאותן
הם נדרשים לבצע במהלך פעילותם הייחודית.
תנועות אלה מהוות חלק משרשרת קינטית
שעוברת דרך מפרקי הגוף השונים .אי לכך,
אימוני הכוח של ספורטאים צריכים לכלול
תרגילים מורכבים שמערבים קבוצות שרירים
רבות ,לעתים גם כאלה שמבוצעים בכמה
מישורי תנועה .גישה זו ,בניגוד לגישה הרווחת
באימון פיתוח הגוף ,שבו עובדים בעיקר
על השריר ,היא קריטית באימון ספורטאים.
את מכונות הכוח הסטנדרטיות ,שבמרבית
המקרים פועלות במישור תנועה אחד
ובבידוד של חלקי הגוף השונים ,מחליפים
אמצעי התנגדות אחרים המאפשרים ביצוע
שלם של תנועה במגוון מישורים .לדוגמה:
פלטות משקל ,מוטות ,פולי לסוגיו ,כדורי כוח,
רתמות התנגדות ומשקוליות יד .לשם פיתוח
כוח מרבי נעשה שימוש בתרגילים קלאסיים
דוגמת משיכות ,הרמה ודחיקה ,לחיצת חזה
ותרגילי שפיפה.
 .2שימת דגש על פיתוח כוח ולא על
פיתוח מסת שריר :מטרת אימוני הכוח
בספורט ההישגי היא לשפר את רכיבי הכוח
בתנועות ייחודיות ולאו דווקא להגדיל את
מסת השריר .אימוני כוח ,שמטרתם פיתוח
המסה השרירית ,היא נחלתם של מפתחי
גוף ,שמסתייעים לשם כך בתכניות אימון
ייחודיות ,בתזונה ייעודית ולעתים אף בעזרים
פרמקולוגיים .העלייה במסת השריר של
הספורטאי ,פועל יוצא של אימוני התנגדות,
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היא תוצא נלווה של האימון אבל בשום פנים
ואופן אינה מהווה מטרה בלעדית .את שיטות
האימון המסורתיות (אימוני היפרתרופיה) יש
להחליף באימונים ייעודיים ,שמטרתם לשפר
את רמת הכוח בדפוסי התנועה שלהם נדרש
הספורטאי בעת ביצוע המיומנויות השונות
שנגזרות מאופיו של כל ענף ספורט.
 .3פונקציונאליות :בחירת תרגילי כוח
ואביזרי תרגול נלווים צריכה להיעשות על-
פי הדרישות הייחודיות של ענף הספורט.
לפני שמחליטים באילו תרגילים לבחור עלינו
לשאול את עצמנו מהו מנח הגוף במהלך
הפעילות הספורטיבית (עמידה ,עמידה
על רגל אחת ,ישיבה ,שכיבה) ,מהו כיוון
הפעלת הכוח (אנכי ,אופקי ,סיבובי) ,והאם
קיימת אחיזה ייחודית (בג'ודו — אחיזה בבגד
היריב) .על סמך הנתונים האלה יש לבחור את
התרגילים שישרתו באופן מיטבי את מטרת
האימון — פיתוח כוח בתנועות פונקציונאליות,
בהתאם לאופי הענף .לענף הג'ודו ,למשל,
הדרישות שלנו הן כדלהלן:
 מרבית התרגילים יבוצעו בעמידה; מיעוטם
בישיבה ו/או בשכיבה.
 כיוּון הפעלת הכוח יהיה בעיקרו משיכה
אופקית ולא משיכה אנכית .לדוגמה:
משיכה של חבל ולא טיפוס על חבל
 שילוב תרגילים בעמידה על רגל אחת
 הלבשת שרוולי ג'ודו על אמצעי האימון
השונים במטרה לאחוז באופן דומה לזה
שנדרש בקרב.
 .4שימת דגש על דרגות קושי טכניות ופחות
על משקלים חיצוניים :באופן מסורתי ,כאשר
אנו מעוניינים להעלות את דרגת הקושי
של האימון (אימון הכוח) ,נוסיף התנגדות.
תוספת התנגדות (המשקל המורם) משרתת
את עקרון האימון המכונה עומס יסף
) .(Over loadשיטה זו מאפשרת פיתוח כוח
מרבי בענפים שבהם לרכיב זה יש תרומה
מכרעת .דרך נוספת להעלאת רמת התרגול
היא באמצעות הוספת דרגת קושי טכנית ולא
תוספת התנגדות של משקל חיצוני .לדוגמה:
תרגול בעמידה על רגל אחת ,תרגול על גבי
משטח לא יציב ו/או שינוי בגובה מרכז הכובד
של הספורטאי .שימוש בדרגת קושי טכנית
יתרום לגיוס טוב יותר של שרירי הליבה במנח
הנבחר ויתרום לשיפור של רכיבי החישה בגוף
(המערכת הפרופריוספטיבית).

של תנועות חוזרות ועצימות לפרקי זמן
קצרים .אימון לפיתוח כוח מתפרץ מתבסס
על גיוס מערכת העצבים בדפוס פעולה
מהיר ועוצמתי ,ולכן התרגול של הפעולות
המתפרצות חייב להיעשות בעצימות גבוהה
ולפרקי זמן קצרים ,שלא יגרמו לעייפות
רבה מדי ולדעיכה באיכות הביצוע .כאשר
מאמנים את רכיבי הכוח המתפרץ יש
להבטיח שהספורטאי יהיה 'טרי' ומאושש ולא
עייף ומותש .כלומר ,המועד המתאים לתרגול
יהיה בתחילתו של האימון ,כל עוד הספורטאי
מסוגל להפגין ביצוע תנועתי באיכות גבוהה.
מעבר לכך ,חלק מהתרגול באימוני ג'ודו
מחייב התאוששות מספקת בין התרגילים
השונים ,במטרה למנוע עייפות רבה מדי
שתגרום לירידה באיכות הביצוע .חלק
נכבד מהאימונים מוקדש לתרגול היררכיית
אימון גבוהה ,הדורשת מן הספורטאי ביצוע
לסירוגין של מקבצי כיווץ עוצמתי ולאחריהם
פרקי שחרור קצרצרים ,והכול תוך כדי ביצוע
תרגילים/טכניקות הקרב (ראה סעיף ב'
— "אימון ללא התשה").

סיכום
בתאריך  31.10.2013פרסמה ועדת השיפוט
של ה IJF-ריכוז נתונים סטטיסטיים של כל
תחרויות הדירוג ב ,2013-במטרה לנתח את
השפעת שינויי החוקה על אופי הקרבות
שנכנסו לתוקף כבר בתחרות בטיביליסי,
בפברואר  :2013מתוך  34תחרויות ,שנערכו
עפ"י החוקה החדשה ושכללו  9335קרבות
בסה"כ ,הוכרעו  7510קרבות ( )80.45%בניקוד
טכני (באמצעות תרגילים) 1047 ,קרבות
( )11.22%הוכרעו בעונש אחד)5.73%( 535 ,
הוכרעו ב 4-עונשים )1.57%( 147 ,הוכרעו

בתפיסת רגליים ו 153-קרבות ( )1.64%הוכרעו
בניקוד זהב.
לאור נתונים אלה ניתן להסיק ששינויי
החוקה שבוצעו בשנים האחרונות ,ובעיקר
אחרי משחקי לונדון  ,2013אכן השיגו את
מטרתם והפכו את קרבות הג'ודו לדינאמיים,
להתקפיים ולאטרקטיביים יותר .כמו כן,
העובדה שאחוז הקרבות שהוכרעו בניקוד
זהב הוא נמוך מאוד ( 1.64%בלבד) מצביע
על שמרביתם נמשכו עד  5דקות ,ללא צורך
בהארכה.
יש לציין שבהשוואה לנתונים הסטטיסטיים
של אופן הכרעת הקרבות במשחקי לונדון
 2012ובהסתייגות מהיותם הומוגניים יותר
מבחינת רמת המשתתפים ,ניתן לראות
מגמת שיפור ברורה ומשמעותית מהכנסת
השינויים ועד היום.
שינויים כה משמעותיים בחוקת הענף מחייבים
חשיבה מחודשת והתאמה של שיטות האימון
לעידן החדש .ההתאמה לחוקים החדשים
מחייבת התייחסות הן לצדדים הפיזיים של
האימון ושל הקרב והן להיבטים הטכניים-
טקטיים שלו .במאמר זה סקרנו את מגוון
השינויים בחוקה והצענו דרכים וגישות אימון
שתואמות את הרוח החדשה בענף.
קיימת חשיבות רבה למידת ההסתגלות של
המאמנים לשינויים בחוקה .עליהם להתאים
את שיטות האימון לשינויים אלה ואת אופי
האימון לדרישות התחרותיות של הענף
ובראשן בחירה נכונה של תרגילים והתייחסות
לזמני העבודה/מנוחה כפי שהם נגזרים מאופי
הפעילות הייחודית .הפנמה והטמעה של
השינויים בענף ומציאת פתרונות רלוונטיים
בתהליך האימון יסייעו למאמנים להכין טוב
יותר את ספורטאיהם לאתגרים החדשים.

 .5פיתוח כוח מתפרץ :היכולת לפתח
כוח מתפרץ חשובה ביותר בענפי ספורט
רבים ,במיוחד באלה המושתתים על ביצוע
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דמות מופת



עמנואל שפר
הצדעה לאגדת אימון
לפני שנה הלך לעולמו מי שנחשב לגדול מאמני הכדורגל של נבחרת ישראל בכל הזמנים — עמנואל
(מונדק) שפר; מי שהוביל את הנבחרת ,לראשונה בתולדותיה ובפעם היחידה עד כה ,לטורניר הגביע
העולמי במכסיקו  .1970שנתיים קודם לכן הביא את הנבחרת עד לשלב רבע הגמר במשחקים
האולימפיים במכסיקו  .1968המאמר מצדיע למאמן ולאדם ,שהשכיל לטפח קשרים הדוקים עם
הכדורגל הגרמני ואנשיו ,ועל כך זכה בעיטור “אות הזהב“ מטעם התאחדות הכדורגל הגרמנית.

פרופ‘ מנפרד לאמר
ביה”ס הגבוה לספורט
קלן ,גרמניה
laemmer@dshs-koeln.de

תרגום — דעת אדם ושפה

המשפחה הנודדת
מה שעבר בראשו של משה (מוזס) שפר,
כאשר העתיק בשנת  1925את מקום מגוריו
יחד עם משפחתו (אשתו ובנו הקטן עמנואל)
מדרוהוביץ שליד קרקוב לרקלינגהאוזן
שבחבל הרוהר — יישאר כסוד השמור עמו
לנצח .מכל מקום ,בדומה לרבים מבני ארצו,
ראה גם הוא בגרמניה את ‘הארץ המובטחת‘,
על-אף הרעב הקשה והאינפלציה הגבוהה
שהשתוללה שם לאחר מלחמת העולם
הראשונה .ואכן ,תקופה חסרת דאגות עברה
על עמנואל הצעיר — “אדי“ בפי חבריו — בבית-
הספר היהודי שליד העיר שטיינטור.
כאשר עלו הנאצים לשלטון ,בשנת ,1933
השכיל האב לזהות את הסערה המתקרבת
ולהימלט מגרמניה .על-פי הרישומים של
לשכת ההגירה הגרמנית ,עברה המשפחה,
כבר בחודש אפריל של אותה שנה ,למץ
שבצרפת ,אלא שהשלטונות המקומיים
סירבו לאשר למשפחה שהות ארוכת טווח.
גם מעברם ,שנה לאחר מכן ,לחבל הסאאר
(שעפ“י חוזה ורסאי לא היה נתון עדיין
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הכותרת“ :תיקו  1:1הספיק באוסטרליה .ישראל — לגמר הגביע במכסיקו”

באותה העת לשליטתם של הנאצים) התברר
עד מהרה כתקווה כוזבת .לאחר ‘הסיפוח
מחדש‘ גורשה בשנת  1937משפחת שפר,
שהיו אזרחים פולנים ,בחזרה למולדתם.
במהלך תקופה זו גילה אדי את הכדורגל:
“כילד שיחקתי עם פחיות ואבנים ,בעיקר
בדרך לבית-הספר“ .הוריו לא היו שותפים
לתשוקתו זו ,משום ש“הנעליים לא סבלו זאת
במשך זמן רב“.
התקיפה של הוורמאכט בפולין לא השפיעה
בשלב הראשון על בני משפחת שפר ,שכן
הם התגוררו באותו חלק של המדינה שנכבש
על-ידי הכוחות הסובייטים (על-פי ההסכם
בין היטלר לסטלין) .אולם הייתה זו תקופת
חסד קצרה בלבד .במהלך הפלישה הגרמנית
לאוקראינה ,בקיץ  ,1941נרצחו הוריו ואחיותיו
של אדי בידי קלגסי האס.אס .אדי עצמו היה
בר-מזל והצליח להימלט אל מאחורי הקווים
הרוסיים ,שם סבל במשך חודשים ממחלות
שונות כמו טיפוס ודיפתריה .הודות לאזרחותו
הפולנית עלה בידו לחמוק מן הגיוס לצבא
האדום הנסוג .כתוצאה מכך הוחזק בהסגר
בבאקו שבאזרבייג‘אן ,שם נאלץ לעבוד בבית
חרושת לייצור נעליים .מבאקו הועבר למחנה
אחר באלמאטי שבקזחסטן ,ושם החל לשחק
כדורגל בקבוצה מקומית.

זימון לנבחרת ישראל
בגיל33 ...
בעזרתו של מפקד המחנה היהודי קוצרה
תקופת מאסרו של אדי ,והוא שוחרר בשנת
 1945לוולדנבורג שבשלזיה התחתית ,שם
הצטרף ל“מועדון הכדורגל היהודי“ .בגיל
 22שיחק לראשונה באופן סדיר בקבוצה,
אך האווירה האנטישמית ששררה בפולין
גם לאחר תום המלחמה והלחץ הפוליטי
שהפעילה המפלגה הקומוניסטית על
המועדון גרמו לו לעבור לוורוצלאב ולהתחיל
בלימודי אימון ספורט .כאשר נדרש להתגייס
לצבא הצליח להימלט דרך צ‘כוסלובקיה,
אוסטריה ואיטליה ולהגיע לישראל.
סוף-סוף היה באפשרותו לשחק כדורגל ,והוא
עשה זאת באותה עת במדי הפועל חיפה.
בגיל  ,33גיל מתקדם למדי עבור כדורגלן,
זומן לראשונה לנבחרת הלאומית ,שאת
מדיה לבש שמונה פעמים ,בטרם תלה את
נעליו בשנת  .1958כעת היה בכוונתו להפוך
למאמן .לאחר שנבחרת גרמניה ,בהנהגתו
של פריץ ולטר ,הצליחה להדהים את נבחרת
הונגריה המהוללת ולזכות בגביע העולמי
בברן ב ,1954-ראה שפר דרך אחת בלבד
להשיג את מטרתו.

מאמן לאומי
בהתאם למוטו “ללמוד בגרמניה פירושו
ללמוד כיצד לנצח“ ,הפך אדי בעונת 1958/59
לזר השני ,לאחר זלטקו (“צ‘יק“) צ‘ייקובסקי,
שהשתתף בקורס מאמנים של התאחדות
הכדורגל הגרמנית בבית-הספר לספורט
בקלן .הוא קיבל את תעודת הגמר הנכספת
מידיו של האנס וייסויילר ,ה‘אבא‘ המקצועי
שלו .האחרון היה גם זה שמינה אותו באותה
עת לתפקידו הראשון כמאמן — בקבוצת
החובבים “רנניה וורסלן“ .שפר לא ראה כל
בעיה בחזרתו לארצם של אלה שחיסלו את
כל בני משפחתו .הוא התעניין בכדורגל בלבד,
כמו גם תשעה ישראלים נוספים שלמדו
באקדמיה בקלן במהלך השנים שלאחר מכן:
דוד שוויצר ,אליהו פוקס ,דוד פרקש ,הרצל
פריצנר ,מקס ווסניאק ,אלכסנדר קליין,
אברהם בנדורי ,אברהם מנצ‘ל ורמי חנוני.
שיטות האימון ותפיסת הכדורגל הגרמניות
עיצבו את דמותו של הכדורגל הישראלי
בשנות השישים והשבעים באופן מכריע.
המאמץ השתלם עבור אדי .בין השנים 1964
ו 1967-אימן לראשונה את הנבחרת הצעירה
של ישראל ,בטרם התמנה לתפקיד המאמן
הלאומי בשנת  ,1967תפקיד שמילא ,עם
הפסקה קצרה ,עד שנת  .1979זו הייתה

נבחרת ישראל בכדורגל .1970 ,עומדים מימין :דניאל שמילוביץ’ ,צביקה רוזן ,שמואל רוזנטל ,דוד פרימו ,ישעיהו שווגר ,יצחק ויסוקר.
יושבים מימין :מרדכי שפיגלר ,ישעיהו פייגנבוים ,רחמים טלבי ,יצחק שום ,גיורא שפיגל
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הייתה יוצאת מן הכלל .רק לאחר תיקו 0:0
מול נבחרת איטליה ,שהגיעה מאוחר יותר
עד למשחק הגמר ,ותיקו  1:1מול שוודיה
הודחו חניכיו של מונדק לאחר שנוצחו ע“י
אומני הכדור מאורוגוואי (שסיימו את הטורניר
במקום השלישי).
בחג המולד  1970ביקרו שחקני בורוסיה
בישראל פעם נוספת ,טיילו ברחבי הארץ
וביקרו באתרים היסטוריים .עד לסיום כהונתו
של שפר ב 1979-נסעו חניכיו של וייסויילר
תשע פעמים לישראל ,למחנות אימונים
ולמשחקי ידידות ,וזכו לאהדה גדולה בארץ.
מימין :ד”ר מרק רוסנובסקי ,רופא הנבחרת

איש עסקים
תקופה של הצלחות גדולות וידידּות קרובה
עם מורו ,וייסויילר ,ועם קבוצת בורוסיה
מינשנגלדבאך .לאחר שרשמה הישג מכובד
במשחקים האולימפיים במכסיקו סיטי
ב ,1968-הצליחה נבחרת ישראל ,תחת
הדרכתו של שפר“ ,מונדק“ ,כפי שכינוהו
חבריו ,להעפיל לראשונה בתולדותיה ובפעם
היחידה עד היום ,למשחקי הגביע העולמי
במכסיקו  .1970לאחר מחנה אימונים בן
כמה שבועות בגרמניה הזמינה ההתאחדות
לכדורגל הישראלית את קבוצתו של וייסויילר
למשחק הכנה בישראל .מנהלה של בורוסיה,
הלמוט גראסהוף ,תיאר בספרו “האלילה
הגחמנית שלי“ את הזיכרונות והנסיבות
שסבבו סביב ‘משימה‘ זו .בגלל שיקוליהן של
חברות הביטוח וחששן של נשות השחקנים
מפעולות טרור ,טסה הקבוצה לישראל
במטוס של חיל האוויר הגרמני...

גשר בין המדינות
מה שהתרחש ב 25 -בפברואר 1970
באיצטדיון בלומפילד ביפו הפך בישראל
לאגדה .במשחק סוחף הביסה קבוצתו של
גינתר נצר את נבחרת ישראל בתוצאה .0:6
במחצית ,במצב של  ,0:3פנה וייסויילר לידידו
ושאל“ :אדי ,האם להמשיך לשחק או להוריד
הילוך?“ .מספרים שתשובתו של שפר הייתה:
“תמשיכו ,כדי שהשחקנים שלי יידעו איזה
חיים קשים מצפים להם במכסיקו“20,000 .
הצופים היו מוקסמים וההד התקשורתי היה
מדהים .כבר בחצות ניצבו המוני אוהדים
צעירים מחוץ למלונה של הקבוצה ושרו
שירי הלל לשחקני בורוסיה שהוצגו בפניהם.
ב 90-דקות של משחק כדורגל הצליחו מונדק
שפר והאנס וייסויילר לבנות גשר בין שתי
מדינותיהם ,שהוכח כעמיד ביותר גם בשנים
שלאחר מכן.
הופעתה של נבחרת ישראל במכסיקו 70
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מונדק שפר השכיל לקשור גם קשרים עסקיים
בגרמניה .הוא היה מעורב בשוק מוצרי
הספורט הגרמני והצליח להקים בישראל
מערך הפצה לשני המותגים הגרמנים בעלי
השם העולמי — פומה ואדידס.
למעשה ,הביוגרפיה של שפר שמה ללעג
את כל התיאוריות של הוגי הדעות בתחום
הסוציולוגיה :לימודים לא סדירים בבית-
הספר ,העדר שפת-אם אמתית (“גרמנית היא
השפה שאני דובר ברמה הגבוהה ביותר“),
חיים רצופי תלאות ואובדן מוקדם של הוריו
ואחיותיו ולמעשה‘ ,עמידה על הרגליים‘
רק בגיל  — 30ולמרות כל זאת הפך שפר
בסופו של דבר לאיש עסקים מצליח ואמיד
ולאישיות מוכרת ומכובדת .מי שהכיר אותו
לעומק התרשם בראש ובראשונה מן העובדה
כי דווקא אדם בעל סיפור חיים שכזה הקרין
אופטימיות כה רבה ,צניעות ונדיבות.
גם ארבעת בניו הצליחו ,כפי שנהוג לומר,
“להגיע למשהו בחיים“ :משה למד רפואה
ועובד כמומחה להקרנות ,אהוד עורך דין ,ערן
מנהל חברת מחשבים ואבי — איך יכול להיות
אחרת — ממשיך להוביל את אימפריית נעלי
הספורט.

מי שהכיר את שפר לעומק
התרשם בראש ובראשונה
מן העובדה כי דווקא אדם
בעל סיפור חיים שכזה
הקרין אופטימיות כה רבה,
צניעות ונדיבות
במהלך שהותו בקלן (כפי שגילה מאוחר יותר)
נסע שפר לעיר נעוריו רקלינגהאוזן כדי להעיף
מבט נוסטלגי על רחוב פאולוס ,שם התגורר
כילד .בשנת  1997הוזמן לביקור ע“י הקהילה
התרבותית היהודית ופרנסי העיר ,זמן קצר

לאחר חנוכת בית הכנסת החדש .לאחר
ניצחונה של נבחרת גרמניה  1:7על נבחרת
ישראל ב ,13.2.2002-משחק שבו נכח כאורח
הכבוד ביציע האיצטדיון בקייזרסלאוטרן,
השתתף מונדק בחגיגת הכנסת ספר תורה
חדש לבית הכנסת ברקלינגהאוזן ,חגיגה
שהתאפשרה תודות לתרומה ספונטנית
שהעניק זמן קצר קודם לכן .במילים נרגשות
דיבר ברוסית אל חברי הקהילה ,שערב
המלחמה מנתה  420חברים וכיום ,הודות
להגירה ,צמחה עד לפי שלוש מכך.

עיטור “אות הזהב“
עמנואל שפר התגורר במשך שנים רבות
ברמת השרון ונהג ללכת בקביעות למשחקיהן
של הקבוצות התל-אביביות ולעקוב אחר
ההתרחשויות בכדורגל העולמי באמצעות
הטלוויזיה .פעם או פעמיים בשבוע היה חומק
מן הבית ,למורת רוחה של רעייתו שושנה,
טבחית מחוננת ,ונוסע למסעדה בתל-אביב
כדי להיפגש עם חברים ותיקים ולדון על
הכדורגל בעבר ובהווה“ .הפרלמנט“ — כך כינו
החברים מעגל זה בהומור וברצינות כאחד.
עבור תרומתו המופתית והעקבית להבנה בין
גרמניה וישראל הוענק לעמנואל שפר ,ב11-
בדצמבר  2005בלייפציג ,עיטור “אות הזהב“
מטעם התאחדות הכדורגל הגרמנית .על
מצב רוחו העיבה מעט העובדה כי נבחרת
ישראל כשלה בניסיונה להעפיל למשחקי
הגביע העולמי ב ,2006-שנערכו בגרמניה.
הנבחרת אמנם סיימה את עשרת משחקיה
בבית המוקדם (שהיה קשה במיוחד) ללא
הפסד ,ואף-על-פי כן החמיצה את העלייה
לטורניר לצרפת ולשוויץ בפער זעום.
ב 28-בדצמבר  ,2012זמן קצר לפני יום
הולדתו ה ,90-הלך מאיתנו מונדק שפר לבלי
שוב .הוא ימשיך לחיות לעד בזיכרונם של כל
ידידי הכדורגל — בישראל ובגרמניה כאחד.

אגדה בחייו
ישעיהו פורת

מאמן מצטיין בקורס מאמנים
במה היה מאמן הכדורגל ,עמנואל שפר ,שונה מעשרות מאמנים
— אירופים וישראלים — שניסו ב 42-השנים האחרונות לעשות את
מה שעשה שפר במכסיקו  ?1970שפר הוביל את נבחרת הכדורגל
של ישראל לדירוג בין  16הנבחרות הראשונות באליפות העולם,
הישג ששום מאמן (ישראלי או אירופי) לא הצליח להשיג מאז,
ועשה זאת בכלים שרכש כמה שנים קודם לכן בקלן גרמניה ,באחד
הקורסים היוקרתיים באירופה.
בשנת  1963הפתיע הנריך ואגנר ,חברו של שפר עוד מימי חייהם
בגרמניה בשלהי מלחמת העולם השנייה ,והציע לו" :סע לקלן,
לקורס מאמנים דו-שנתי ,ואני אממן את משפחתך בכפר סבא".
ואגנר קיים את הבטחתו .שפר יצא לקורס היוקרתי בקלן.
מנהל הקורס היה האנס וייסויילר ,ממצטייני מאמני הכדורגל
הגרמני ומאמן ראשי של קבוצת בורוסיה מינשנגלדבך ,שזכתה
באותן שנים פעמיים ברציפות באליפות גרמניה .בינו לבין שפר
נוצר קשר מקצועי וחברי מיוחד ,שהחל במהלך הקורס ונמשך
שנים רבות לאחר מכן .לקראת סיום הקורס כינס וייסויילר את
חבריו המרצים וביקשם לבחור את שלושת הטובים ביותר מבין
 104המאמנים מגרמניה ומרחבי העולם .שבוע לאחר מכן התכנסו
וייסויילר ועוזריו והצביעו על שני המאמנים המצטיינים של הקורס:
ההולנדי ריינוס מיכלס ,מאמן נבחרת הולנד וקבוצת איאקס,
ועמנואל שפר.

האהבה למשחק
בשובו לארץ הבין שפר ,לראשונה ,כי ניחן בתכונות המתאימות
ובאהבתו המיוחדת למשחק הכדורגל .הוא פנה לראשי ההתאחדות
לכדורגל בישראל והציע את מועמדותו לתפקיד המאמן הלאומי.
עסקני ההתאחדות דחו את בקשתו בטענה כי עליו להוכיח תחילה
מיומנות כמאמן קבוצה .אלא שבאופיו היה שפר לוחם ועיקש.
כך כשחקן — שהגיע לסגל נבחרת המשנה של ישראל שהופיעה
בקפריסין ,וכך כמאמן — ששאף להדריך את נבחרות ישראל לנוער
עד גיל  20וכמובן את הנבחרת הלאומית.
זמן-מה לאחר שעלה ארצה והכיר את אשתו שושנה ,אֵם ארבעת
ילדיהם ,הצטרף כשחקן להפועל חיפה ולאחר מכן להפועל כפר-
סבא ,הקבוצה הראשונה שבה גם אימן .מאוחר יותר הדריך גם את
קבוצות בני-יהודה ,בית"ר ירושלים ומכבי פתח תקווה ,ואז החליט
לעבור לאימון נבחרת.
הוא לחץ על ראשי הכדורגל בארץ למנותו למאמן נבחרת
הנוער ,שיצאה לאליפות אסיה ביפן ב .1965-ואמנם ,הוא קיבל
את התפקיד ובאליפות הפגין ידע רב ,ניצח את יריביו בתוצאות
אסטרונומיות ,ובמשחק הגמר גבר על בורמה ( !0:5שנה קודם לכן
סיימה הנבחרת בתוצאה  0:0עם בורמה במשחק הגמר).

אותם שחקנים מנבחרת הנוער היוו את הבסיס לנבחרת
האולימפית ולנבחרת הלאומית .שפר הדביק בהם את האהבה
למשחק וההתייחסות הרצינית לעקרונות האימון והמשחק .רובם
מצאו את מקומם בליגות הטובות באירופה .בכך הגשים ,הלכה
למעשה ,את דרישותיו מן המאמנים הישראלים .כשחזר מקורס
המאמנים בקלן הוא הטיף להם" :מי שרוצה להצליח בכדורגל
המקצועני באירופה חייב להתאמן כמו השחקנים המקצוענים
באירופה — פעמיים ושלוש פעמים ביום".

מכסיקו  '68ו — '70-פסגת הישגי הנבחרת
במשחקים האולימפים במכסיקו-סיטי  1968היה שפר הראשון
שהחמיץ מדליה אולימפית ראשונה לישראל .הנבחרת ,בהדרכתו,
עברה מחנה אימונים מפרך לקראת הטורניר האולימפי ,צוות
המאמנים התחזק ,וצורף אליו פסיכולוג מקצועי .התוצאות לא
איחרו לבוא :בשלב רבע הגמר סיימה ישראל ב 1:1-מול בולגריה
החזקה ,ואז הושמו שני פתקים עם שמות הנבחרות לתוך כובע
סומבררו .הפתק הראשון שהוצא משם היה "בולגריה" .וכך נותרה
ישראל מחוץ לטורניר והחמיצה את מדליית הארד.
כעבור שנתיים ,ב ,1970-הגיעה נבחרת ישראל בשנית למכסיקו,
לטורניר אליפות העולם בכדורגל ,כאחת מבין  16האחרונות.
במשחק הראשון ,שהתנהל בגשם שוטף ,נוצחה ישראל על-ידי
אורוגוואי  ,2:0בשני סיימה בתיקו  1:1עם שוודיה ובשלישי ב0:0-
מכובד עם איטליה (איטליה סיימה את הטורניר במקום השני ,אחרי
הפסד  4:1לברזיל ,בגמר).

אגדה בחייו
 42שנים חלפו מאז ,וכאמור ,שום מאמן לא הצליח לשחזר את
הישגיו .הוא ניהל  89משחקים בין-ארציים — ניצח ב ,42-סיים 19
בתיקו והפסיד ב 25-משחקים.
עמנואל שפר ,שנבחר בינתיים ליושב-ראש ארגון מאמני הכדורגל
בישראל ולעומד בראש הקורסים למאמנים ,הפך לאגדה בחייו.
איש כדורגל ,שהיה לסמל ולדוגמה בין אנשי המקצוע בישראל.
קשריו והידע העצום שצבר פתחו צוהר למאמנים ולשחקנים
כישרוניים לצאת לאירופה להשתלמויות אצל מאמנים בכירים
וקבוצות איכותיות .לפני חמש שנים נבחר על-ידי ההתאחדות
לכדורגל בגרמניה ,יחד עם  10אנשי מקצוע בולטים באירופה,
ל"מאמן שקידם את הכדורגל בארצו" .לפני כשנה קראו אנשי
התעשייה בכרמיאל ,ובראשם ראש העיר ,כיכר מרכזית על שמו
של עמנואל שפר ,כאות הוקרה על היותו בין התעשיינים הראשונים
בעיר שיצרו בגדי ספורט איכותיים עבור החברות הגרמניות
המצטיינות "אדידס" ו"פומה".
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