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דבר העורכים

קוראים יקרים,

אנו

שמחים להביא בפניכם את הגיליון השישי של "ספורט הישגי".
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שהוא מחפש במגזין ,כפי שיפורטו בהמשך.

יניב אשכנזי
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למדליה אולימפית במשחקי ריו .2016
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קריאה נעימה,
יניב אשכנזי ופרופ' גרשון טננבאום
עורכים
אוקטובר 2015
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"אני מחזקת את
זרקור

ֲלה,
ֲלה ְל ַמ ְע ָלה ע ֵ
ֶּבן ָא ָדם ,ע ֵ
ּח,
ֵש ְל ָך ַּכנְ ֵפי רו ַ
ִּכי ּכ ַֹח ַעז ְל ָך ,יׁ
ׁש ִרים ַא ִּב ִיריםַ ,אל ְּת ַכ ֵחׁש ָּבם
ַּכנְ ֵפי נְ ָ
ֶּפן י ְַכ ֲחׁש ּו ְל ָך,
ִמ ְצא ּו ְל ָך ִמ ּיָד
ֹש או ָֹתם – ְוי ָּ
ְּדרוׁ
(הראי"ה קוק)

כולנו
מורן סמואל

moran.sam.5@gmail.com

מכירים את הלילה שלפני מעמד ספורטיבי חשוב,
ואצל כל אחד מאתנו הוא מוחשי בדרך אחרת.
אני יודעת שבלילות כאלו ,מע ֵבר לשחזור מהלכים בראש ,לדימוי
התחרות ,למשחקי קצב לב שפועמים באמצע החזה בין אם ארצה
ובין אם לא  -מה שחשוב לי הוא להאמין בעצמי ,להאמין שאני יכולה
לבצע ברגע נתון את מה שהתאמנתי עליו בהתמדה ובנחישות לכל
אורך הדרך .להאמין בעצמי באותה צורה מוחשית שבה אני מרגישה
את פעימות הלב ,את קצב הנשימה ואת טונוס השרירים שלי.
אבל איך משהו כל כך מופשט כמו "אמונה" יכול להפוך למוחשי? איך
מסלקים את החששות? איך מנטרלים את הספקות לגבי עצמנו?
כמה שבועות אחרי הזכייה במדליית הזהב באליפות העולם נכחתי
באזכרה של חבר  -דורון טרופר ז"ל ,כדורסלן מצטיין בכיסאות גלגלים
שנפטר בהפתעה לפני חמש שנים .בשיעור שניתן לזכרו לאחר
מכן צוטט הקטע שפותח את
המונולוג הזה ונכתב על-ידי הרב
קוק .המפגש עם קטע השירה
הזה התחבר לי כל כך חזק
למסע הספורטיבי שלי ,שכאשר
קיבלתי את הפנייה המשמחת
לכתוב למגזין החלטתי שאמשיל
אותו להתמודדות המנטאלית
שלי כספורטאית.
המשימה שלנו היא לטפס
למעלה כל הזמן ,לשפר זמנים,
לשפר טכניקה ,להתחזק ברמה
הפיזית .כל אלו דורשים מאתנו
שעות של אימונים ,התמדה
בעבודה מאומצת לאורך זמן ,יום
אחרי יום ,במשך שנים .ומה לגבי
הטיפוס המנטאלי בדרך? "בּ ֶן
אָד ָם ,עֲל ֵה לְמַעְל ָה עֲל ֵה ,כּ ִי ֹכּח ַ ע ַז
לְך ָ" מה מרומם את הנפש שלנו
ברגעי התסכול ,ברגעים שלא
הולך ,ויש תחושה של תקיעות,
ופתאום מה שנראה כמו אתגר
הופך להיות חומה שחוסמת
אותנו? אחד הדברים שעוזרים לי
למצוא את הכוח לעלות למעלה
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כנפי הרוח שלי"
יכולתה של מורן סמואל להתעלות ברגעים הנכונים בכוח האמונה
בעצמה הציבה אותה בראש הפודיום באליפות העולם
בחתירה פאראלימפית.
"הידיעה שיש לי 'ּכַ נְ ֵפי ר ַּוחּ ,כַ נְ ֵפי נְ ָׁש ִרים ַא ִּב ִירים' זו בדיוק
תחושת המסוגלות שאני לוקחת איתי גם למקומות אחרים בחיים...
הידיעה שאני מסוגלת 'להמריא' זו אחת התחושות שהופכת
את האמונה בעצמי ממשהו מופשט למשהו מוחשי".
ברגעים אלו הוא לחזור ולהבין למה בחרתי להיות ספורטאית .מה
זה נותן לי ומה זה משרת עבורי .התשובה עשויה להשתנות מאדם
לאדם ,אבל כשיש משמעות למה שאת עושה בחייך ,ואת מסוגלת
להבין ולתמלל אותה לעצמך ,אז קל יותר להתמודד עם אותם
רגעים מייגעים .אחת הסיבות שאני עוסקת בספורט היא תחושת
המסוגלו ּת שזה מעניק לי כאדם והגאווה שאני יכולה להתמיד
בעבודה קשה לאורך זמן מבלי לוותר לעצמי; לסיים אימון אינטרוולים,
כשהגוף מפוצץ בחומצת חלב ,כשהזעתי כל טיפת מים שהייתה לי
בגוף ובקושי יש לי כוח לטפס בחזרה לכיסא הגלגלים שלי – כל זה
מעניק לי תחושת סיפוק והצלחה .הידיעה שיש לי "כּ ַנְפ ֵי רוּח ַ ,כּ ַנְפ ֵי
שר ִים אַבּ ִיר ִים" זו בדיוק תחושת המסוגלות שאני לוקחת איתי גם
נ ְָׁ

למקומות אחרים בחיים ,אבל אין ספק שהבסיס שלה הוא העיסוק
הספורטיבי .הידיעה שאני מסוגלת "להמריא" ,להתעלות ברגעים
הנכונים באימון ,זו אחת התחושות שהופכת את אותה אמונה בעצמי
ממשהו מופשט למשהו מוחשי ,וזו תחושה שניתן לשחזר גם לילה
לפני ,רגע לפני ובמהלך הביצוע התחרותי.
קטע השירה מסתיים בשתי עצות חשובות מאוד כשמגיעים לרגעים
ׁו ּ לְך ָ" .הכרה
פ ֶן יְכַחֲש
ׁ בּ ָם ּ
תְכַחֵש
המכריעים .הראשונה היא "א ַל ּ
בכוחות שלנו היא חלק בלתי נפרד מהמהות של ביטול החששות
והספקות .ואם לא נדע להכיר בהם הם לא יהיו שם לצדנו כשנצטרך
אותם .אחת היכולות החשובות היא ההתמקדות בדברים שאנחנו
עושים טוב ושנמצאים בשליטתנו .אצל כל אחד זה יכול להיות משהו
אחר ,אבל מה שעשוי לעורר בנו ספקות לגבי עצמנו הן מחשבות
סרק על דברים שאינם בשליטתנו כמו מחשבות על היריבים שלנו ,על
המיקום התחרות ,על שופטים ,והרשימה עשויה להתארך ולהשתנות
בהתאם לענף הספורט שכל אחד עוסק בו .ההתמקדות והחזרה
לעצמנו ,לביצועים הטובים שלנו ,לייחודיות של הכוחות שלנו הופכת
שוב את המושג "להאמין בעצמי" למוחשי הרבה יותר ומגדילה את
הסיכוי שהכוחות הללו יעמדו לצדנו ברגע הנכון.
העצה השנייה ,שמסיימת את הקטע ,מדגישה שהאחריות שלנו היא
מָצ ְאו ּלְך ָ מִיָּד" .ברגע
ׁ אֹותָם – ויְ ִ ּ
לאתר את הכוחות הללו בתוכנו" :דְּרֹוש
הזה שלפני יריית הזינוק אני מחזיקה את הכוחות האלה באופן הכי
מוחשי שיש ,כמו שאני מרגישה כל תנועה של הגוף ,כמו שאני מפעילה
את הכוח על המשוטים במים .הם הופכים להיות מערכת הניווט
המנטאלית שלי ברגעים שלגוף כבר לא נותר עוד הרבה ,כי המערכת
הפיזיולוגית הגיעה לקצה גבול יכולתה .אני מסוגלת לעשות את זה
כי אני מתאמנת על זה כל הזמן ,בכל אימון ,בכל מצב חיים מאתגר
ובכל רגע מתסכל .אני מנצלת את הרגעים הללו כדי ליטול אחריות,
בכל פעם מחדש ,על מציאת הכוחות הפנימיים שלי ולדחוף למעלה.
אני מחזקת את כנפי הרוח שלי.

מורן סמואל – בראש דוכן המנצחים באליפות העולם בחתירה
פאראלימפית שהתקיימה בספטמבר בצרפת .זכייתה במקצה ל1,000-
מטרים הקנתה לה את הכרטיס למשחקים הפאראלימפיים בריו 2016
אוקטובר 2015
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פגיעות ברך בגיל צמיחת

											
כאשר
פציעות ספורט

ספורטאי צעיר הנמצא בגיל הצמיחה נפצע,
ישנם לפציעתו מאפיינים ייחודיים במערכת
השלד ,הקשורים לשני גורמים עיקריים :א .מדובר בשלב שבו אזורי
סחוס הגדילה בגפיים פתוחים עדיין לצמיחה ולכן הם גם פגיעים.
ב .מורכבות היכולת של אדם צעיר להקפיד על כללי משמעת
נוקשים בתהליך שיקומי לאחר פציעה או לאחר ניתוח .מאפיינים
אלה מחייבים מודעו ּת מיוחדת הן מצד ההורים המלווים והן מצד
מאמן הכושר והפיזיותרפיסט המשקם .מודעות גבוהה לפציעות
ולמשמעותן עשויה להביא לאופטימיזציה של תהליך ההחלמה
והחזרה לספורט תחרותי לאחר הפציעה .בסקירה זו נבחן כמה
פציעות של מפרק הברך ומשמעותן הייחודית לספורטאי הצעיר .עם
זאת ,יש לזכור כי פציעות אלה ,אמנם בסבירות נמוכה יותר ,עשויות
להופיע גם בצעירים שעוסקים בספורט חובבני ולא רק בצעירים
הנמצאים במסגרות ספורט מקצועיות.

ד"ר יפתח חצרוני
אורתופד בכיר ,מומחה לפציעות
ספורט וכירורגיה ארתרוסקופית,
המרפאה לפציעות ספורט
וכירורגיה ארתרוסקופית,
מרכז רפואי "מאיר" ,כפר-סבא
iftachhetsroni@gmail.com
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מחלת אוסגוד-שלאטר

()Osgood-Schlatter disease

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
6
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מקור הפגיעה :זוהי אחת מפגיעות הספורט הנפוצות ביותר בגיל
צמיחת השלד בעשור השני לחיים [ .]1הפגיעה נובעת מכוחות
מתיחה ( ,)traction loadsהמופעלים על-ידי גיד הפיקה כלפי מרכז
ההתגרמות הנמצא בסחוס הצמיחה בעצם השוק (Tibial tuberosity
 ,)apophysisואשר אליו מתחבר גיד הפיקה .במקרים רבים קיימת
מעורבות של שתי הברכיים .הפגיעה אינה נובעת מאירוע חבלתי
בודד ,אלא היא מתפתחת במהלך ביצוע של ניתורים חוזרים על
פני חודשים ושנים .הפגיעה הזו אופיינית לענפי כדורגל וכדורסל וכן
למקצועות הקפיצה באתלטיקה ,ואיננה אופיינית לרוכבי אופניים או
לשחיינים.
תסמינים :התסמינים הטיפוסיים כוללים נפיחות נוקשה בקדמת
עצם השוק המקורבת ,ממש מתחת לברך ,המלווה בכאב מקומי
המחמיר בעת פעילות ספורט ונוטה לחלוף בהדרגה עם הפחתת

השלד

ומשמעותן לעתידו של הספורטאי הצעיר
לספורטאי צעיר יש יכולת גבוהה להחלים מפציעה במערכת השלד,
גם כזו המחייבת התערבות כירורגית .עם זאת ,יש לזכור
את המאפיינים הייחודיים הכוללים פגיעּות של אזורי הסחוס הפתוחים
עדיין לצמיחה וקשייו של הצעיר להקפיד על כללי משמעת נוקשים
בתהליך ההחלמה .המאמר מתמקד בפציעות ברך ,מקורן ,תסמיניהן
ודרכי הטיפול בהן וגם  -השלכותיהן על עתידם של אותם צעירים
שחוו פציעה כזו בספורט התחרותי.
Dreamstime, Alexraths

תמונה  :1נפיחות נוקשה בקדמת עצם השוק
המקורבת

2

תמונה  :2חלקי סחוס והסתיידות באזור
המאחז של גיד הפיקה בעצם השוק

עומס הפעילות (תמונה  .)1בצילום רנטגן ניתן לראות כמה חלקי
סחוס והסתיידות באזור המאחז של גיד הפיקה בעצם השוק (תמונה .)2
טיפול וחזרה לפעילות :מבחינת הספורטאי ,החדשות הטובות הן
שבדרך כלל הפציעה לא תפגע בעתידו ,כיוון שהסימפטומים נוטים
לחלוף בתוך כמה חודשים .הטיפול הנדרש הוא הפחתה מדי פעם
בעומס הפעילות ,עם קירור מקומי ,ולעתים שימוש ברצועת גיד פיקה
( ,)Infra-patellar strapאו הנחת רצועות טייפ בעזרת פיזיותרפיסט.
בתקופה זו ניתן להמשיך בפעילות גם אם חשים כאב נסבל (בדרגה
קלה עד בינונית) .ניתוח להוצאת הסתיידויות באזור מאחז גיד הפיקה
או חלק פגוע של הגיד הוא אפשרי ,אך נדרש לעתים רחוקות בלבד,
כאשר הטיפול הלא-ניתוחי נכשל .החדשות הפחות טובות :לעתים
התסמינים נמשכים כמה שנים ,עם החמרה והטבה לסירוגין ,ויש
צורך לווסת את עומס הפעילות כדי לשפר ולשמר את ההישגים
בספורט .רק במקרים נדירים תוארו שברים מלאים באזור המאחז של
גיד הפיקה ,שחייבו התערבות ניתוחית דחופה.
אוקטובר 2015
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מחלת סינדינג-לארסן-ג'והנסון

()Sinding-Larsen-Johansson disease
מקור הפגיעה :מצב זה שכיח אצל ילדים בסביבות גיל  ,10העוסקים
בענפי ספורט שבהם מעורבת פעילות של ניתורים ,בדומה למחלת
 .Osgood-Schlatterכוחות מתיחה המופעלים על-ידי גיד הפיקה
יוצרים פגיעה בקצה התחתון של פיקת הברך (תמונה  ,)3וכתוצאה
מכך נגרם כאב בקדמת הברך.

3

4

הטיפול :לספורטאי הצעיר ,החדשות הטובות הן שבדרך כלל
הפציעה לא תפגע בעתידו ,כיוון שהתסמינים נוטים לחלוף בתוך
כמה חודשים .הטיפול הנדרש הוא הפחתה לסירוגין בעומס
הפעילות עם קירור מקומי ולעתים הנחת טייפ ע"י פיזיותרפיסט.
במהלך תקופה זו ניתן להמשיך בפעילות ,אם הכאב נסבל.
החדשות הפחות טובות הן שהתסמינים המלווים פגיעה זו עלולים
להימשך כמה שנים.

פריקה של פיקת הברך
()Patellar dislocation
מקור הפגיעה והתסמינים :באופן טבעי ,פיקת הברך נעה במסלול
סדיר וחלק בעת כפיפה ויישור של הברך .תנועה חלקה זו מתאפשרת
הודות להתאמה בין המבנה הגרמי-סחוסי של הפיקה לזה של עצם
הירך במפרק הברך וכן הודות למערכת שרירים תקינה סביב הברך
ולכמה רצועות המייצבות את הפיקה במסלול הרצוי תוך כדי תנועה.
לעתים ,בעת אירוע של מעידה וסיבוב הברך ואף ללא חבלה ישירה
בברך מגורם חיצוני ,ייתכן מצב שבו פיקת הברך מוסטת הצידה
וחורגת ממסלולה הטבעי ,הסטה שמובילה לקרע של הרצועות
המייצבות את הפיקה .לעתים נגרמת פריקה מלאה של הפיקה,
ובמקרה זה הנפגע עלול למעוד אל הקרקע ,עם תחושה של כאב
ו'התפרקות' הברך .או-אז ניתן להבחין בעיוות ניכר בקדמת הברך,
הנובע מפריקת הפיקה (תמונה  .)4ייתכנו גם מקרים של פריקת
הפיקה ,כאשר זמן קצר לאחר מכן היא חוזרת למקומה הטבעי.
במצב זה לא ניכר עיוות בקדמת מפרק הברך אם הפיקה שבה
למקומה הטבעי ,אך נפיחות משמעותית של הברך מופיעה כמעט
תמיד ,הנובעת מדימום קל במפרק הברך.
פציעה זו מאפיינת נערות צעירות העוסקות בריקוד או בהתעמלות
אמנותית ,כיוון שהן מתאפיינות בגמישות-יתר המגבירה את הסיכון
לפציעה .עם זאת ,הפציעה עשויה להתרחש גם אצל נערים העוסקים
בכדורגל או בספורט אחר ,הכולל שינויי כיוון מהירים.
הטיפול וחזרה לפעילות :מבחינת הספורטאי ,החדשות הטובות הן
שלאחר אירוע ראשון של פריקת הפיקה ,הטיפול ,במרבית המקרים,
יהיה לא-ניתוחי ויכלול חבישה ,הפחתת נפיחות ,שיקום הדרגתי של
כוח השרירים בעזרת פיזיותרפיה וחזרה לפעילות ספורט לאחר
חודשיים-שלושה [ .]2החדשות הפחות טובות הן שבכמחצית
מהמקרים ,לאחר תקופת החלמה מאירוע הפריקה הראשון יתרחשו

5א
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5ב

Dreamstime, Grafvision

אירועים חוזרים של פריקות ,או כמעט פריקות ,של הפיקה .מצב
זה של אי-יציבות חוזרת של פיקת הברך עלול להתבטא הן בכאב
חוזר ונשנה והן בחוסר ביטחון ביציבות
פיקת הברך וחוסר יכולת לשוב לפעילות
ספורט משמעותית .במקרים אלה יהיה
צורך בהתערבות ניתוחית ,שבמהלכה
יבוצע שחזור של הרצועה המייצבת
את הפיקה על-ידי שימוש בגיד (תמונות
5א ,ב) .לאחר תקופת החלמה של 4-3
חודשים ממועד הניתוח אפשר יהיה,
במרבית המקרים ,לשוב לספורט ,אך
הכאב עשוי להופיע מעת לעת בקדמת
הברך ולעתים אף לפגוע בהישגים [.]3

פגיעות סחוס
מקור הפגיעה :היפרדות של אזור סחוסי-
גרמי (Osteochondritis Dissecancs -

 )OCDבמפרק הברך הוא מצב שמופיע לעתים בצעירים וסיבתו בדרך
כלל אינה ידועה .במצב זה מופיע אזור מוגבל של הפרדה גרמית
(תמונה 6א) ,שעלול להתקדם עד כדי
הפרדה מלאה של שבב סחוסי-גרמי
בתוך המפרק (תמונה 6ב) .בשלב
הראשוני של התהליך הספורטאי ידווח
על כאב עמום בברך ,עם אירועים
חוזרים של נוזל מוגבר ונפיחות במפרק
או בלעדיהם .בהמשך ,עם התקדמות
ההפרדה ,יופיעו אירועים של 'תפיסות'
(תחושה שמשהו 'נתפס' ו'משתחרר')
בתנועת הברך ,ובשלבים המאוחרים
של התהליך תיתכן היפרדות מלאה
של האזור הסחוסי-גרמי .במצב של
היפרדות מלאה תהיה תחושה של
גופיף חופשי ש'צף ומטייל' בברך
ממקום למקום ,עם נעילות חוזרות
וחולפות של התנועה.
הטיפול וחזרה לפעילות :כאשר

במקרה שהקרע במניסקוס גורם
לנפיחות ולכאב ,הנטייה היא לבצע
התערבות כירורגית .בגיל הצעיר
המניסקוס הוא בעל אספקת דם טובה
יותר מזו של אדם מבוגר ,עובדה
המאפשרת החלמה של הרקמה
הפגועה לאחר ניתוח לתפירת הקרע
וחזרה לפעילות מלאה

תמונה  :3פגיעה בקצה
התחתון של פיקת הברך
כתוצאה מכוחות מתיחה
המופעלים על-ידי גיד
הפיקה
תמונה  :4עיוות בקדמת
הברך הנובע מפריקת הפיקה
תמונות 5א ,ב :גיד הנלקח
מאזור הברך ,מועבר דרך
הפיקה ונתפר לעצם הירך
כדי לשחזר את יציבות
הפיקה

6א

6ב

תמונות 6א ,ב :רנטגן
ו MRI-המדגימים אזור של
 OCDבברך
אוקטובר 2015
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התהליך מאובחן בשלבים הראשונים ,עוד לפני היפרדות משמעותית,
החדשות הטובות מבחינת הספורטאי הן שבשלבים שבהם סחוס
הצמיחה עדיין פתוח ו'פוטנציאל הריפוי' הוא גבוה יחסית ,כפי
שקיים בצעירים ,ניתן להסתפק במנוחה של כ 12-שבועות והפחתת
המשקל על הגפה הפגועה .לעתים התהליך עובר נסיגה הדרגתית
וריפוי טבעי .אם אין הטבה משמעותית
ניתן לבצע התערבות כירורגית פשוטה
יחסית ,שבמהלכה מבצעים קידוחים
זעירים באזור הפגוע כדי לשפר את
אספקת הדם .לעתים ,תוספת של ייצוב
אזור ההיפרדות בעזרת ברגים זעירים
מסייעת להחלמה .במרבית המקרים
תהיה תגובת ריפוי טובה ,ולאחר
כ 3-חודשי מנוחה תתאפשר חזרה
לפעילות ספורט מלאה [ .]4החדשות
הפחות טובות הן שבחלק מהמקרים
האבחון נעשה בשלב מאוחר שבו יש
כבר היפרדות מלאה ,ובמקרים כאלה
פוחתים שיעורי הצלחת הניתוח לקיבוע
אזור ההיפרדות.

לתפירת הקרע (תמונות 7א ,ב) .בסיום תהליך החלמה של כחצי שנה
מניתוח תפירת הסהרון ניתן ,ברוב המקרים ,לשוב לפעילות מלאה.
החדשות הפחות טובות הן שבחלק מהמקרים ,ובעיקר כאשר
האבחון מאוחר מהרצוי ,לא ניתן לתפור את קרע הסהרון בגלל
הפגיעה הנרחבת ,ובמקרים חמורים יהיה צורך לבצע כריתה חלקית
או מלאה של הסהרון הקרוע .כריתה
כזו מובילה לעומסים על סחוסי הברך,
וכדי לשַמרם לאורך שנים יומלץ לנפגע
לפרוש לחלוטין מפעילות ספורטיבית
הכוללת ריצות וקפיצות וממקצועות
דומים הכוללים ספורט בעומס גבוה
( .)High impact sportsפתרון נוסף,
לאחר כריתת סהרון בספורטאים
צעירים שנועד להפחית את העומס על
סחוסי המפרק ,הוא ניתוח להשתלת
סהרון הברך ,אך ניתוח כזה אינו
מאפשר תמיד חזרה לפעילות ספורט
מקצוענית ועצימה.

המאפיינים של פציעה במערכת
השלד אצל ספורטאים צעירים
מחייבים מּודעּוּת מיוחדת הן מצד
ההורים המלווים והן מצד מאמן
הכושר והפיזיותרפיסט המשקם

פגיעות סהרונים (מניסקוסים)

(Anterior Cruciate

מקור הפגיעה והתסמינים :תפקידם של סהרוני הברך (מניסקוסים)
הוא להפחית את העומס על סחוסי מפרק הברך ולתרום ליציבות
המפרק .פגיעה בסהרון עשויה להתבטא בתחושת 'תפיסה' ונפיחות,
והיא מופיעה על-פי רוב בעקבות חבלה סיבובית .במקרים מסוימים
ייתכן פגם התפתחותי ,המתבטא במבנה חריג ומעוות של הסהרון
(למשל" ,סהרון דיסקואידי" ,שהוא סהרון מוגדל באופן חריג שצורתו
היא דיסק) .סהרון בעל מבנה חריג נוטה ,יותר מסהרון תקין ,להיקרע
אף ללא חבלה משמעותית ,ועלול לגרום לכאב ,לנפיחות ולעתים
ל'תפיסות' בתנועת המפרק.
הטיפול וחזרה לפעילות :כאשר הקרע בסהרון גורם לנפיחות
ולכאב ,עם 'תפיסות' או בלעדיהן ,הנטייה היא לבצע התערבות
כירורגית .מבחינת הספורטאי ,החדשות הטובות הן שבגיל הצעיר
הסהרון הוא בעל אספקת דם טובה יותר מזו של אדם מבוגר ,עובדה
המאפשרת פעמים רבות החלמה של הרקמה הפגועה לאחר ניתוח

7א
* מידע נוסף אודות פגיעה ברצועה הצולבת ניתן למצוא במגזין מס' .5
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קרע הרצועה הצולבת הקדמית ()ACL
מקור הפגיעה :קרע הרצועה הצולבת הקדמית
 )Ligament - ACLעלול להופיע אצל ספורטאי צעיר ,כפי שהוא יכול
להופיע בספורטאי בוגר .על-פי רוב הפציעה תתרחש בעת שינוי כיוון
מהיר ,כאשר כף הרגל נותרת בעמדה קבועה בקרקע והגוף מסתובב
על צירו ,ללא תיאום בין כיוון מפרק הברך לכיוון תנועת הגוף .אפשרות
נוספת היא נחיתה על הרגל ללא הפעלת איזון נכון של הגוף על-ידי
מערכת השרירים סביב הברך והאגן .הספורטאי יחוש נקישה ורעש
בברך ,ובדרך כלל תופיע בה נפיחות מהירה הנובעת מדימום במפרק
[ .]5ואולם ,בשונה מספורטאי בוגר ,שאצלו קרע הרצועה הצולבת
מתרחש על-פי רוב באמצע הרצועה ,בספורטאי הצעיר (הצומח)
הפגיעה מתבטאת פעמים רבות בהתנתקות של אזור המאחז הגרמי
של הרצועה הצולבת מסחוס הצמיחה בעצם השוק .כלומר ,בעת
הפציעה מתרחשת למעשה 'תלישה' של הרצועה הצולבת מאזור
המאחז בעצם השוק (תמונה .)8
הטיפול :במקרה כזה ,הטיפול המומלץ יהיה בדרך כלל התערבות
ניתוחית בתוך כמה ימים מהפציעה (שבוע עד  10ימים לכל המאוחר).

7ב

במהלך ניתוח ,הנעשה בטכניקה ארתרוסקופית ,ניתן לאבחן את אזור
התלישה של הרצועה הצולבת בברך (תמונה  )9ולעגן מחדש ,בעזרת
תפרים זעירים (תמונה  ,)10את הרצועה שנתלשה אל האזור בעצם
השוק שממנו התרחשה התלישה ובכך ליצור מחדש את המשכיות
הרצועה הצולבת הקדמית.
אפשרות נוספת של קרע ברצועה צולבת
קדמית בספורטאי צעיר היא כאשר הקרע
מתרחש באמצע הרצועה ,בדומה לפציעה
המתרחשת על-פי רוב אצל ספורטאי בוגר,
שבו סחוסי הצמיחה סגורים ואינם פעילים.
אבל בשונה מספורטאי בוגר ,הקושי של
הצעיר להפסיק את הפעילות של שינויי כיוון
במשך כמה חודשים (הנובע מהקושי שלו
להקפיד על הגבלת הפעילות) מחייב גישה
אקטיבית יותר באשר להתערבות הניתוחית.
השתהות ממושכת ואי-הפסקת הפעילות
עלולים להוביל לפגיעות נוספות במפרק
הברך כגון קרעים בסהרוני הברך ופגיעות
סחוס ,וזאת כיוון שיציבות הברך פגועה .על
כן ,מומלץ לבצע שחזור של הרצועה הצולבת
כבר בתוך שניים-שלושה חודשים ,ללא השתהות שעלולה ליצור
פגיעות נוספות .ראוי להדגיש כי בעת התערבות ניתוחית לשחזור
הרצועה הצולבת יש להשתמש בטכניקות הנמנעות מפגיעה בסחוסי
הצמיחה ,כיוון שהדבר עלול לגרום לעיוות הצמיחה בגפיים.
חזרה לפעילות :יש להיות מודעים למורכבות השיקומית בילדים
ובספורטאים צעירים ,המחייבת שיתוף פעולה הדוק עם ההורים
והבנה שהתחזקות של הרצועה המושתלת והשרירים המייצבים היא
תהליך הנמשך  12-8חודשים .חזרה לפעילות ספורט טרם השלמת
השיקום תסכן את שתל הרצועה בקרע חוזר.
מבחינת הספורטאי ,החדשות הטובות הן שאם הניתוח לתפירת
תלישה של הרצועה הצולבת נעשה בתוך ימים אחדים מאירוע
הפציעה ,הוא יכול ליצור תיקון מלא של הרצועה וחזרה לפעילות
מלאה .שחזור רצועה צולבת ,אם הוא נעשה בטכניקה הנמנעת
מפגיעה בסחוס הצמיחה ,ובתוך חודשים בודדים מהפציעה כאמור,
עשוי גם הוא במרבית המקרים לאפשר חזרה לפעילות ספורט
ובהנחה שאכן מקפידים על כללי השיקום במהלך  12-8החודשים
שלאחר הניתוח.
החדשות הפחות טובות הן שבחלק מהמקרים של קרע הרצועה

הצולבת ישנן פציעות נלוות ,כגון פגיעות משמעותיות בסהרוני הברך
או פגיעות סחוס .מקרים אלה הם מורכבים יותר ,והחזרה לפעילות
ספורטיבית מקצועית אינה מובטחת .כמו כן ,יש לזכור שתהליך
שיקומי לא אופטימלי ,שבמהלכו לא יבוצע חיזוק שרירים לפי כללים
נכונים ,או שהספורטאי יחזור לפעילות ספורט אגרסיבית לפני החלמה
מלאה של הרצועה והשרירים המייצבים ,עלול
להסתיים בקרע חוזר של הרצועה ,ואז סיכויי
החזרה לספורט מקצועי פוחתים עוד יותר.

הטיפול בספורטאים צעירים
הוא אתגר ,שבו נדרשות
הימנעות מפגיעה בסחוסי
הצמיחה והקפדה על תהליך
שיקומי מבוקר היטב
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סיכום

לספורטאי הצעיר יש יכולת גבוהה להחלים
מפציעות משמעותיות במפרק הברך ,כולל
פציעות המחייבות התערבות כירורגית .הדבר
נובע מכמה סיבות :אספקת דם מיטבית
לאזורים רבים במפרק הברך בגיל הצעיר,
פוטנציאל השיקום המצוין של כוח השרירים
בגיל הצעיר והמוטיבציה הגבוהה המאפיינת
ספורטאים אלה .מאידך גיסא ,ישנם אתגרים
שיש לשים לב אליהם בבואנו לטפל בספורטאים צעירים (כולל
ניתוחים) .אתגרים אלה כוללים הימנעות מפגיעה בסחוסי הצמיחה
והקפדה על תהליך שיקומי מבוקר היטב וכן על משמעת ומקצועיות
שמביאות בחשבון את הצורך לשתף את ההורים והסביבה התומכת
הקרובה.

תמונה 7א ,ב :קרע נרחב בסהרון לפני
תפירה ולאחר שנתפר בתפרים זעירים
תמונה  CT :8תלת-ממד מדגים תלישה
גרמית של אזור המאחז של הACL-
תמונה  :9תמונה ארתרוסקופית המדגימה
את התלישה הגרמית
תמונה  :10תפרים זעירים מעגנים את
הרצועה אל אזור המאחז בעצם השוק
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ויטמין  ,Dפעילות ספורטיבית
ויטמין D
תזונת ספורט

הוא שם כללי לקבוצה של תרכובות
אורגניות מסיסות בשמן .תפקידו העיקרי
של הוויטמין הוא בשמירה על הומיאוסטאזיס של משק הסידן והזרחן
בגוף ,על טווח פיזיולוגי תקין של ערכי סידן בפלזמה ועל תהליכי
התפתחות ותפקוד מיטביים של העצמות ושרירי השלד (Angeline
.)et al., 2013; Holick, 2007
מעבר לתפקידו האנדוקריני ,לוויטמין  Dישנם גם תפקידי בקרה,
הכוללים בקרה על גדילת התאים ,לחץ הדם ,ייצור האינסולין ותפקוד
מערכת החיסון במגוון מנגנונים .מחסור כרוני של ויטמין  Dנמצא
כגורם סיכון למחלות שונות כגון השמנה ,סוכרת נעורים ,טרשת
נפוצה ,סוגי סרטן (כמו סרטן הערמונית ,סרטן השד) ,מחלות

123RF, Sergejs Rahunoks

איילת וינשטיין
דיאטנית המשלחות האולימפיות
והפאראלימפיות; דיאטנית האקדמיה
למצוינות בספורט; ראש מדור תזונה,
המרכז לרפואת ספורט ולמחקר ע"ש
ריבשטיין במכון וינגייט
ayeletw@wingate.org.il

ד"ר יצחק וינשטיין
ראש המעבדה לפיזיולוגיה של
המאמץ ,החוג לתזונה ,המכללה
האקדמית בתל חי; מכללת
גבעת וושינגטון
itzw@macam.ac.il

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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 ,עצם ,שריר ומה שביניהם
ויטמין  Dהוא בעל חשיבות רבה לתפקוד תקין של תהליכים שונים בגוף.
מחסור בוויטמין ,בעיקר אצל ספורטאים ,עלול לגרום לירידה במסת
העצם ובכוח השריר ,לכאבי שלד-שריר ,לפציעות ובסופו של דבר -
לפגיעה ביכולת הביצוע .הפתרונות הם חשיפה לשמש ,העשרת התפריט
במזונות המכילים ויטמין  Dותיסוף בהתאם להנחיה של רופא/דיאטן.
אוטואימוניות ומחלות לב וכלי דם .באשר לספורטאים ,מחסור של
ויטמין  Dעלול להשפיע על בריאות העצם ותפקוד השרירים וכפועל
יוצא מכך  -על יכולות ביצוע ,יציבה ,פציעות וכאבי שלד-שריר
(.)Angeline et al., 2013

ויטמין  - Dספיגה ומטבוליזם
רוב הוויטמין ( 80%לפחות) ,מקורו בייצור עצמי בתהליך פוטוכימי,
שנוצר כתוצאה מחשיפה של כולסטרול המצוי בתאי העור לקרני
שמש אולטרה-סגולות ( ,)UV-Bבאורך גל של  315-290ננומטר .התוצר
הפוטוכימי עובר מטבוליזים בכבד ובכליה והידרוקסלציה ראשונה
בכבד ,ומתקבלת הנגזרת  , 25(OH) D3שהיא הנגזרת היציבה של
ויטמין  Dבדם ,שעוברת הידרוקסליציה נוספת בכליות לקבלת הנגזרת
הפעילה של ויטמין  Dבגוף .)Plotnikoff & Quigley, 2003( 1,25(OH)D3 -
נוסף לייצור האנדוגני ,כמות קטנה של ויטמין  Dמתקבלת גם
מהתזונה :שמן דגים (סלמון ,מקרל ,הרינג וסרדינים) ,פירות ים ,ביצים
(החלמון) ,בשר (בעיקר איברים פנימיים) ,מוצרי חלב מועשרים,
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פטריות ודגני בוקר מעושרים בוויטמין .פירוט תכולת ויטמין
במזונות מופיע בטבלה .)Angeline et al., 2013( 1
בדף עמדה של משרד הבריאות בישראל מחודש ספטמבר ,2014
הצריכה התזונתית המומלצת ()DRI’s - Dietary Reference Intakes
של ויטמין  Dלילדים  /מתבגרים ובוגרים היא  15מק"ג  /יממה
( = .)600 IU day
D

סטטוס ויטמין  Dבסרום
רמה תקינה של ויטמין  Dנקבעת באמצעות מדידת ריכוז הנגזרת
 25(OH) D3בסרום .נגזרת זו מהווה את המטבוליט העיקרי של ויטמין
 ,Dוריכוזה יציב בסרום [ולא של הנגזרת הפעילה  1,25(OH)D3בגלל
אי יציבותה בסרום] .ריכוז ויטמין  25(OH)Dבסרום נמדד בננוגרם/מ"ל
או בננומול/ליטר (היחס ביניהם הוא  .)1:2.5טבלה  2מסכמת את
הסטטוסים השונים של ערכי ויטמין  Dבסרום ומשמעותם (Holick,
.)2007

טבלה  :1תכולת ויטמין  Dבסוגי מזון שונים*
תכולה ממוצעת
מנה (גרם)
סוג המזון
של ויטמין )IU*( D
		
650
100
דג הרינג
500-450
100
צדפות
400
100
סלמון
270
סרדינים /מקרל משומר 100
240
100
טונה בשמן
דגני בוקר מועשרים
 50גרם  -קערית קטנה 150
110
 200מ"ל  -כוס
חלב  3%מועשר
100
 200מ"ל  -כוס
חלב סויה מועשר
27
100
פטריות שמפניון
מבושלות קלות
 55גרם (ביצה בינונית) 30-25
חלמון ביצה
15
100
איברים פנימיים
8
100
בשר בקר מבושל
*  - IUיחידות בין-לאומית (יחב"ל) 1 ,מק"ג =  40יחב"ל

בממסד הרפואי אין הסכמה בין החוקרים שערכים אלה אמנם
משקפים את הערכת מצב הוויטמין בגוף ,בעיקר מכיוון שבעשור
האחרון התברר שנוסף להפרשה האנדוקרינית מהכליה ,ויטמין D
מיוצר באופן עצמוני (אוטוקריני) על-ידי רקמות הגוף ולצרכיהן ,ללא
תלות בריכוזו בסרום .איברים שונים הקשורים לפעילות ספורטיבית,
דוגמת שריר הלב ,הריאות ,בלוטת האדרנל ,שרירי השלד ,העצמות,
ההיפופיזה והמוח ,מייצרים ויטמין  Dהמבוקר ע"י האיבר עצמו ופועל
במנגנון עצמוני.

מחסור בוויטמין D
מחסור בוויטמין  Dעשוי לנבוע מכמה גורמים עיקריים:
סביבת האימון :באשר לספורטאים ,סביבת האימון עשויה
להשפיע על מחסור בוויטמין  ,Dבמיוחד אצל בעלי גוון עור כהה,
וגם בענפים שהאימונים בהם מבוצעים באזורים מקו ּרים ,בענפי
ספורט החורף ובאימונים הנערכים בקו הרוחב הצפוני.
תפריט דל שומן ושימוש בתרופות :פגיעה בוויטמין  Dעשויה
לנבוע מתפריט דל שומן ומשימוש בתרופות ,במיוחד נוגדי דלקת,
ששימוש נרחב בהן עלול לפגוע במעי ולהפחית בכך את הספיגה
של ויטמין .D
פירוט של הגורמים למחסור בוויטמין  Dוהתוצאות כתוצאה ממחסור
זה מוצגים בטבלה .3

טבלה  :2ערכי  )Hydroxyvitamin D) 25(OH) Dבסרום
ערך ()nmol/l
ערך ()ng/ml
	>38
	>15
50-39
20-16
75-51
30-21
		
123-76
50-30
	<375
	<150

משמעות
מחסור קיצוני
מחסור ()deficiency
בלתי מספק
()insufficient

תקין
רעילות  /עודף

מחסור בוויטמין  Dשכיח מאוד באוכלוסייה הכללית בכלל ובאוכלוסיית
ספורטאי העילית בפרט .כ 77%-מכלל האוכלוסייה בארצות-הברית,
ובהם מבוגרים ,קשישים ,צעירים וילדים ,סובלים ממחסור של ויטמין
 Dאו מֵערכים בלתי מספקים שלו ( .)Ginde et al., 2009אף שישראל
היא ארץ שטופת שמש ,מנתוני בדיקות דם של שירותי בריאות
כללית ,המבוססים על  198,834נבדקים בשנת  ,2009נמצא מחסור
בוויטמין  50 > 25(OH)D] Dננומול/ליטר[ ב 49.9%-מהנבדקים וכמות
בלתי מספקת של ויטמין  Dב 33.7%-מהנבדקים .אצל הנשים,
המחסור היה שכיח יותר בהשוואה לגברים ( 51.8%לעומת ,45%
בהתאמה) (.)Saliba et al., 2012( )P < 0.0001

123RF, tamsindove

123RF, Robyn Mackenzie
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טבלה  :3פירוט הגורמים למחסור בוויטמין  Dוהתוצאות של מחסור זה ()Cannell et al., 2009
גורם
שימוש נרחב בתכשירי הגנה (בעידודם של מסעות הסברה של
האגודה למלחמה בסרטן וגורמים מסחריים)
שינויים בהרגלי חיים (מחשוב ,תרבות הקניונים ועוד)
פיגמנטציה של העור בשל ריכוז מלנין גבוה בעור .אנשים כהי עור
זקוקים לחשיפה ממושכת יותר לאור כדי לאפשר ייצור של ויטמין D
בכמות הדומה לזו של בהירי עור
זיהום אוויר ומיקום גיאוגרפי

עונות השנה
ענף הספורט ואפיוני אימון
הרכב תזונה :מזונות דלי שומן ,במיוחד לאור הגברת המודעות
לצריכת מזונות דלי שומן
שימוש בתוספי תזונה ובתרופות
מחלות כרוניות  -פגיעה באיברים חיוניים כגון כבד וכליות
שינויים גנטיים כגון ביטוי הגן לקולטן של ויטמין D

ממצאי מחקר בקרב ספורטאים
במחקר חתך תצפיתי שבדק  342שחקני פוטבול מקצועיים מ12-
מועדוני פוטבול ברחבי ארה"ב (גיל ממוצע  24.4±8.3שנים) ,נמצא
שבקרב  84%מהשחקנים ,ערכי ויטמין  Dבסרום היו נמוכים מהרצוי:
ב 29%-היו ערכים בלתי מספקים ,ב 43%-נמצא מחסור וב12%-
מחסור קיצוני ( .)Hamilton et al., 2014במחקר אחר נמצא כי
בשחקנים עם פציעות שריר ,ערכי ויטמין  Dהיו נמוכים משמעותית
בהשוואה לשחקנים שלא סבלו מפציעות (.)Shindle et al., 2011
 301נערות סיניות נבדקו במחקר חתך תצפיתי בסין (גיל ממוצע
 15±0.4שנים) ונמצא מחסור בוויטמין  Dבקרב  57.8%מהן31.2% ,
מתוכן סבלו ממחסור קיצוני ( .)Foo et al., 2009במחקר בקנדה
נבדק הרכב התפריט של  33שחקניות
כדורגל צעירות (גיל ממוצע 15.7±0.7
שנים) ,והתברר שאף אחת מהן לא
הגיעה לצריכה המומלצת של ויטמין
 ,Dובקרב מחציתן נמצא מחסור
בוויטמין ( .)Gibson et al., 2011במחקר
חתך תצפיתי שנערך על  18מתעמלות
עילית אוסטרליות ,דווח כי אצל 15
מהן היו ערכים לא מספקים של ויטמין
 ,Dוב 6-מתוכן נמצא מחסור (Lovell,
 .)2008בניתוח רישומי אכילה של 13
מהמתעמלות נמצאה צריכה נמוכה
של סידן וויטמין  Dלעומת הכמות
המומלצת לגילן.
קונסטנטיני וחב' דיווחו ב ,2010-במחקר חתך שכלל  98ספורטאי
עילית (נשים וגברים) ורקדניות בישראל (גיל ממוצע  14.7±3שנים),
שאצל  73%מהם ריכוזי ויטמין  Dבדם היו נמוכים מ 30-נ"ג/מ"ל ,וב-
 25%נמצא מחסור בוויטמין .ערכי ויטמין  Dנמוכים בסרום היו בשיעור

תוצאה
חסימה של חשיפת העור לקרינת UV-B

המעבר לפעילות במבנים סגורים ,הן למטרות עבודה והן למטרות
פעילות ,בילוי ופנאי ,הקטינו את החשיפה לקרני UV-B
המלנין חוסם את הריאקציה של העור כתגובה לחשיפה לקרינת
UV-B
באזורים המרוחקים מקו המשווה ,הזווית שבה מגיע אור השמש
והמרחק באטמוספירה שהוא עובר ,במיוחד כשיש זיהום אוויר,
גורמים לירידה בחשיפה לקרינה ולכן ירידה ביכולת העור לייצר את
הוויטמין
בחורף פוחתת מידת החשיפה לשמש ,שעות האור מתקצרות,
והאנשים מכוסים בבגדים כהגנה מפני הקור
ספורטאים ,שענף הספורט שלהם מתקיים במקום סגור ,שוהים
משך זמן ארוך במקום שאינו חשוף לשמש
ויטמין  Dמצוי בעיקר במזונות עשירים בשומן כגון דגים ,פירות ים,
חלמון ביצה ועוד
הפחתת הספיגה של הוויטמין במעי
פגיעה בתהליכי שפעול של הוויטמין בכליה ובכבד כתוצאה ממחלות
ומירידה בכמות הוויטמין הפעיל
פולימורפיזים (שונות בביטוי) לקולטן  VDRעשוי לבטא אחרת את
ההשפעה של ויטמין  Dבגרעין התא ()Puthucheary et al., 2011
גבוה יותר בקרב הרקדניות בהשוואה לספורטאים .כך גם בענפי
ה indoor-לעומת ענפי ה outdoor-וכך בקרב ספורטאיות בהשוואה
לספורטאים ( .)Constantini et al., 2010ב 2014-דיווחו דובנוב וחב',
במחקר חתך שכלל  80שחייני עילית צעירים (גיל ממוצע 14.7±1.6
שנים) ,כי ב 66%-מהם נמדדו ערכים נמוכים מ 30-נ"ג/מ"ל וב14%-
מהם ערכים נמוכים מ 20-נ"ג/מ"ל .לא נמצא הבדל מובהק בין המינים
(.)Dubnov-Raz et al., 2014

חשיפה לשמש (קרינת )UV-B
ויכולות ספורטיביות
הקשר בין חשיפה לשמש (אור יום)
ובין ביצועים ספורטיביים ידוע במשך
שנים רבות .הספורטאים בתקופת
יוון הקדומה הקפידו לקיים אימונים
בשמש ,במטרה לשפר את הישגיהם
הספורטיביים ,וזאת מבלי שהכירו
את המונח ויטמין  .Dהקשר בין UV-B
ושיפור ביצועים ספורטיביים תואר על-
ידי חוקרים גרמנים ,רוסים ואמריקנים
( .)Angeline et al., 2013הדיווחים
הראשונים בגרמניה ,על שיפור
ביכולת ביצוע ,התאוששות מהירה
יותר והפחתת כאבים לאחר פציעות ספורט כתגובה לחשיפה
לשמש ,הופיעו כבר ב .1927-בעקבות דיווחים אלה התעורר דיון
בדבר חוקיות השימוש במנורת שמש ,שעשויה להיחשב כאמצעי
סימום בספורט .במחקר-מעקב אורך קליני שנערך ב 1938-דיווחו
מדענים רוסים על הקשר בין קרינת  UV-Bלבין הישגים בספורט.

אף שישראל היא ארץ שטופת
שמש ,מנתוני בדיקות דם של
שירותי בריאות כללית ,המבוססים
על כ 200,000-נבדקים ,נמצא
אצל מרביתם מחסור בוויטמין D
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הם אימנו שתי קבוצות של סטודנטים פעילים בריצות ל 100-מ'.
קבוצה אחת נחשפה לקרינת  ,UV-Bוקבוצת הביקורת התאמנה
ללא קרינה .קבוצת הניסוי שיפרה את זמן הריצה ב7.4%-
בהשוואה לקבוצת הביקורת ( .)Gorkin & Gorkin, 1938ב1944-
דווח בגרמניה שסטודנטים שנחשפו לקרינת  UV-Bפעמיים
בשבוע שיפרו ב 13%-את יכולת הביצוע באופניים ארגומטריים
בהשוואה לסטודנטים שלא נחשפו לקרינה (Lehmann & Mueller,
 .)1944במחקר עוקבה קליני שנערך שנה לאחר מכן בארה"ב
נמצא שסטודנטים שנחשפו לקרינת  UV-Bלמשך  10שבועות
שיפרו ב 19.2%-את סבולת לב-
הריאה שלהם בהשוואה לשיפור
של  1.5%בלבד בקרב סטודנטים
שביצעו את אותה תכנית אימון ללא
החשיפה לקרינה (Allen & Cureton,
 .)1945ב 1952-דווח בגרמניה על
שיפור של סבולת או קיבולת לב-
ריאה ,שנמדדה במבחן מאמץ על
אופניים ארגומטריים ,ב 56%-מקרב
 120תלמידים שנחשפו למנורות
שמש בהשוואה לתלמידים בכיתות
הביקורת שלא נחשפו לתאורת שמש
( .)Ronge, 1952זו הייתה הפעם הראשונה שבה קישרו במחקר
בין קרינת ה UV-B -לבין ויטמין  Dבעזרת מתן חד-פעמי של
 IU 250,000ויטמין  Dלקבוצת הביקורת ,שגרם לשיפור ביכולות
הביצוע שלהם ,בדומה לקבוצה שהתאמנה בחשיפה לקרינה.
שינויים עונתיים של ביצועים ספורטיביים בחצי הכדור הצפוני
דווחו במחקר פרוספקטיבי תצפיתי (.)Hettinger & Muller, 1956
ביצועי שיא התרחשו בחודשי הקיץ המאוחרים ,כאשר חשיפה
לשמש הייתה מרבית ,ולאחר מכן ,בחודשי החורף ,חלה ירידה

משמעותית .ממצאים אלה נתמכים ע"י מחקרים נוספים ,שהראו
שיפור עקבי בביצועים ספורטיביים בקיץ ,עם ירידה הדרגתית
ושפל בחודשי החורף ,וזאת למרות ביצוע אימונים סדירים
לאורך השנה .נראה שיש קשר ישיר בין עונתיות ותנודות עונתיות
בערכי ויטמין  Dבסרום לבין ביצועים ספורטיביים (Bartoszewska,
.)Kamboj, & Patel, 2010

ויטמין  Dויכולות ספורטיביות
באוכלוסייה הבוגרת בוצעו כמה
מחקרים ,שהדגימו את הקשר בין
מחסור בוויטמין  Dובין יכולת ביצוע
של מאמצים גופניים .במחקר חתך
תצפיתי שבדק  976מבוגרים (> 65
שנים) נמצא קשר הפוך מובהק
( )p<0.05בין ערכים נמוכים של ויטמין
 Dבסרום לבין יכולת של לחיצת יד
בעזרת דינמומטר (Denise et al.,
 .)2007מחקר השוואתי עקב במשך 3
שנים אחר  979אנשים ,שנבחרו מתוך
מדגם אקראי של  1234איש מהאוכלוסייה המבוגרת של הולנד (>
 65שנים) .נמצאו ערכים נמוכים מובהקים של יכולות כגון הליכה
ועמידה בתנוחות שונות ,ובבדיקות הדם המקדימות שלהם נמצא
מחסור בוויטמין  Dבהשוואה למבוגרים שערכי ויטמין  Dשלהם
בסרום היו תקינים ( .)Wicherts et al., 2007במטא-אנליזה שבדקה
מחקרים קליניים מבוקרים ( )RCTנמצא שמתן ויטמין  Dלמבוגרים
(>  60שנה) ,הוביל לתיקון מחסור בוויטמין  ,Dשיפר יכולות עצביות
ויציבה והפחית את הסיכון לנפילות (.)Bischoff-Ferrari et al., 2005

מחסור בוויטמין  Dבספורטאים
עשוי לנבוע מסביבת האימונים
(מיעוט חשיפה לשמש) ,תפריט
דל שומן ונטילת תרופות
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Dreamstime, Bialasiewicz

עבודות ראשונות שבחנו את הקשר בין ויטמין  Dותפקוד השרירים
בספורטאים בוצעו בשנות השבעים של המאה העשרים .בחלק ניכר
מהן נמצא כי ויטמין  Dמאפשר הצטברות של פוספט בתאי השריר,
החיוני לתפקוד תקין של השרירים ,ולכן משפיע על מסת השרירים
בטווח המיידי ועל חילוף חומרים בגוף בטווח הארוך (& Haddad
 .)Walgate, 1976ברמה מולקולרית ,לוויטמין  Dהשפעה על השריר
באמצעות כמה מסלולים ידועים :המטבוליט הפעיל של ויטמין -
 , 1,25(OH)D3נקשר לקולטן ההורמון הגרעיני של השריר לוויטמין
 .)VDR) Dמסלול זה מקדם שעתוק גנים ,שמוביל להעלאת הסינתזה
של חלבוני התא (.)Cannell et al., 2009
מחקר אחר הציג את המנגנון בעכברי 'נוקאאוט' (,VDR )knockout
כלומר ,חסימת הרצפטור הגרעיני לוויטמין  Dבעכברי הניסוי.
כתוצאה מתהליך הנוקאאוט התקבל עכבר עם ביטוי אנורמלי,
שהתבטא בפגיעה משמעותית בפיתוח סיבי שריר ובהזדקנות
(ראה תמונה תחתונה) .כתוצאה מכך נפגעו היכולת המוטורית
ויכולות האיזון והציפה של עכברי הניסוי ,שהתבטאו בפגיעה ביכולת
השחייה ובירידה בפעילות הספונטנית לאחר מאמץ (Minasyan et
 .)al., 2009מחקרים בחולדות עם מחסור בוויטמין  Dהראו שמתן

עכברי נוקאאוט לרצפטור לוויטמין D

תיסוף של הוויטמין גרם לעלייה בסינתזת חלבון ובמסת שריר
וירידה בהרס תאי שריר כתגובה לאימון (Cannell et al., 2009;Ceglia
.et al., 2009; (Minasyan et al., 2009
בבדיקת דגימות של ביופסיית שריר אצל מבוגרים עם ערכי ויטמין D
נמוכים נמצאו שינויים אטרופיים ,בעיקר של סיבי שריר מסוג  .2כמו
כן ,חלה הגדלה של החללים שבין הפיברילים ,חדירה של שומן ,הרס
פיברילים והגדלת גרנולות גליקוגן .השינויים שנמצאו היו הפיכים:
כמה מחקרים במבוגרים הראו שתיסוף
של ויטמין  Dוסידן במצבי מחסור
העלה את נפח סיבי השרירים מסוג 2
(Bartoszewska et al., 2010; Lappe et
.)al., 2008
מעט מחקרים בדקו את הקשר בין
מחסור בוויטמין  Dליכולת ביצוע
במתבגרים .במחקר חתך תצפיתי
שנערך בבריטניה נבדקו  99נערות
בנות  14-12לאחר קבלת וסת
ראשונה ,ונמצא קשר ישיר בין ערכים
תקינים של ויטמין  Dבסרום לבין כוח
שרירים ,מהירות וגובה ניתור (שנמדד
Mechanography
בעזרת מכשיר
( .)Ward et al., 2009מחקר חתך תצפיתי נוסף ,שנערך בסין ובדק
 301נערות ( 15±0.4שנים) ,מצא כוח אחיזת יד נמוך (נמדד בעזרת
דינמומטר) בנערות שנמצא אצלן מחסור בוויטמין  ,Dבהשוואה
לנערות בעלות ערכים תקינים של הוויטמין (.)Foo et al., 2009

במחקר "הלנה" שבדק  1089בני נוער (טווח גילים  )17.5-12.5נמצא
שערכי ויטמין  Dנמוכים בסרום היו בקשר הפוך ליכולת קפיצה
מהמקום (.)Gracia-Marco et al., 2012
בניגוד למגמת הממצאים במחקרים שהוצגו עד כה ,במחקר
חתך תצפיתי שבדק  80שחייני עילית צעירים בישראל (גיל ממוצע
 14.7±1.6שנים) לא נמצא קשר בין מחסור בוויטמין  Dלבין יכולות
גופניות שנמדדו ,כולל מדידת שיווי משקל ,זמני שחייה וכוח אחיזת
יד (.)Dubnov-Raz et al., 2014

ממצאי מחקר מראים שיפור עקבי
בביצועים ספורטיביים בקיץ וירידה
הדרגתית ושפל בחודשי החורף
למרות אימונים סדירים
לאורך השנה

סיכום

אף שבמרבית חודשי השנה קיים
בישראל פוטנציאל לחשיפה לשמש,
מחסור בוויטמין  Dשכיח גם אצלנו.
מחסור בוויטמין נקשר לירידה במסת
העצם ,במסה ובכוח שריר ובירידה
ביכולות ביצוע .אי לכך ,מומלץ
לאוכלוסייה בכלל ולספורטאים בפרט
לבצע בדיקות דם שגרתיות ,ובהתאם
לתוצאותיהן לקבוע את הטיפול
המומלץ ,שיכלול חשיפה לא מוגנת
לשמש (כלומר ללא קרם הגנה ,ללא כובע ועם שרוולים מופשלים)
במשך  15-10דקות ביום בשעות הבוקר-צהריים המוקדמות .כמו
כן  -העשרת התפריט במזונות המכילים ויטמין  Dותיסוף בהתאם
להנחיה של רופא/דיאטן.
אוקטובר 2015
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"הילד ענננקקק"
על תבניות חשיבה של
סיפור מהחיים
א' הוא ספורטאי מצטיין .במהלך השנים הוא עשה חיל בספורט
שבו הוא עוסק ,ובמקביל להיותו ספורטאי מצטיין התעצבה זהותו
העצמית .כבר בגיל צעיר הוא שמע מכל עבר שהוא כישרון גדול,
וסביבתו הקרובה תמיד חיזקה אותו .עם זאת ,כבר אז ניתן היה לראות
שכל הפסד קטן ,כל חוסר הצלחה ואי עמידה בציפיות הגבוהות,
הקשו עליו מאוד .הוא נטה להאשים אחרים בכישלונותיו ,וכשחווה
הפסד קשה היה חולף לעתים שבוע ימים עד שהיה מתאושש.
א' היה אמור לצאת לתחרות גדולה ואיכותית בחו"ל ,כזו שטרם נחשף
אליה בעבר .מבחינה מקצועית היא היוותה עבורו קפיצת מדרגה
משמעותית ,והוא התכונן לקראתה במשך חודשיים .המאמן הסביר
לו שאין ממנו ציפיות בתחרות הזו ,אלא רק לעשות את הכי טוב שהוא
יכול ולצבור ניסיון כדי להתחיל להשתלב ברמות הגבוהות בעולם.

פסיכולוגיה של הספורט

tsurly@netvision.net.il

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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Dreamstime, Sebastian Czapnik

ישי צור
תואר שני בפסיכולוגיה
ארגונית-חברתית .עובד
עם נבחרת ישראל
בהתעמלות אמנותית
במסגרת הפרויקט
המנטאלי ריו  2016של
היחידה לספורט הישגי

מאמנים וספורטאים והדרך להצלחה
"כל הכבוד ,היום נתת את הכול באימון ,תמשיך ככה"; "את צריכה להמשיך
לעבוד על הטכניקה של הסרב"; לעומת " -הבקעת כבר  15שערים מתחילת
השנה ,אתה גדול!" "לא נורא ,בפעם הבא תנצחי" .סוג המשוב שנותן המאמן
לספורטאי שלו הוא סוגיה בעלת חשיבות עליונה .המאמר משווה בין תבנית
חשיבה מקובעת לעומת תבנית חשיבה מתפתחת של ספורטאים ומאמנים וכיצד הן
משפיעות בדרך להצלחה בספורט ,ועל כללי "עשה" ו"אל תעשה" במתן משוב.
שבוע לפני הנסיעה החל להתלונן על כאבים ברגלו .הבדיקות לא
העלו דבר ,אבל הוא הפסיק להתאמן ולבסוף גם לא נסע לתחרות.
יומיים לאחר מועד הנסיעה הוא התאושש באורח פלא וחזר לאימונים
כרגיל .הוא המשיך לנצח את יריביו בארץ ,אבל למעשה לא עמד
למבחן מול יריביו ברמה העולמית .מאוחר יותר ,כשהגיע לגיל שבו
התחרות הפכה לקשה יותר גם בארץ ,נראה שהוא דורך במקום,
בעוד בני גילו התקדמו יותר ממנו.

תבניות החשיבה על-פי דווק
מה קרה כאן? האם הסיפור של א' מזכיר לכם ספורטאים שנתקלתם
בהם בעבר? איך התמודדתם במצבים כאלו ,ומה הייתם עושים
אם הייתם המאמנים של א'? בספרה "כוחה של נחישות" ()2008
מספקת קרול ס' דווק ( ,)Carol S. Dweckהחוקרת הידועה ,זווית
ראייה מעניינת לסוגיה וכיצד להבינה טוב יותר ואולי אף להתמודד
עמה .אבל לפני ההסבר על התיאוריה שפיתחה מומלץ לקרוא את
המשפטים הבאים ולסמן אילו מהם מקובלים עליכם:
אני יודע להבחין באופיו של הספורטאי כבר בתחילת דרכו ולדעת
אם יש לו פוטנציאל או לא.
הסיפור של א' ברור  -לא ייצא ממנו כלום כי אין לו האופי המתאים.
ספורטאי יכול ללמוד דברים חדשים ולרכוש מיומנויות ,אבל את
היכולת הבסיסית שלו אי אפשר לשנות.
בלי קשר לכישרון הבסיסי של הספורטאי וליכולות המולדות שלו,
תמיד ניתן לשפרן במידה ניכרת.
יש ספורטאים שפשוט יש להם את זה וכאלו שאין להם את זה.
הסיפור של א' יכול היה להיות עם סוף טוב ,לו המאמן שלו היה מכוון
אותו נכון .דרך עבודה קשה הוא יכול היה להשתנות וגם להצליח.
בהמשך נחזור למשפטים הללו ,אבל תחילה הסבר קצר במה בכלל
מדובר.
אוקטובר 2015
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דווק מבחינה בין שני סוגים של תבניות
חשיבה ,או אמונות חבויות של אנשים
ביחס לעצמם ולסביבה שבה הם
פועלים:

תבנית חשיבה מקובעת

למורים בהקשר זה .באחד המחקרים
שביצעה (דווק )2008 ,היא נתנה לילדים
לפתור תצרף (פאזל) קל ,ולאחר
מכן הציגה בפניהם שתי אפשרויות -
לבחור תצרף קשה יותר או תצרף קל
נוסף .בעלי תבנית החשיבה המקובעת
בחרו שוב ושוב בתצרף הקל ,כי בכך
הבטיחו המשך הצלחה ללא סיכון
ושמירה על הדימוי העצמי שלהם.
במונחים של ספורט תחרותי ,אלו
בדיוק הילדים שמייצגים את א' בסיפור
לעיל (וספורטאים צעירים רבים אחרים) :העדפה להתחרות ברמה
הנמוכה והימנעות מהפסד או מכישלון בכל מחיר .לעומתם ,הילדים
בעלי תבנית החשיבה המתפתחת בחרו בכל פעם בתצרף קשה
יותר וחיפשו את האתגר שיפתח את יכולתם .אחת מהם הופתעה
מהשאלה ואמרה" :למה שמישהו ירצה להרכיב את אותו פאזל שוב
ושוב?" ילדה אחרת אמרה" :אני מתה להצליח להרכיב את כולם".

ספורטאים בעלי תבנית חשיבה
מתפתחת אינם 'מתרסקים' לנוכח
כישלון ומצליחים ,לאורך זמן,
להפיק ממנו את המיטב

אנשים בעלי תבנית חשיבה מקובעת
מאמינים כי ניתן אמנם ללמוד דברים
חדשים ,אבל התכונות והיכולות שלהם
בתחום ספציפי הם בגדר 'מוצר מוגמר' ואין אפשרות לפותחן .עבור
אנשים מסוג זה ,כל מצב בחיים ,כל תחרות ואולי אף כל אימון הוא
מבחן שבו נמדדת היכולת שלהם .מטרתם היא לקבל
הערכה חיובית ליכולות שלהם .אם
הם מצליחים בכך ,הם
הוכיחו לכולם ולעצמם
שהם אכן 'שווים
משהו' .או-אז אפשר
לנשום לרווחה ולהמשיך
כרגיל .אבל  -וזה אבל גדול
 אם הם אינם מצליחים,הם חווים רגשות קשים
ביותר .הדימוי העצמי והערך
העצמי שלהם מתרסקים
לרסיסים ,ולעתים קשה להם
להמשיך הלאה .אנשים מסוג
זה מעדיפים ליטול על עצמם
פחות אתגרים וסיכונים מחשש
יעדיפו לכוון את עצמם למצבים
שייכשלו .הם
שבהם סיכויי ההצלחה גדולים כדי שיוכלו לשמור על הערך
העצמי שלהם  -הדבר החשוב להם ביותר .כל התנסות שהם חווים
נמדדת בשאלה ,האם אני נראה טוב או רע? וגם  -האם יצאתי ווינר
או לוזר? מה חושבים עליי אחרים? מחקרים רבים שבחנו את הדפוס
הזה מראים שלנוכח כישלון בתחום כלשהו ,אנשים בעלי תבנית
חשיבה מקובעת נוטים לחוסר אונים ,לוויתור ולהימנעות מהפעולה
(כפי שראינו בסיפור לעיל).

במחקר אחר שביצעה דווק באוניברסיטת הונג קונג היא הראתה
כיצד עשויה תבנית חשיבה מקובעת לפגוע בסיכויי ההצלחה
של הסטודנטים עצמם .באוניברסיטה הזו הלימודים מתקיימים
באנגלית ,אבל לא כל התלמידים שמגיעים אליה שולטים בשפה
ברמה גבוהה .דווק הציגה שאלה לאלו שהיו זקוקים ללימודי אנגלית:
"אם האוניברסיטה תציע לתלמידים שזקוקים לשיפור מיומנויות
האנגלית קורס שיסייע להם בכך ,האם תירשם אליו?" .הממצא לא
הפתיע .תלמידים בעלי תבנית חשיבה מתפתחת השיבו בחיוב ,בעוד
בעלי תבנית החשיבה המקובעת השיבו בשלילה .האחרונים העדיפו
להימנע ממצב שיחשוף את חולשתם באנגלית אפילו במחיר של
פגיעה בסיכויי ההצלחה שלהם בלימודים .במונחים של ספורט ,אלו

תבנית חשיבה מתפתחת
מדובר בתבנית חשיבה שונה בתכלית במהותה .ספורטאים ומאמנים
(ולא רק הם) ,בעלי תבנית חשיבה מתפתחת ,מאמינים שכישרון
ויכולת הם רק נקודת מוצא במסע להגשמה עצמית .האתגר והקושי
הם הזדמנות ללמידה ולהתפתחות ,וכל אחד יכול להמשיך לצמוח,
להתפתח ולהשתפר באמצעות התנסות ולמידה .אנשים אלו אינם
'מתרסקים' לנוכח כישלון ומצליחים ,לאורך זמן ,לצמוח ולהפיק ממנו
את המיטב .מבחינתם ,כל תחרות ומבחן שעמם הם מתמודדים
נועדו לפתח את היכולות וללמוד .בתבנית חשיבה זו הדגש אינו על
התוצאה שהושגה בטווח הקצר אלא על המידה שבה ממשיכים
להתפתח ולהתקדם לעבר המטרה ארוכת הטווח.

ההשפעה המעשית של תבניות חשיבה
דווק החלה לבסס את מחקריה במסגרת מערכת החינוך .היא
בחנה כיצד תבניות החשיבה משפיעות על ילדים ,ואיזה תפקיד יש
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מייקל ג'ורדן לא היה ממריא לפסגות שהגיע אליהן לולא היה בעל תבנית
חשיבה מתפתחת

הספורטאים שמעדיפים לעבוד רק על
ההיבטים שבהם הם מצטיינים ,ובכל
פעם שהמאמנים ינסו לעבוד איתם על
חולשותיהם הם יתלוננו והמוטיבציה
שלהם תיפגע.

נותר לו לאן להתקדם ,והוא חיפש
את האתגר הקשה הבא .במונחים
של ניסוי התצרפים שהוצגו קודם,
הוא הרגיש שסיים את כל הפאזלים
בכדורסל וחיפש אחר פאזל מסוג
אחר.
ג'ון מקנרו הגיע אף הוא להישגים יפים
מאוד בקריירה ,אך נראה שעם תבנית
חשיבה אחרת היה יכול לעשות יותר.
דווק מצטטת את דבריו ,באומרו שהוא
שייך לאותה קבוצת אנשים שמעדיפה
להגיע להישגים רק על סמך כישרון,
מבלי להתאמן .ואכן ,תבנית חשיבה
מקובעת אינה רואה בעצם ההשקעה והמאמץ סיבה לגאווה .הדרך
היחידה להרגיש טוב היא להגיע להישגים כדי להוכיח שאתה שווה
משהו .בהתאם לתבנית החשיבה שלו ,מקנרו לא נטל אחריות למצבו
ונהג להסתמך אך ורק על כישרונו ואף להאשים אחרים על טעויותיו,
במקום להתבונן פנימה ולבחון מה הוא יכול לשנות כדי לשפר את
המצב .מקנרו מאוד לא אהב להפסיד ,ותגובותיו הייחודיות זכורות
לכל מי שצפה בו כשעמד להפסיד .נראה שכבעל תבנית חשיבה
מקובעת ,כל הפסד היה מפרק אותו מבפנים .דוגמה לכך ניתן
למצוא במשחק הזוגות המעורבים שבו השתתף בווימבלדון בשנת
 .1979הוא ובת זוגו הפסידו בשלוש מערכות רצופות ,ופעמיים איבד
משחקון שבו הוא עצמו הגיש .לדבריו ,זה היה הדבר המביך ביותר
שיכול היה לקרות לו .ומה קרה לאחר מכן? ניחשתם נכון .ג'ון מקנרו
לא חזר לשחק בזוגות מעורבים בווימבלדון במשך עשרים שנה.

הרצון של מייקל ג'ורדן ,בעל
תבנית החשיבה המתפתחת ,להיות
הכי טוב לא ידע שובע ,גם כשזכה
תבנית חשיבה בספורט :להכרה כשחקן הכדורסל הגדול
ביותר בעולם
מייקל ג'ורדן מול ג'ון
מקנרו

בחלק זה נשתמש בהשוואה בין שני ספורטאים גדולים שמציגה
דווק בספרה  -מייקל ג'ורדן וג'ון מקנרו .ג'ורדן ,אחד הספורטאים
הגדולים בכל הזמנים ,לא היה ממריא לפסגות שהגיע אליהן לולא
היה בעל האופי המתאים או במונחים שלנו  -תבנית החשיבה
הנכונה .אחד הסיפורים הידועים לגבי הקריירה שלו נוגע לחוויית
הכישלון והדחייה הראשונית שחווה כשלא התקבל לנבחרת התיכון.
מה לדעתכם היה קורה אילו היה בעל תבנית חשיבה מקובעת?
לבטח היה חווה חוסר אונים ומנסה להימנע מחוויה דומה .אולם
בסיוע אמו הוא קיבל החלטה הפוכה  -לעבוד קשה יותר ולהשקיע
מאמצים רבים יותר .הוא עבד קשה בבקרים ,לפני תחילת הלימודים
בבית-הספר ,ובערבים שלאחריהם .מו ּסר העבודה והשאיפה
העצומה להשתפר כל הזמן היה אחד המאפיינים העיקריים שלו
גם כאשר למד במכללה .הוא המשיך לעבוד ,והרצון להיות הכי טוב
לא ידע שובע .גם כשזכה להכרה כשחקן הגדול ביותר בעולם הוא
המשיך לשפר היבטים שונים במשחק שלו ,ויש הטוענים שאחת
הסיבות שניסה את מזלו במשחק בייסבול הייתה התחושה שלא
Dreamstime, Yjacobzone

יש לציין שמחקרים שניסו ליישם את התיאוריה של דווק לא העלו
ממצאים חד-משמעיים .מחקר שערך בופורד ( )Buford, 2004בקרב
שחקני גולף מקצוענים לא מצא קשר בין תבנית
החשיבה לבין ביצועי הספורטאים ,אך הראה
קשר בין תבנית החשיבה לבין סוג המטרות
שהספורטאים מציבים לעצמם במונחים של
תוצאה או ביצוע .בהקשר זה ,ראוי לציין שקיים
קושי כללי במחקרים שעוסקים בספורט לבסס
קשר בין משתנים שונים לרמות ביצוע ,שכן
משתנים רבים ומגוונים ,שלא ניתן לבדוק את
כולם ,משפיעים על ביצועי הספורטאי בתחרות
נתונה.
מחקר עדכני ומקיף של שפר ()Shaffer, 2015
בחן את הקשר בין תבנית החשיבה לגבי
יכולות מנטאליות של ספורטאים במכללה לבין
האופן שבו התמודדו עם משוב שלילי באשר
ליכולותיהם המנטאליות .הממצא המעניין
היה ש 90-אחוז מהמשתתפים החזיקו מראש
בתבנית החשיבה המתפתחת ,מה שהקשה על
הסקת מסקנות במחקר .לדעתי ,המחקר מחזק
את חשיבות ההתערבות בהקשר זה בגילים
הצעירים .נראה שספורטאים שהגיעו למכללה
עברו כבר אתגרים שונים בעבר ,ואם לא היו בעלי
תבנית חשיבה מתפתחת ,סביר להניח שהיו
פורשים .וכך למעשה ,אנו מקבלים במכללה
מדגם לא מייצג.
בשני מאמרים תיעד אומונדסן (Ommundsen,
ג'ון מקנרו ,בעל תבנית החשיבה המקובעת ,טען שהוא מעדיף להגיע להישגים רק על סמך  )2001את ההשפעות השליליות שיש לתבנית
כישרון ,מבלי להתאמן .הוא לא אהב להפסיד ,ותגובותיו הייחודיות זכורות לכל מי שצפה בו חשיבה מקובעת על נערים בשיעורי חינוך גופני.
ממצאיו הראו שנערים בעלי תבנית חשיבה
כשעמד להפסיד
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מקובעת חוו רמות חרדה גבוהות יותר
ונהנו פחות מהשיעורים .הוא גם מצא
קשר בין תבנית החשיבה המקובעת לבין
תופעה שנקראת "הכשלה עצמית" (Self
 ,)handicappingשבה אנשים מחבלים
באופן מכוון בסיכויי ההצלחה שלהם
(מתחזים לחולים או לפצועים) כדי שיהיה
להם תירוץ 'חיצוני' לחוסר ההצלחה
שלהם.
סדרת המחקרים של בידל וחבריו (Biddle
 )et al., 2003מצאה קשר בין תבנית
החשיבה למוטיבציה ולהנאה מעיסוק
בספורט בקרב נערים .בעלי תבנית
החשיבה המתפתחת הפגינו הנאה רבה יותר מעיסוק בספורט ,בעוד
בעלי תבנית החשיבה המקובעת הפגינו חוסר מוטיבציה לעסוק
בספורט.

ומשפטים  4 ,2ו 6-את תבנית החשיבה
מה
המתפתחת .נשאלת השאלה
אם הספורטאי שלכם הוא בעל תבנית
חשיבה מקובעת? האם כדאי להפסיק
להשקיע בו ולחפש ספורטאי אחר? מובן
שהתשובות לכך הן לא ולא .התיאוריה
של דווק מציגה בפנינו גישה אופטימית
מאוד .כ"גורו של תבנית החשיבה
המתפתחת" ,היא מראה לנו שגם תבנית
החשיבה עצמה עשויה להשתנות .גם
אצל אדם בעל תבנית חשיבה מקובעת
ניתן לעשות שינויים ,כלומר לשנות את
תבנית החשיבה שלו .טענתה של דווק
היא שעצם ההיכרות עם המושגים וההבנה וההכרה במונחים שבהם
היא משתמשת יכולים לגרום לשינוי משמעותי.

משפטים רצויים" :כל הכבוד,
היום נתת את הכול באימון,
תמשיך ככה"; "אני רוצה לראות
יותר השקעה ומחויבות מצידך
גם באימוני כושר"

מה ניתן לעשות אם הספורטאי שלכם
הוא בעל תבנית חשיבה מקובעת?
נחזור למשפטים שהוצגו קודם לכן .הם מייצגים את שתי תבניות
החשיבה .משפטים  3 ,1ו 5-מייצגים את תבנית החשיבה המקובעת,

באחד המחקרים שלה הראתה דווק כיצד בסדרת פגישות עם תלמידי
תיכון ניתן לסייע להם לשפר את הציונים באמצעות שינוי של תבנית
החשיבה .בפגישות אלו התלמידים נחשפים למושגים של דווק,
ובאמצעות סדרה של דיונים ופעילויות הם רוכשים מיומנויות למידה
ולומדים כיצד ליישם את תבנית החשיבה המתפתחת במסגרת
לימודיהם בבית-הספר .קבוצה מקבילה של תלמידים עברה סדרת
פגישות שגם בהן התקיימו דיונים ונרכשו מיומנויות ,אבל אלו לא היו
קשורים לתבנית החשיבה .ממצאי המחקר הראו שיפור משמעותי

איך לדבר אל הספורטאים שלכם?
עקרונות במתן משוב על-פי התיאוריה של דווק

כללי "עשה"
להלן דוגמאות מומלצות למשוב שאתם יכולים לתת לספורטאים
שלכם .משובים מסוג זה יחזקו אצלם את תבנית החשיבה
המתפתחת.
דגש על מאמץ ,השקעה ועבודה קשה" :כל הכבוד ,היום נתת
את הכול באימון ,תמשיך ככה"; "אני רוצה לראות יותר השקעה
ומחויבות מצידך גם באימוני כושר"; "ממש שמחתי לראות
שבגלל שהתקשית באלמנט מסוים נשארת באולם והמשכת
לעבוד עליו עוד קצת".
דגש על שיפור והתקדמות" :שיפרת יפה מאוד את התנועה שלך
עם הגב לסל"; "את צריכה להמשיך לעבוד על הטכניקה של
הסרב"; "תראי איך התקדמת עם היכולת שלך להתמודד עם זה
שאת מתחילה את התחרות בצורה לא טובה".
תהליך וראייה לטווח ארוך" :שמת לב שהיום את מסיימת
משחקים בכושר יותר טוב ומצליחה לתפקד גם בחלק האחרון
של המשחק?"; "כל הכבוד ,אני רואה שאת מתמודדת טוב יותר
עם טעויות שיפוט".

כללי "אל תעשה"
משובים מסוג אלה המפורטים להלן מחזקים אצל הספורטאים
את תבנית החשיבה המקובעת .שימו לב שלפחות חלק מהחיזוקים
החיוביים הם חשובים ,אולם יש לעשות בהם שימוש מדוד.
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דגש על היכולת וההישגים האישיים" :איזה משחק גדול"; "וואוו,
קלעת  25נקודות ולקחת  15ריבאונדים"; "הפורהנד שלך מדהים
היום"; "הבקעת כבר  15שערים מתחילת השנה ,אתה גדול!";
"הייתי מצפה שתעשי תוצאה טובה יותר."...
דגש על התוצאה" :איזה ניצחון גדול"; "כל הכבוד לך"; "זו פשוט
בושה ההפסד הזה"; "לא מאמין שניצחת כל כך בקלות".
אחד הרגעים שבהם נמדד מאמן הוא האופן שבו הוא מגיב במקרה
של אכזבה ,תסכול וכישלון .לפי דווק ,מומלץ לא להשתמש
במשפטים הבאים ,שחלקם נפוצים בקרב מאמנים במצבים אלו:
"לא נורא ,בפעם הבא תנצחי"  -שם דגש לא נכון על התוצאה
ומבטיח משהו שלא בטוח שיקרה.
"ההפסד הוא לא באשמתך .פשוט ,השופטים היום היו על הפנים"
 מעביר את האחריות החוצה."מבחינתי ,היית הכי טוב היום"  -זה כנראה לא נכון ,כי הוא לא
ניצח .משפט מסוג זה שם דגש על היכולת ומחזק את תבנית
החשיבה המקובעת.
במקום זאת ,ניתן להתנסח במשפטים בסגנון הבא:
"אני מבין את האכזבה שלך; זה מאכזב לעשות את המקסימום ולא
להצליח ,אבל כנראה שהיום לא הגיע לך לזכות .היו שם מתחרים
טובים יותר .אם זה משהו שאתה באמת רוצה תצטרך להמשיך
להשקיע ,להשתפר ולעבוד קשה כדי להגיע למטרה .אנחנו נחשוב
יחד מה צריך לשפר ועל מה צריך לעבוד ונמשיך קדימה".

בציוני המתמטיקה אצל תלמידים
שעברו את הסדנה של דווק .מעבר
לכך ,המורים של התלמידים (שלא ידעו
איזו סדנה הם עברו) ציינו שהם חשים
בשינוי בקרב תלמידי סדנת החשיבה
המתפתחת בכל הקשור לרצונם ללמוד
ולהשתפר.

 .1מחמאה על יכולת" :וואוו עשית את
זה ממש טוב ,את בטח חכמה מאוד".
 .2מחמאה על מאמץ" :וואוו עשית את
זה ממש טוב ,בטח השקעת בזה הרבה
מאמץ".
לאחר המחמאה ,הם קיבלו תצרפים
ברמת קושי גבוהה ,ותוך כדי כך
שהילדים עבדו עליהם נבחנה תגובתם
לקושי :האם המשיכו במאמץ או ויתרו?
האם המוטיבציה שלהם ירדה? ככלל,
אלו שקיבלו מחמאה על מאמצם
בתצרף הראשון הפגינו דבקות במטרה
ומאמצים רבים יותר בהשוואה לאלו
שקיבלו מחמאות על יכולתם .לאחר מכן נשאלו הילדים האם ירצו
להמשיך ברמת הקושי הגבוהה ,או לחזור לתצרפים ברמת הקושי
הנמוכה .הממצא הלא מפתיע היה שילדים שקיבלו מחמאה על
יכולתם העדיפו לחזור לרמת הקושי הנמוכה .וכך ,מחמאה אחת
ויחידה גרמה לחיזוק תבנית החשיבה המקובעת שלהם.
אכן ,מפתיע לגלות שגם למחמאה שנאמרת בצורה לא נכונה יכולה
להיות בעלת השפעה הרסנית .המסקנה היא שבפעם הבאה שאתם
רוצים לשבח את הספורטאי שלכם תשקלו את מילותיכם בכובד
ראש .נראה שעדיף להימנע מצמד המילים שכל כך מזוהה עם יעקב
ומאור בוזגלו " -הילד ענננקקק".

אצל ספורטאים בעלי תבנית
חשיבה מקובעת כל התנסות
נמדדת בשאלות  -האם נראיתי
טוב או רע? האם יצאתי ווינר או
לוזר? מה חושבים עליי אחרים?

ברור שמאמן בעל תבנית חשיבה
מקובעת יתקשה לפתח ספורטאי
בעל תבנית חשיבה מתפתחת .אי
לכך ,חשוב שגם המאמן יבחן כיצד
הוא מפתח את תבנית החשיבה
המתפתחת .מובן שלאופן שבו הוא מתַקשר עם הספורטאים שלו,
למילותיו ולמסרים שהוא מעביר יש השפעה עצומה על יכולתם
להיות בעלי תבנית חשיבה מתפתחת .לעתים אפילו לשינוי קטן
במילים שבהן הוא משתמש עשויה להיות השפעה אדירה .על כך
ניתן ללמוד מהמחקר הבא שנערך עם ילדים בכיתה ה' (ראו קישור
באינטרנט .)https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY -
זהו מחקר המשכי למחקר התצרפים שהוצג קודם לכן .הילדים
קיבלו תצרף קוביות שאותו היה עליהם להרכיב לפי תבניות
מסוימות .רמת הקושי ההתחלתית של התצרף הייתה נמוכה
מאוד .הילדים קיבלו מחמאה על הצלחתם  -אבל כל קבוצה קיבלה
מחמאה מסוג שונה:
Dreamstime, Eagleflying

אוקטובר 2015

23

נשים באתלטיקה :היסטוריה,
כשאני
נשים בספורט

ד”ר גלעד ויינגרטן
פרשן האתלטיקה של
הטלוויזיה ,ערוץ  1ב11-
המשחקים האולימפיים
האחרונים ובכל אליפויות
העולם מאז 1983
hgew@013net.net

תוהה ,לאחר אלפי שעות באיצטדיונים ברחבי
העולם המשתרעות על פני עשרות שנים,
מה הן התמורות המשמעותיות ביותר שחלו באתלטיקה העולמית
שהייתי עד להן ,תשובתי תהיה:
השתלטותו הכמעט מוחלטת של הגזע השחור על ספר השיאים
באתלטיקה ,להוציא כמה מקצועות טכניים
השפעתה העצומה והבלתי מעורערת של הטלוויזיה על אופיה
והתנהלותה של האתלטיקה בעולם
המקצוענות המוחלטת של האתלטים והמאמנים הבכירים,
הרואים באתלטיקה פרנסה לכל דבר
חדירת המדע לכל רובדי האתלטיקה (איתור ,שיטות אימון ,הכנה
לתחרות ,התאוששת ,ציוד ועוד)
והמופלאה מכולן  -צמיחתה של אתלטיקת הנשים מסטאטוס
של ספח שולי לאתלטיקת הגברים לשוות-ערך מלאה באיכותה,
ביופיה ,בהתנהלותה ובעניין שהיא מייצרת.
כל אחת מן התמורות הנ”ל שווה ניתוח מעמיק ,אך כאן בחרתי
להתמקד דווקא בזו האחרונה ,כלומר ,בהתפתחות המטאורית
שחלה באתלטיקת הנשים בעשורים האחרונים.
ניתן בהחלט לקבוע שתהליך פריחתן של הנשים על המסלול ובשדה
החל באותו רגע שבו הן החליטו לקחת את גורלן בידן ולא לאפשר
עוד ל ְגברים עם השקפת עולם שוביניסטית להחליט מה טוב ומה
מתאים עבורן כדי שלא לפגוע חלילה בתדמיתן הנשית ,בבריאותן
ובפוריותן .נקודת האור הראשונה שהבריקה באפלה הייתה ההולנדית
פרנסינה (פאני) בלנקרס-קון ,שבגיל מתקדם יחסית ( ,)30וכשהיא
כבר א ֵם לשניים ,זכתה בארבע מדליות זהב במשחקי לונדון 1948
( 100ו 200-מ’ 80 ,מ’ משוכות ו 4X100-מ’) ,בהפגינה יכולות אתלטיות
יוצאות דופן .רק החוקים המגבילים את מספר המקצועות שבהם
ניתן להשתתף מנעו ממנה שתי מדליות נוספות  -בקפיצה לגובה
ובקפיצה למרחק ,מקצועות שבהם החזיקה בשיאי עולם באותה
עת .פאני התאמנה שנים רבות תחת שרביטו של בעלה ואבי ילדיה
יאן בלנקרס ,שלמזלה היה משוחרר לחלוטין מדעות קדומות ביחס
לתפקידן המסורתי של הנשים .הוא לא חשש לנשיותה ולפוריותיה
וחשף ,ללא לאות ,את כישרונה האתלטי .הישגיה בלונדון לא נפלו
מאלה של ג’סי אוונס בברלין  12שנים קודם לכן ,אך לא זכו להבלטה
דומה בהיסטוריית האתלטיקה.
מן הראוי להדגיש שאז ,ב ,1948-עוד לא שמע העולם על שימוש
בסמים בספורט ,ולכן הופעתה המרשימה של בלנקרס-קון על
המסלול בלונדון הייתה תוצאה ישירה של כישרון נדיר ואימונים
קשים!

הסימום באתלטיקת הנשים
של ברית-המועצות וגרורותיה
כמה שנים לאחר מכן החלה ההשתלטות המזרח אירופית על
אתלטיקת הנשים .תחילה היו אלה נשות ברית-המועצות ,אך
זו התפשטה אט אט גם לחלק מגרורותיה כמו מזרח גרמניה,
בולגריה ,רומניה וצ’כוסלובקיה .הייתה זו תקופה רוויית סמים,
שנטילתם בוצעה ופוקחה באופן מרכזי על-ידי המשטרים עצמם
ושהניבה אתלטיקה נטולת חן וחדווה בקרב נשים ואף לוּו ְתה בלא
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סמים ומאבק לשוויון
ההתפתחות המטאורית שחלה באתלטיקת הנשים בעשורים
האחרונים היא תוצאה של מאבקן של הנשים עצמן לשוויון זכויות
בבחינת “ .”Anything you can do I can do betterואכן,
המאבקים המרתקים של הנשים במסלול ובשדה ,האיכות ,היכולת,
היופי והחן מוכיחים את נפלאותיה של אתלטיקת הנשים לא פחות
מזו של הגברים.
מעט סממנים גבריים רוויי טסטוסטרון .לא זכורה לי מאותה עת אף
אתלטית מזרח אירופית שהפגינה כלפי חוץ שמחה ועליצות על
הישגיה הספורטיביים .הכול היה קר ומנוכר .ואכן ,לאחר נפילת חומת
ברלין ונבירה בארכיוני ה”שטאזי” נמצא תיעוד מדויק להפליא של
מה שהתחולל באתלטיקת הנשים במזרח גרמניה .אותרו שם מאות
מסמכים המפרטים לא רק את מגוון סוגי הסימום ומינונם אלא גם
את מכתבי התלונה של אתלטיות הקובלות על קיפוח מצד המדינה
משום שקיבלו פחות סמים מחברותיהן.

מדעני מזרח אירופה הבינו כבר אז שהורמוני מין גבריים עשויים
לשפר את הישגיהן של הנשים יותר מאשר את הישגי הגברים,
ולכן ,מסיבות תעמולתיות ,השקיעו באתלטיקה (כמו גם בשחייה)
של הנשים וקידמו אותה יותר ,בזמן שבשאר העולם היא הייתה
עדיין שקועה בתרדמה מקצועית ותדמיתית .באותה עת היו כבר
האתלטיות המזרח אירופיות מקצועניות לכל דבר ועניין ,והאימונים
המפרכים היום-יומיים היוו את מרכז חייהן והווייתן ,מתוך חובה כלפי
המדינה שכה היטיבה עמן בתמורה להשקעתן ולהישגיהן.

ההולנדית פאני בלנקרס-קון זכתה ,בגיל  ,30בארבע מדליות זהב במשחקי לונדון  100( 1948ו 200-מ' 80 ,מ' משוכות ו 100x4-מ') ,בהפגינה יכולות
אתלטיות יוצאות דופן
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שיאה של הצ'כית ירמילה קרטוחבילובה ב 800-מ'  1:53.20 -דקה משנת
 ,1983הוא אחד משיאי עולם בלתי שבירים שהושגו ע"י אתלטיות ממזרח
אירופה בעזרת מגוון של אמצעי סימום

שיאיה הבלתי נתפסים של האמריקנית פלורנס גריפית'-ג'וינר בריצות
ל 100-ול 200-מ'  10.49 -ו 21.34-שנ' (בהתאמה) ממשחקי סיאול 1988
הושגו כנראה בסיוע נדיב של הורמון הגדילה

שיאי עולם בהשפעת סמים

להעיד שבין אליפות העולם ברומא ב 1987-למשחקי סיאול 1988
השתנה מבנה גופה (כולל מבנה פניה) מדקיק ונשי לשרירי וגברי;
על-פי טענתה  -כתוצאה מעבודה מפרכת בחדר הכושר .פלורנס
הלכה לעולמה בגיל  ,37ויש הטוענים שכתוצאה מאותם סמים .היא
כמובן אינה יכולה להתוודות על האמת ,כפי שעשתה זאת כמה שנים
מאוחר יותר אצנית אמריקנית מפורסמת אחרת  -מריון ג’ונס ,שכל
כך שאפה להשתוות אליה.

כמה שיאי עולם בלתי שבירים ,שהותירו לנו מאז נציגות מזרח אירופה,
שרירים וקיימים בספר השיאים של האתלטיקה עד עצם היום הזה.
לאור מה שהתגלה ראוי היה לדעתי למחוק אותם ,אך חולשת הדעת
כמו גם שיקולים פוליטיים מונעים מקברניטי התאחדות האתלטיקה
הבין-לאומית לעשות זאת.
להלן כמה דוגמאות:
 400מ’  47:60 -שניות ,מריטה קוק ממזרח גרמניה1985 ,
 800מ’  1:53.20 -דקה ,ירמילה קרטוחבילובה מצ’כוסלובקיה1983 ,
 100מ’ משוכות  12.21 -שנ’ ,יורדנקה דונקובה מבולגריה1988 ,
קפיצה למרחק  7.52 -מ’ ,גלינה צ’יסטיקובה מברית-המועצות1988 ,
הדיפת כדור ברזל  22.63 -מ’ ,נטליה לוסובסקיה (היהודייה) מברית-
המועצות1988 ,
זריקת דיסקוס  76.80 -מ’ ,גבריאלה ריינש ממזרח גרמניה.1988 ,
המכנה המשותף של כל התוצאות הללו הוא שגם היום ,כשלושה
עשורים מאוחר יותר ,אף אתלטית אינה יכולה להן .אינני רוצה
להשלות את עצמי ולקבוע כי כל שיאי העולם האחרים ,המפארים
כיום את ספר השיאים ,נקיים לגמרי מסמים .שיאיה הבלתי נתפסים
של האמריקנית פלורנס גריפית’-ג’וינר בריצות ל 100-ול 200-מ’ -
 10.49ו 21.34-שנ’ ,בהתאמה ,שהושגו במשחקי סיאול  ,1988חשודים
עד עצם היום הזה בכך שהושגו בסיוע נדיב של הורמון הגדילה ,שלא
ניתן היה לזהותו באותה עת .מהיכרותי האישית את פלו-ג’ו אני יכול
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המרתון לנשים :מאבק שהצליח
הייתי רוצה להאמין שמרבית שיאי העולם ,שהושגו בשנים מאוחרות
יותר על-ידי אתלטיות נהדרות ,אכן נקיים מסמים .לא חלילה בגלל
רמת מוסר גבוהה אלא מאימת הבדיקות הקפדניות והמשוכללות
הנהוגות בימינו .בדיקות אלה יכולות לגלות שימוש במגוון רחב
יותר של סמים אסורים ,ובעיקר לפסול בדיעבד גם לאחר כמה
שנים ,כאשר מעלים מנבכי המקפיא דגימות שתן ודם שהושמו בו
למשמרת כדי להפעיל עליהן ,בבוא היום ,טכניקות בדיקה עדכניות.
בשני העשורים האחרונים אימצו הנשים את כל שיטות האימון
המודרניות ,שרובן ככולן פותחו במשך שנים רבות עבור אתלטים
גברים .זאת ,ללא כל חשש לפגיעה פיזית ,פיזיולוגית או נפשית,
רחמנא ליצלן .אתלטיות מתאמנות על המסלול ובשדה כמעט כל
ימות השנה  -פעמיים ביום; הן דוחפות משקל רב בחדרי הכושר,
גומאות מרחקים עצומים בריצות שדה ,מבצעות אין ספור ניתורים

פליאומטריים וכיו”ב ,וכל זאת ללא שום
רגשי נחיתות או חשש .יתרה מזאת,
מאמנים רבים מן השורה הראשונה
מעדיפים לעבוד עם אתלטיות בטענה
שהן מתמידות ,מסורות ונאמנות
למטרה יותר מן הגברים.

בארכיוני ה”שטאזי” נמצא תיעוד
מדויק להפליא של מה שהתחולל
באתלטיקת הנשים במזרח גרמניה.
אותרו שם מאות מסמכים המפרטים
לא רק את מגוון סוגי הסימום ומינונם
אלא גם את מכתבי התלונה של
אתלטיות הקובלות על קיפוח מצד
המדינה משום שקיבלו פחות סמים
מחברותיהן

אחת הדוגמאות הבולטות ביותר
במאבקן של האתלטיות להקניית
זכויות מלאות (אמנציפציה) ולשוויון בין
המינים מתבטאת בשאיפתן הבלתי
נלאית להכליל את ריצות המרתון
האולימפיות.
בתחרויות
לנשים
ההיסטוריה מלמדת אותנו שבעבר זכו
נשים ליטול חלק בתכנית האולימפית
באופן מוגבל ביותר .ענף האתלטיקה,
למשל ,התווסף לתכנית האולימפית
רק החל במשחקי אמסטרדם 1928
( 100ו 800-מ’ 100X4 ,מ’ ,קפיצה לגובה
וזריקת דיסקוס) .גמר הנשים בריצה ל 800-מ’ היה טראומטי במיוחד,
ולמרות שנשבר בו שיא עולם (הגרמנייה רדקה  2:19.6 -ד’) התמוטטו
כמה משתתפות על קו הגמר וגרמו לוועד האולימפי ,שהיה מורכב
כולו מגברים ,לקבוע חד-משמעית שהאנטומיה והפיזיולוגיה הנשית
אינן תואמות את המאמצים הגופניים הכרוכים בריצות שמעל 200
מ’ .כתוצאה מכך הוּצ ְאה ריצת ה 800-מ’ לנשים מלוח המשחקים
וחודשה רק כעבור  32שנה ,במשחקי רומא  .1960הריצה ל1500-
מ’ נוספה רק במינכן  ,1972ל 3000-מ’ בלוס-אנג’לס  1984והריצה
ל 5000-מ’ שהחליפה אותה  -באטלנטה .1996
שאיפתן של הנשים להסתפח לאגדת המרתון המיתולוגית החלה
כבר במשחקים האולימפיים הראשונים של העת המודרנית (אתונה

 ,)1896שהתנהלה על טהרת הגברים
והייתה אסורה לנשים ,על-פי מיטב
המסורת של יוון העתיקה .אל ריצת
המרתון במשחקים אלה ניסתה אישה
בשם מלפומנה להתגנב אך הושלכה
מיד החוצה על-ידי המארגנים .למרות
זאת היא החליטה לרוץ בצד המסלול,
במקביל לגברים ,את כל הדרך
מהעיירה מרתון עד לאתונה ,והגיעה
לפאתי איצטדיון השיש האולימפי
כשעה וחצי אחרי המנצח ספירידון
לואיס ,שהפך לגיבור לאומי.

עד לתחילת שנות השבעים של
המאה הקודמת השתתפו רק נשים
מעטות במרתון מלא ( 42.195ק”מ)
ולרוב בהיחבא .לדוגמה  -רוברטה
גיב ,שהצליחה להתגנב למרתון של
בוסטון ב 1976-וסיימה אותו לאחר
 3.21שעות ,או קתרין סוויזר ,סטודנטית מאוניברסיטת סירקוז,
שנה לאחר מכן .המארגנים ניסו להוציא אותה מהריצה ,אך חבריה
לאוניברסיטה ולמועדון הריצה הגנו עליה בנחישות .תמונות מן
המאבק בין הסטודנטים למארגנים התפרסמו בעיתונות האמריקנית
וגרמו לוויכוחים ולתסיסה בכיוון הרצוי.
אט אט החלה בארה”ב ובאירופה תנועה של רצות מרתון ,ואורגנו
תחרויות מרתון לנשים במספר מוגבל של מקומות בעולם בחסות
חברות תמרוקים .תחרות המרתון הבין-לאומית הראשונה לנשים,
בחסות חברות “אבון” ,אורגנה רק ב 1978-באטלנטה ג’ורג’יה,
ונטלו בה חלק כמה עשרות משתתפות מ 9-מדינות .שנה לאחר
מכן ,בוואלדניאל שבגרמניה ,השתתפו בריצה כבר  250רצות מ25-

האצנית מריון ג'ונס נשלחה לכלא ב 2008-לאחר שהודתה ,בעיניים דומעות ,שהשתמשה בחומרים אסורים (סטרואידים אנבוליים)
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גרטה וייץ מנורווגיה קבעה כבר ב ,1979-במרתון של ניו-יורק ,תוצאה
שהדהימה את העולם  2:27.33 -שעות ,והייתה לרצה הראשונה שירדה
מגבול השעתיים וחצי

גבריאלה אנדרסון-שייז משוויץ הייתה אחת מ 50-רצות שזינקו ,ביום
קיץ לוהט ,למרתון האולימפי הראשון במשחקי לוס-אנג'לס  .1984כל
מי שצפה באירוע לא ישכח את ריצת הזיג-זג שלה על המסלול ואת
נחישותה לסיים את הריצה ,עד שנפלה מעולפת על קו הסיום

מדינות ,ובמקביל התפרסמו בכתבי עת מדעיים מכובדים מאמרים
ומחקרים ששללו מכל וכול את התזה שטענה לאי-התאמה של נשים
לריצת מרתון.
כבר ב ,1979-במרתון של ניו-יורק ,קבעה הנורווגית גרטה וייץ תוצאה
שהדהימה את העולם  2:27.33 -שעות ,והייתה לרצה הראשונה
שירדה מגבול השעתיים וחצי.
באותה שנה יזמה ג’קלין הנסון ,שרצה מרתון כבר ב 1975-ב2:40-
ש’ ,ועדת נשים בין-לאומית לריצות ארוכות ,במטרה לקדם את
נושא מרתון הנשים האולימפי .נושאת הדגל במאבק הייתה לא
אחרת מאשר אותה סטודנטית מאוניברסיטת סירקוז  -קתרין סוויזר,
שלאחר פרישתה מריצה פעילה החליטה להקדיש את כל כולה
לקידום הנושא .הוועד האולימפי הבין-לאומי המשיך להתנגד לכך
ונתלה בסעיף המחייב כי בריצת המרתון ,כמו בכל מקצוע נשים אחר,
עליו להיות פופולרי ב 25-מדינות לפחות ,משתי יבשות ,כדי להיכלל
בתכנית האולימפית .המתנגדים
העיקריים היו נציגי ברית-המועצות
דווקא ,והתומך הנלהב ביותר היה יו”ר
התאחדות האתלטיקה הבין-לאומית
ההולנדי אדריאן פאולן .פאולן הליברלי
הוזמן לחזות בכמה מרוצי מרתון
בין-לאומיים לנשים וגילה התלהבות
יתרה הן מרמת הארגון ,הן מהנחישות
ובעיקר מהתוצאות .בזכותו נכלל
המרתון לנשים ב 1983-בתכנית של
אליפות העולם הראשונה באתלטיקה
(בהלסינקי) .מתוך  59הרצות שזינקו
שם לריצה 51 ,סיימו אותה ורק
האחרונה לא ירדה מגבול  3השעות!
אין ספק שהצלחה מקצועית זו והמשך המאבק הבלתי מתפשר
בוועד האולימפי הבין-לאומי חיזק את המצדדים בהכללת הריצה
כבר במשחקי לוס-אנג’לס .1984
וכך ,ביום קיץ קליפורני לוהט ,התייצבו  50רצות מ 28-מדינות
(ביניהן זהבה שמואלי מישראל) למרתון האולימפי הראשון לנשים
ו )88%( 44-סיימו אותו! האמריקנית ג’ואן בינויט הובילה את הריצה
מתחילתה ועד סופה וניצחה בזמן נפלא של  2:24.52שעות .מיד
אחריה הגיעו שתי רצות שכבר הפכו לאגדה בחייהן  -גרטה וייץ
מנורווגיה ,המנצחת מאליפות העולם בהלסינקי ,ורוזה מוטה

מפורטוגל ,מי שתנצח באליפות העולם הבאה ב( 1987-רומא)
ובמשחקים האולימפיים בסיאול  .1988תשע רצות ירדו בלוס-אנג’לס
מגבול ה 2:30-שעות ,ורק  6לא סיימו אותו .זהבה שמואלי מישראל
סיימה את הריצה ההיסטורית במקום ה 30-המכובד ( 2:42.27שעות).
האחרונה לחצות את קו הגמר באיצטדיון האולימפי עצרה את השעון
על  2:52.44שעות .עבור הנשים היוותה ריצה זו ניצחון מוסרי ,מקצועי
ומדעי וגם מסר אנטי שוביניסטי מובהק .רק לשם השוואה ,למרתון
הגברים המקביל זינקו  108גברים ,שמהם  )28%( 30לא הגיעו לקו
הסיום.
בינויט ניצחה בריצה חודש אחד בלבד אחרי שעברה ניתוח
אורתרוסקופיה בברכה .אולם הגיבורה האמתית ,שלא ברצונה,
הייתה מדריכת הסקי השוויצרית גבריאלה אנדרסון-שייז ,שנכנסה
להקפת הסיום באיצטדיון כשהיא מעולפת למחצה ומוכת חום
עד כדי סכנת חיים ,אך נחושה לסיים את הריצה בכל מחיר .את
ריצת הזיג-זג שלה על המסלול בלוס-
אנג’לס ,תוך שהיא נמנעת ממגע פיזי
עם השופטים המנסים לסייע לה (ובתוך
כך גם לפסול אותה) ,לא ישכח לעולם
כל מי שצפה באירוע הזה  -ישירות
באיצטדיון ועל המרקע בבית .גבריאלה
סיימה את הריצה מחוסרת הכרה.
היא נפלה על קו הסיום לידי השופטים
שנשאו אותה מיד לאמבולנס ,ומשם
הוחשה לבית החולים לעירוי דחוף של
נוזלים ומלחים .את המרתון היא סיימה
במקום ה .37-נחישותה הפכה לסמל,
ופניה המעוותים מסבל הוקרנו פעמים
אין ספור בטלוויזיה .בראיון עמה מיד
לאחר התאוששותה אמרה שאינה זוכרת דבר וחצי דבר מהקפת
הסיום באיצטדיון ,רק את הנחישות לסיים את הריצה בכל מחיר.
המנצחת בינויט לא שכחה להודות לכל הנשים המופלאות שלא
חסכו כל מאמץ וסללו בנחישות את הדרך למרתון אולימפי הראשון:
“לולא הן לא הייתי ניצבת כאן היום”!

מחקרים שפורסמו בכתבי עת
מדעיים מכובדים בסוף שנות
השבעים שללו מכל וכול את התזה
שטענה לאי-התאמה של נשים
לריצת מרתון
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למזלי ,הצלחתי לשדר בטלוויזיה גם את המרתון של הלסינקי וגם
את זה של לוס-אנג’לס ,והבנתי מיד שהייתי שותף (סמוי) למהפך
היסטורי .מאז כבר שידרתי ופרשנתי עשרות מרתונים מרתקים

 של גברים ונשים ,המזכירים ליתמיד את אותן חלוצות שרצו להוכיח
לעולם ובפרט לעצמן שאינן נופלות מן
הגברים בכל הקשור ליכולת ולנחישות
להתמודד עם אתגר מפרך.
בשיא העולם בריצת המרתון (בלונדון
 )2003מחזיקה היום פולה רדקליף
מבריטניה ,בזמן מדהים של 2:15.25
( 1341נקודות על-פי ספר הניקוד של
האתלטיקה עולמית) .שיאן העולם
לגברים הוא הקנייתי דניס קימטו ,בזמן
של  1319( 2:02.57נקודות; ברלין .)2014
חישוב מהיר מלמד אותנו שרדקליף
רצה כל קילומטר ב 3.12-דקות
בממוצע ,רק ב 15-שניות איטית יותר מקימטו.

בריצה אחת ( )100x4מחקו נשות
ארה”ב שיא עולם בן  27שנים
של ארבע מזרח גרמניות ,כפי
הנראה רוויות בסמים ,וגם לימדו
את הגברים פרק בהעברות מקל
אופטימליות

נשים וגברים :השוואה בין שיאי העולם
כשאנו משווים את שיאי העולם הנוכחיים לנשים בריצות לאלה של
הגברים ,אנו מגלים ששיאי הנשים נופלים מאלו של הגברים רק
ב 12%-10-בממוצע .במקצועות הקפיצה הפער גדול קצת יותר -
עד כדי  ,15%בעיקר עקב העובדה שגברים גדולים וחזקים מנשים.
הפער הגדול ביותר בין המינים קיים היום בשיאים בקפיצה משולשת
(כ )15%-ובמוט (כ .)18%-זאת מאחר שבשני מקצועות אלה מרכיב
הכוח משמעותי ביותר  -במשולשת הניתור הפליאומטרי ובמוט כוח
הרגליים והידיים .שני המקצועות הללו גם חדשים יותר עבור נשים.
במקצועות הזריקה ,משקל המכשירים שונה בין גברים לנשים ,ולכן
השוואה ישירה אינה מדויקת ומחייבת הסתמכות על טבלת הניקוד
הבין-לאומית ,המתרגמת כל תוצאה לניקוד .לדוגמה ,שיא העולם
ה’מסומם’ של המזרח גרמנייה גבריאלה ריינש בזריקת דיסקוס ( 1ק”ג)
שווה  1356נקודות ,השיא האיכותי ביותר אצל הנשים (עפ”י הטבלה).
רק שיא העולם של יוסיין בולט ב 100-מ’ טוב ממנו ( 9.58שנ’  1371 -נק’).
גם השוואה של שיאי העולם מלפני יובל שנים לאלה של היום
מלמדת אותנו שהגברים התקדמו רק ב 6%-בממוצע ,ואילו הנשים

התקדמו באחוזים גבוהים יותר .בולטת
בעיקר התקדמותן בריצות הארוכות:
ב 5,000-מ’  -ב ,15%-ב 10,000-מ’ -
ב 19%-ובמרתון  -ב.32%-
כיום ,התכנית האולימפית לגברים
ולנשים זהה לחלוטין ,למעט מקצוע
ההליכה ל 50-ק”מ ,מקצוע שהנשים
עדיין אינן מתעקשות ,משום מה ,לכלול
גם אותו בתכניתן.
הטלוויזיה  -הכוח המניע את האתלטיקה
הבין-לאומית ,מסקרת את ביצועי
הנשים בדיוק כמו את אלה של הגברים,
והיא מספקת לנו לא פחות רגעים של
התרגשות ,הערצה והשתאות.

 :100X4נפלאותיה של אתלטיקת הנשים
רגע מיוחד במינו העניקה לי ריצת הגמר ב 100X4-מ’ לנשים במשחקי
לונדון  .2012הרביעייה האמריקנית ניצחה בה וקבעה שיא עולם חדש
  40.82שניות .ארבע האמריקניות  -טיאנה מדיסון ,אליסון פיליקס,ביאנקה נייט וכרמליטה ג’טר ,שסך התוצאות האישיות שלהן ב100-
מ’ היה באותה עת קצת פחות מ 44-שניות ,ביצעו את העברות מקל
השליחים באופן מושלם כמעט והרוויחו כשנייה לכל החלפה .לפני
שנים הצגתי בכנס בין-לאומי מאמר ,ובו הראיתי כיצד גברים עשויים
להרוויח עד  1.2שניות לכל חילוף ונשים  -עד שנייה שלמה .ארבע
הבנות הללו הוכיחו ,הלכה למעשה ,שצדקתי בחישובי ,ובריצה
אחת הן גם מחקו שיא בן  27שנים של ארבע מזרח גרמניות ,כפי
הנראה רוויות בסמים ,וגם לימדו את הגברים פרק בהעברות מקל
אופטימליות.
ריצה זו בלונדון מיצתה עבורי את נפלאותיה של אתלטיקת הנשים
הנוכחית .אגב ,באותו מעמד שיפרה גם נבחרת הגברים של
ג’מייקה את שיא העולם וקבעה  36.84שניות ,אך בהשוואה לנשים
האמריקניות הם הרוויחו בממוצע רק  0.8שניות לכל החלפה...

ארבע הרצות האמריקניות  -אליסון פיליקס ,טיאנה מדיסון ,כרמליטה ג'טר וביאנקה נייט קבעו במשחקי לונדון שיא עולם חדש  40.82 -שניות
אוקטובר 2015
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הקודם של "ספורט הישגי" (גיליון מס'
 ,)5נסקרו יתרונות השימוש באימוני
אינטרוולים עצימים ( )HITודרכים לקביעת עצימותם .מכיוון שביצוע
אימוני  HITחושף את הגוף לעומס פיזיולוגי גבוה ,יש חשיבות רבה
לאופן שבו הם משולבים במהלך שבוע האימונים וכן לעומסים
הנגרמים לגוף כתוצאה מאימונים אלו.
כפי שצוין במאמר הקודם ,מומלץ לתכנן אימון  HITבעזרת שינוי
והתאמה של תשעה משתנים שונים .1 :עצימות העבודה בכל
אינטרוול;  .2משך כל אינטרוול;  .3עצימות העבודה בפרקי המנוחה
בין האינטרוולים  -מנוחה או התאוששות אקטיבית;  .4משך
ההתאוששות בין כל אינטרוול עצים;  .5סוג המאמץ ואופיו;  .6מספר
החזרות המתוכנן והמבוצע במסגרת האימון;  .7מספר הסטים; .8
מספר הסדרות (כל סדרה מורכבת מכמה סטים הכוללים כמה
חזרות .לדוגמה 1X5( X2] X2 :דקה אינטרוול 1/דקה מנוחה)] ; .9
עצימות ומשך המנוחה בין כל סדרת אינטרוולים.
שינוי של משתנים אלו ישפיע על התגובה הפיזיולוגית המיידית
לתהליך האימון (.)Buchheit & Laursen, 2013
מאמר זה דן בתגובות העצביות-שריריות ובעומס הנוצר על מערכת
השריר-שלד כתוצאה מאימוני  .HITכמו כן ,מוצגת סקירה כיצד
מומלץ לשלב אימונים אלה במהלך השבוע ,כולל זמני ההתאוששות
המומלצים בין אימון  HITאחד למשנהו.

תגובות עצביות-שריריות
כתוצאה מאימוני HIT
במהלך ביצוע אימונים עצימים בכלל ואימוני אינטרוולים בפרט
מופעל עומס רב על מערכות הגוף השונות (לב ,נשימה ,שרירים,
שלד ועצבים) ,והגוף יוצא מאזור הנוחות (הומיאוסתזיס) .אי לכך ,יש
חשיבות למעקב אחר התגובה העצבית-שרירית בעקבות אימון ,HIT
מכיוון שתגובה זו תשפיע על היכולת לבצע אימון  HITבצורה טובה.
ככל שהתגובה תהיה חזקה יותר כך השפעתה תהיה בעלת טווח
ארוך יותר .כלומר ,תיתכן השפעה על אימונים עתידיים במהלך שבוע
האימונים ועל הסתגלות הספורטאי לתכנית האימונים כולה .תיתכן
גם השפעה על גורמי סיכון לפציעות (אקוטיות או כרוניות) .מכאן,
שהבנה מהי תגובה עצבית-שרירית ומה משפיע עליה מאפשרת
לתכנן אימוני  HITולהתאימם לתכנית השבועית.

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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תגובה עצבית-שרירית לאחר אימוני  HITקצרים (משך הזמן  -פחות
מ 20-שניות ועד  60שנ') מתייחסת למתח ולנזק שנוצר בשרירים,
בגידים וברצועות בעת תהליך כיווץ השריר ,לאופן ולקצב גיוס
סיבי השריר לפעולה וכן לשינויים המתרחשים במערכת העצבית
(הפריפריאלית) והמשליכים על יכולת הפקת הכוח (למשל  -שינוי
בפוטנציאל הפעולה ,שינויים בריכוזי אשלגן והצטברות של תוצרי
לוואי מטבוליים דוגמת יוני מימן ומולקולות זרחן) .נוסף לכך,
באינטרוולים ממושכים יותר ,של יותר מ 30-שנ' ,קיימת השפעה רבה

()HIT

-שריריות ותכנון אימונים שבועי

(חלק ב')

אימוני אינטרוולים עצימים ( ,)HITשנועדו לשפר ביצועים אצל רצים
למרחקים ,משפיעים ישירות על המערכת העצבית-שרירית.
חלק ב' של המאמר מתמקד בתגובותיה של מערכת זו ובאופן שבו מומלץ
לשלב את אימוני ה HIT-בתכנית האימונים השבועית
כולל זמני ההתאוששות המומלצים בין אימון אחד למשנהו.
על מערכת העצבים המרכזית והעייפות הנלווית לכך
.)Del-Olmo, 2013

(Fernandez-

מחקר
ההשפעות המיידיות של אימון  HITעל המערכת העצבית-שרירית
נבחנו בכמה מחקרים שבדקו את תגובת המערכת העצבית-שרירית
לאחר ביצוע אימון  .HITלדוגמה ,באחד המחקרים ביצעו אצנים ורצים

למרחקים ארוכים אימון אינטרוולים עצים ,שכלל  5חזרות של  300מ'
בעצימות של  77%ממהירות הריצה המרבית בצח"מ ודקה אחת של
התאוששות בהליכה בין כל חזרה ( .)Skof et al., 2006תוצאות המחקר
הציגו תמונה של עייפות מקומית משמעותית ,שהתבטאה בירידה
בקצב וביעילות של תהליך כיווץ השריר (ירידה של כ 28%-בעוצמת
הכיווץ כפי שהתבטאה בבדיקות  EMGשבוצעו לנבדקים) .עוצמת
הכיווץ חזרה לערכי טרום האימון כ 10-דקות לאחר ביצועו ,אך הכוח
המרבי שהספורטאים יכלו להפיק היה נמוך משמעותית כשעתיים
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מתום האימון .הכוח חזר לערכי טרום
הפעילות רק כעבור  24שעות .מחקר
נוסף ,התומך בממצאים אלו ,הראה
שמרבית מדדי הכוח והתפקוד השרירי
הציגו ירידה משמעותית לאחר אימון
 HITעצים ,אך חזרו לערכי טרום
הפעילות לאחר כ 24-שעות (Binnie et
 .)al., 2013לדוגמה ,אחרי ביצוע אימון
 HITנמצא כי גובה הניתור בקפיצה
לגובה מהמקום היה נמוך יותר ,אך
לאחר יממה חזרה היכולת לערכי
הבסיס שלה (קפיצה לגובה מהמקום
מהווה מבדק שדה אובייקטיבי לבחינת
מרכיב הכוח המתפרץ).

יש חשיבות להבנה מהי התגובה
העצבית-שרירית בעקבות אימון
 HITולמעקב אחר תגובה זו ,מכיוון
שהיא תשפיע על היכולת לתכנן
ולבצע אימוני  HITבצורה טובה
ואף להתאימם לתכנית השבועית

אימוני  HITלשיפור
היעילות התנועתית והמכנית
ליכולת הפקת הכוח וגיוס יחידות מוטוריות לפעולה יש משמעות
רבה בהיבט הטכני והביצועי( .לדוגמה  -היכולת לבצע את שלב
הדחיפה בזמן הריצה) .על כן ,מאמנים רבים ,בעיקר בענפי הסבולת,
משתמשים באימוני  HITלשיפור היעילות התנועתית והמכנית.
המטרה באימונים אלו היא לשפר את היעילות המכנית ולדחות את
עייפות סיבי השריר בגפיים התחתונות ,מה שגורם לשיפור יעילותו
של הספורטאי (דהיינו ,צריכה אנרגטית נמוכה יותר במאמץ נתון
ויכולת התמדה ממושכת בקצב ובהספק מסוימים של עבודה).
האימונים הנפוצים למטרה זו הם אימוני עליות ,אימוני מדרגות ,ריצה
בחול ,ניתורים ,ספרינטים ,תרגילי כוח ועוד .מאמני רכיבת אופניים
מבצעים אימוני כוח ספציפיים לרוכבים (אימוני אינטרוולים) ,בקצב
דיווש נמוך ועומס גבוה ,לשיפור יכולת ההספק וגיוס סיבי השריר
בזמן הרכיבה .כפי שצוין ,אימונים אלו ייצרו עומס לא מבוטל על
המערכת העצבית-שרירית ,והעומס יהיה בהתאמה לנפח האימון,
לעצימותו ולסוג האימון שבוצע.

אינטרוולים ארוכים
לעומת קצרים

מה קורה כאשר זמני האינטרוולים
שונים במשכם? למשל  -אינטרוולים
ארוכים לעומת אינטרוולים קצרים?
העומס המיידי של ביצוע אימון HIT
עם אינטרוולים קצרים יהיה גבוה יותר
בהשוואה לאינטרוולים ארוכים יותר.
הסיבות האפשריות לכך הן כדלהלן:
 .1עצימות הפעילות באינטרוולים
קצרים תהיה גבוהה יותר .אמנם
מרבית סיבי השריר יגויסו לפעולה גם
במהלך ביצוע של אימוני אינטרוולים
ארוכים ,בדומה לאינטרוולים קצרים (יש להביא בחשבון שהסף
לגיוס סיבי שרירי מסוג  Iו II-הוא  85%-75ממהירות הריצה בצח"מ).
ההבדל בין אינטרוול ארוך וקצר הוא בתדירות הפעלת היחידות
המוטוריות ופיתוח הכוח היחסי של כל סיב .משתנים אלו גבוהים,
מהירים ועצימים יותר באינטרוולים קצרים (;Altenburg et al., 2007
.)Higashihara et al., 2010
 .2אינטרוולים קצרים דורשים האצות חזקות ,הורדת קצב מהירה
ושינויי קצב תכופים .עובדות אלו מעלות את הדרישות המטבולית
והעצביות מסיבי השריר ,ועקב שלב ההאצה נדרש הספורטאי לפתח
מהירות ועוצמה רבות יותר יחסית בכל חזרה .אימון מסוג זה מעלה
את העומס על המערכת העצבית (גיוס היחידות המוטורית וקצב
הפעלת הכוח) ,ויש להביא זאת בחשבון בעומס הכללי של האימון
ובהיבט של מניעת פציעות (בעיקר בקבוצת שרירי ההמסטרינגס).
 .3בקרב ספורטאים כבדים או גבוהים מאוד (כמו שחקני כדורסל
או רוגבי) ,ביצוע אינטרוולים ארוכים טומן בחובו עומס רב יותר
עקב יעילות מכנית וטכנית נמוכה יחסית ,המאפיינת טיפוסי גוף
אלו .ייתכן שלספורטאים הללו מומלץ ,כדי למנוע פציעות ,להימנע
מביצוע אינטרוולים ארוכים ,או לחלופין ,לבצעם על משטחים רכים
יחסית (חול או דשא) ,או באופניים ו/או במכשיר חתירהBuchheit &( ,
.)Laursen, 2013

נמצא כי העומס על שרירי ההמסטרינגס בעת ביצוע אינטרוולים עצימים בעלייה הוא נמוך בהשוואה למסלול מישורי .כמו כן ,אימוני עליות יפחיתו את
העומס על שריר ההמסטריגנס  -ובכך גם את הסיכון לפציעה
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ספורט הישגי

ספרינטים חוזרים
(Repeated

שיטה נוספת של אימוני  HITהיא ביצוע ספרינטים חוזרים
 .) RST - Sprint Trainingאימון כזה נפוץ בקרב ספורטאים בענפי
הכדור ,ולרוב משלב ביצוע מאמץ קצר ועצים עם זמן מנוחה קצר
יחסית .למשל 40-30 X 6-5([ X2 :מ' ספרינט) ומנוחה של  23-14שנ'
בין כל ספרינט];  2ד' מנוחה בין הסטים וביצוע חוזר (Buchheit et
 ; )al., 2008או 6-([ X 4/3
 4האצות של פחות מ5-
שנ'/מנוחה של  30שנ')]
ו 3-ד' מנוחה בין סט לסט
(.)Buchheit et al., 2010
במהלך ביצוע אימון
מסוג זה נוכל להבחין
בירידה במהירות הריצה
או בהספק העבודה
ברכיבה ,וזאת עקב
ירידה ביכולת הפקת
הכוח ,שינויים במאפייני
הצעדים בריצה ,קשיחות
של מערכת השלד-
שריר ,שינויים במערכת
ה ע צ ב י ת  -ש ר י ר י ת איור  :1עומס עצבי-שרירי והשפעה על
המטבולית המבוצעת במהלך אימון
וביכולת
ברמת השריר (Buchheit
.)& Laursen, 2013

הפוגות בין הספרינטים

כדי ליצור שיפור יש צורך לעתים להתאמן בתנאים לא מיטביים ,כמו
במצב שבו מאגרי האנרגיה מדוללים ,וקיימת עייפות שהצטברה
מאימונים שבוצעו במהלך השבוע .עם זאת ,יש להביא בחשבון
שלאורך זמן ,פורמט עבודה כזה עשוי להוביל לירידה באיכות העבודה
ובסופו של דבר לירידה ביכולות .לכן ,עקב העומס הרב שנוצר בעת
123RF, warrengoldswain

זמני המנוחה בין הספרינטים ישפיעו רבות על השינויים הפיזיולוגיים
שיתרחשו בגוף .לדוגמה :אם זמן הפעילות ממושך ביחס לזמן
ההתאוששות ,אפשר יהיה להיווכח בירידה בניצול מאגרי הקריאטין-
פוספט ( )CPועלייה בהצטברות חומצת חלב (עדות לתרומה גבוהה
יותר של מסלול הגליקוליזה האנאירובית לביצוע המאמץ) .עובדה זו
תוביל לעייפות ובהתאמה  -לירידה משמעותית בביצוע הספרינטים
החוזרים .כאשר זמני המנוחה בין הספרינטים קצרים מאוד (בסביבות
 10שנ') ,הירידה ביכולת הביצוע משמעותית אף יותר .אם מתוכנן סוג
אימון כזה מומלץ להביא בחשבון שזמן ההתאוששות יהיה ממושך
והעומס על המערכת העצבית-שרירית יהיה גבוה .אי לכך ,יש לוודא
ששאר האימונים במהלך השבוע מאפשרים לספורטאי להתאושש
כראוי ,וזאת כדי למנוע מצב של אימון יתר.

( 30-15במבדק זה ,מהירות הריצה המרבית גבוהה בד"כ ממהירות
הריצה בצח"מ  -ראה חלק א' של המאמר בגיליון הקודם) .טווח-אימון
זה מחייב גיוס סיבי שריר מהירים (סוג  )IIומעודד את תהליך הPAP-
( . )Post Activation Potentiationתהליך  PAPמשקף הפעלה וכיווץ
מקדים של השריר ,שיוביל ליכולת ביצוע ועוצמת כיווץ וכוח גבוהות
יותר בסמיכות לאותה פעולה (נוכל לראות תופעה זו בעת ביצוע
אימונים פליאומטריים) .נראה שתופעות אלו יובילו להסתגלות
ולשינויים ארוכי טווח,
שיאפשרו שיפור ביכולת
העמידות לעייפות של
סיבי השריר (& Buchheit
 .)Laursen, 2013לעומת
זאת ,לביצוע אימוני
 HITבעצימות של יותר
ממהירות
מ100%-
הריצה בצח"מ (כלומר,
למהירות ריצה הגבוהה
מזאת שהושגה במבחן
שדה)
או
מעבדה
עשויה להיות השפעה
שלילית על ביצוע שרירי.
ספורטאי
לדוגמה:
יכולת הביצוע כפונקציה למהירות הריצה שהגיע למהירות של 16
קמ"ש במבדק מעבדה
או שדה ,ביצוע אינטרוול
במהירות של  17.6קמ"ש יהווה  110%ממהירות הריצה שלו בטסט.
אימון בעצימות זו עשוי להוביל לפגיעה באיכות הביצוע והטכניקה,
לעייפות גבוהה ואף להעלות את הסיכון לפציעה.

קשר בין עצימות אימון ה,HIT-
המערכת העצבית-שרירית ויכולת הביצוע

123RF, rangizzz

קיים קושי להצביע באופן מדויק וחד-משמעי על השפעת העומס
הפועל על המערכת העצבית-שרירית כתוצאה מסוגים שונים של
אימוני  .HITזאת עקב המאפיינים השונים והמניפולציות הרבות שניתן
לבצע במסגרת האימון .עם זאת ,נראה שקיימת מערכת של יחסי
גומלין בין עצימות אימון ה HIT-לבין ההשפעות המיידיות על המערכת
העצבית-שרירית ובהתאמה  -על יכולת הביצוע .נראה כי לעומס קל
או גבוה מדי ( )all out intensitiesיש השפעה שלילית (ראו איור .)1
כפי שניתן לראות באיור  ,1טווח האימון האופטימלי מבחינת עצימות
אימוני ה HIT-הוא בין עצימויות עבודה של  85%-80ממהירות הריצה
בצח"מ ועד ל 100%-ממהירות הריצה המרבית שנמצאו במבדק שדה
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123RF, sportgraphic

123RF, Maksym Protsenko

ביצוע אימון  HITיש להביא בחשבון את זמן ההתאוששות של
המערכת העצבית-שרירית במהלך האימון עצמו ואף בין האימונים
השונים .לדוגמה ,במחקרים שבוצעו בקרב רוכבי אופנים נמצא
כי בעת ביצוע סט שני של  RSTכ 6-ד' לאחר ביצוע הסט הראשון
נצפתה עייפות וירידה ביכולת .תוצאה זו נובעת כנראה עקב עייפות
עצבית-שרירית שקיימת עדיין ברמה השרירית (.)Ross et al., 2001
לעומת זאת ,במחקר שבחן פורמט אימוני אחר בריצה נמצא כי בעת
אימון  RSTבריצה ,שילוב של מנוחה פסיבית בת  5ד' ולאחר מכן
 6ד' ריצה קלה לשם התאוששות אקטיבית ,בשילוב תרגילי חימום
ספציפיים (בסביבות  15ד' בין הסט הראשון לשני של ה ,)RST-יכולת
הביצוע בסט השני של ה RSS-לא נפגעה (.)Buchheit, 2010
לעומת זאת ,יכולת הכוח המתפרץ ,כפי שהתבטאה בתוצאה של
קפיצה לגובה מהמקום ,הייתה נמוכה
ב 5%-מהתוצאה שהושגה לפני ביצוע
הסט הראשון .מנתונים אלו עולה
שכאשר אנו מעוניינים לבצע כמה
סטים של  ,RSTאו לחלופין ,אימון HIT
המאופיין במספר חזרות גבוה יחסית,
מומלץ לשלב התאוששות אקטיבית
בין הסטים שונים (פרק זמן של 20-
 15ד') .וזאת כדי לאפשר לספורטאי
התאוששות שרירית ועצבית טובה.
לאחר מכן  -לבצע סט איכותי נוסף
ובסופו של דבר  -להפיק את המרב
מהאימון.

באימון וכיו"ב) .למשל :שימוש במשטחי ריצה רכים יותר יאפשר לבצע
אימון אינטרוולים עצים בנפח גדול ,תוך הפחתת הסיכון לפציעה
(בייחוד של ההמסטרינגס) .במחקר שהשווה בין ביצוע אינטרוולים
על חול לעומת דשא ,נמצא כי לאחר ביצוע אינטרוולים על חול
(משטח רך יותר) ,היכולת לבצע מבדק של ספרינטים חוזרים הייתה
טובה יותר לעומת ביצוע על דשא ,ואף ההתאוששות הייתה מהירה
יותר ( .)Binnie et al., 2013אם מבצעים אימון על משטחים קשים
כגון כביש או מסלול באיצטדיון ,יש להביא בחשבון זמני התאוששות
ארוכים יותר לעומת אותו סוג אימון על משטח רך (דשא או חול) .כמו
כן ,כאשר עורכים השוואה בין ביצוע אימוני עליות לאימוני אינטרוולים
במישור ,מתברר שקיימים הבדלים ביומכניים ואף בעומסים
הפועלים על קבוצות שרירים בפלג הגוף התחתון .לדוגמה :נמצא
כי העומס על שריר ההמסטרינגס בעת
ביצוע אינטרוולים עצימים בעלייה הוא
נמוך יותר מאשר באינטרוולים במסלול
מישורי (באיצטדיון) .נמצא גם כי בעת
ביצוע אינטרוולים עצימים או באימונים
בעלי נפח גדול יפחיתו אימוני עליות
את העומס על שריר ההמסטריגנס
 ובכך גם את הסיכון לפציעה (Van .)Beijsterveldt et al., 2013חשוב לציין
כי בעת ביצוע אימון עליות יצטרכו
הספורטאים לבצע את ההתאוששות
בריצה בירידה .מומלץ לבצע את חלק
זה בצורה מבוקרת וקלה ,כדי לוודא שהנזק השרירי שנוצר אינו
משמעותי.

עקב העומס הרב שנוצר בעת ביצוע
אימון  HITיש להביא בחשבון את
זמן ההתאוששות של המערכת
העצבית-שרירית במהלך האימון
עצמו ואף בין האימונים

השפעת מאפייני משטח הריצה
על העומס העצבי-שרירי

היבטים מעשיים בעת תכנון אימוני HIT

מעבר לעצימות ביצוע החזרות השונות ,גם מאפייני הריצה (ריצה
בשינויי כיוון ,קפיצות) ,צורת האימון (רכיבה ,ריצה) ,סוג הקרקע
(מדרכה ,רקורטן במסלול אתלטיקה ,דשא ,חול)  -כל אלה ישפיעו
על יכולת הביצוע ורמת הסיכון לפציעה בעקבות אימוני  .HITמומלץ
לבחון בקפידה את סוג האימון הרצוי ,תוך ניתוח מסודר של עלות מול
תועלת של כל אימון ,בהתאם לנתוני הספורטאי (רמת הכושר ,ניסיון

בחירת הסוג המתאים של אימון  HITבמחזור אימונים אינה משימה
קלה .כללים מנחים בבחירת סוג האימון שמומלץ להביאם בחשבון
הם :השפעות מטבוליות (איזה מסלול אנרגטי אנחנו מעוניינים לאמן
ועליו יופעל עיקר העומס) ,השפעות עצביות-שריריות (ארוכות טווח)
של אימון ה HIT-המתוכנן והזמן הדרוש להתאוששות.
זמן ההתאוששות הדרוש בין אימוני ה :HIT-שינוי של מאפייני
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ספורט הישגי

אימון ה HIT-יוביל להשלכות ברמה המטבולית (ניצול גליקוגן ודילול
המאגרים ,הצטברות תוצרי לוואי דוגמת יוני מימן ברמת השרירית)
וברמה העצבית (גיוס יחידות מוטוריות ותדירות הפעלתן) ובהתאמה
לזמן התאוששות שונה.
לכל מערכת ביולוגית יש זמן וקצב התאוששות אחר .לדוגמה:
היכולת לבצע מאמץ חוזר היא מהירה יותר לעומת קצב מילוי מאגרי
הגליקוגן (כלומר ,ייתכן שהספורטאי ירגיש טוב  24שעות אחרי אימון
ה ,HIT-אך עדיין מאגרי הגליקוגן שלו אינם מלאים) .ולכן ,היכולת
להעריך אם ספורטאי אכן מאושש בצורה מיטבית היא קשה ,על
אחת כמה וכמה כשמביאים בחשבון את השוני בין ספורטאים
בתגובה לאימון ,במוטיבציה וביכולת ההתאוששות .כיום לא קיים
מדד יחיד שעשוי להעיד אם הספורטאי אכן התאושש ומוכן לבצע
אימון עצים נוסף (למשל ,אין ביכולתנו לדעת באופן מובהק אם מאגרי
האנרגיה מלאים או לא) .המדד הנפוץ בקרב מאמנים ואנשי מקצוע
הוא שימוש בתגובות הדופק במנוחה (שינויים בקצב הלב) כמדד
המבטא את המוכנות של המערכת העצבית (מבטא את האיזון בין
המערכת הפארא-סימפתטית למערכת הסימפתטית ,כאשר במצב
מנוחה אנחנו מעוניינים שהמערכת
הפארא-סימפתטית תהיה דומיננטית
יותר ותוביל לדופק נמוך יותר).

טריאתלון
הדוגמה הראשונה מוצגת בטבלה ( 1ראה העמוד הבא) ,המתייחסת
לענף ספורט אישי  -הטריאתלון .בענף זה הספורטאים נדרשים
להגיע לרמות אימון וביצוע גבוהות בכל אחד משלושת הענפים -
שחייה ,רכיבה וריצה ,ולכן עומס ונפח האימונים השבועי הוא גבוה.
ניתן לראות כי בתקופת ההכנה הדגש באימונים הוא על בניית
תשתית אירובית רחבה בכל אחד משלושת הענפים ושילוב של
מעט אימוני  HITבמסגרת התכנית .בהיבט הזה ,ענף השחייה שונה
מהאחרים עקב מאפייני הענף והאימון
(שלא יוסברו במאמר זה) .בתקופת
התחרויות ,חשוב שהספורטאי יתאמן
בעצימויות הקרובות לאלו של תחרות.
ניתן לראות כי אימון  HITשבועי אחד
משובץ ברכיבה ובריצה ,ובין אימון
רכיבה וריצה עצים קיים פרק זמן של
 48שעות שבמהלכו מבוצע אימון HIT
בשחייה .כיוון שהעומס הפועל על
המערכת העצבית-שרירית שונה בין
שחייה לשני המקצועות האחרים ,אין
בעיה לבצע שילוב כזה .נוסף לכך ,ניתן
לראות כי באימוני הרכיבה ,האינטרוולים
המבוצעים ארוכים יותר ,וזאת כדי
ליצור את הגירוי המספיק .באופניים ,עקב מסת השרירים הפועלת,
התנהגות צריכת החמצן שונה מעט מריצה ,ולעתים יש צורך בביצוע
אינטרוולים מעט יותר ארוכים כדי ליצור את הגירוי הפיזיולוגי המספק
( .)Carter et al., 2000בתקופת התחרויות יוחלט על עיתוי יום המנוחה
בשבוע ,וזאת על סמך תחושות הספורטאי ,כאבי השרירים (אם יש)
ובקרה על דופק המנוחה בבוקר .מדדים סובייקטיבים ואובייקטיבים
אלו יהוו את המדד לשיבוץ מועד יום המנוחה בהתאם למצבו האישי
של הספורטאי.

על-אף יתרונותיהם של אימוני
 ,HITהם מעלים את הסיכון של
הספורטאי להיפצע .אי לכך,
ספורטאים חובבנים צריכים לשקול
בכובד ראש ביצוע אימונים כאלו

אמנם קיים קושי להגדיר המלצות
מדויקות לגבי תדירותם של אימוני
במהלך שבוע או לגבי המרווחים ביניהם,
אך על סמך מחקרים שנעשו בתחום,
ההמלצה הרווחת היא  48שעות לפחות
בין אימון  HITאחד למשנהו (Buchheit
;et al., 2009; Hautala et al., 2009
James et al., 2002; Niewiadomski
 .)et al., 2007פרק זמן זה יאפשר
למרבית הספורטאים להתאמן ולבצע
את אימון ה HIT-הבא בצורה מיטבית .אם לא קיים די זמן מנוחה
בין אימוני  ,HITיגבר העומס המצטבר ,שיוביל לעייפות ואף לירידה
בביצועים ,לירידה באיכות השינה ולכאבי שרירים .תופעות אלה
עלולות להופיע אף פרק זמן ממושך מתום מחזור האימונים שיצר
את העומס .לדוגמה ,מחקר בחן את השפעתם של אימוני HIT
שהתקיימו בתדירות של שלושה אימונים בשבוע במשך ארבעה
שבועות ( 3X5ד' בעצימות השווה למהירות הריצה בצח"מ עם  3ד'
התאוששות ב 50%-מהצח"מ) .במחקר נצפו סימנים מקדימים של
אימון יתר  -עייפות ,כאבי שרירים וירידה באיכות השינה (Billat et al.,
 .)1999במחקר נוסף ביצעו גולשי סקי אלפיני  11ימים של מחזור
עצים במיוחד ,שבו ביצעו  15אימוני  HITשכללו  4X4ד' בעצימות של
 95%-90מהדופק המרבי עם  3ד' התאוששות בין לבין .לאחר תום
תקופת האימון נבחנה יכולת הניתור שלהם לגובה כמדד לכשירות
עצבית-שרירית .הממצאים הראו ירידה ביכולת הניתור ,שנצפתה
גם כשבוע לאחר תום מחזור האימונים הקשה (.)Breil et al., 2010
ממצאים אלו מחזקים את העובדה שביצוע אימון  HITמוביל לעומס
גדול על המערכת העצבית-שרירית ,בעיקר אם הוא נעשה ללא זמן
התאוששות נאות.
HIT

את אימוני ה HIT-אחת ל 72-48-שעות ,ולרוב נראה כי לאחר אימון
 HITישולב אימון בעצימות קלה או מנוחה כדי לאפשר לספורטאי
להתאושש בצורה מיטבית בין האימונים.
בחלק זה של המאמר מוצגות שתי דוגמאות לשילוב אימוני HIT
במסגרת תכנית אימונים שבועית ובהתאם לתקופות שונות בעונת
האימונים .הדוגמאות מציגות כמה אפשרויות לשילוב סוגי הHIT-
במסגרת תכנית האימונים ,המשקפות גישה של מאמנים שונים
(.)Buchheit & Laursen, 2013

שיבוץ אימוני  HITבתכנית השבועית
בעת תכנון שבוע אימונים ,שיבוץ אימוני ה HIT-נעשה בראייה כוללת
של שאר תוכני האימונים שברצוננו לשלב במהלך השבוע .לדוגמה,
בהתאם לעומס המטבולי והעצבי של אימון מסוים ,יהיה נכון לשבץ

כדוריד
דוגמה נוספת היא מענף קבוצתי  -משחק הכדוריד (טבלה  - 2בעמוד
 .)37בדוגמה זו ניתן לראות כי אימון  ,HITהמאופיין באינטרוולים
ארוכים ,ילווה בשני ימי התאוששות שבהם יופחת העומס ,לעומת יום
אחד של מנוחה והתאוששות לאחר ביצוע אימון  HITעם אינטרוולים
קצרים (צפוי שאימון כזה יהיה פחות לקטי ,ולכן ההתאוששות ממנו
תהיה קצרה יותר) .ניתן גם לראות שאימון ה ,HIT-בייחוד בתקופת
ההכנה ,מתוכנן כך שיבוצע כ 48-שעות לפני אימון כוח או אימון
מהירות ,וזאת כדי לאפשר לספורטאים לחוש רעננים באימונים אלו.
במהלך תקופת התחרויות ,כאשר אימון הכוח והכוח המתפרץ אינם
משולבים באופן מסודר במסגרת שבוע האימונים ,אימון ( RSSאימוני
ספרינטים חוזרים) ישולב במהלך השבוע ,וזאת כדי לפצות על
המחסור בעומס על המערכת העצבית-שרירית .נוסף לכך ,בתקופת
התחרויות ייבחרו אימוני  HITשתרומתם האנרגטית מהמערכת
הגליקוליזה האנאירובית תהיה נמוכה יחסית ,וזאת כדי למנוע דילול
אוקטובר 2015
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טבלה  :1תכנית אימונים שבועית ,הכוללת אימוני  HITבענף ספורט אישי  -טריאתלון :תקופת הכנה
ותחרויות של טריאתלטית עילית (מדורגת במאייה הראשונה בעולם) המתחרה במרחק האולימפי ()Buchheit, 2013

אימון בוקר

אימון ערב

אימון בוקר

אימון ערב

יום ו'
יום א'
יום ה'
יום ד'
יום ג'
יום ב'
תקופת הכנה :מאופיינת בהעלאה הדרגתית של נפח ושעות האימון השבועיות (מ 15-עד  25שעות שבועיות)
רכיבה 5-3 :שעות
שחייה 90 :ד'5 ,
שחייה 90 :ד'5 ,
שחייה 90 :ד'5 ,
שחייה 60 :ד' (כ3-
מנוחה
ק"מ ,הכוללים 30
ק"מ ,הכוללים 30
בעצימות נמוכה (סף
ק"מ  -אימון טכניקה) ק"מ ,הכוללים 30
ד' לאימון  HITארוך אירובי  2 -מילימול/
ד' לאימון  HITקצר
ד' לאימון  HITארוך
(~ 100X15מ' בזמן ליטר)
(~ 50-25X30מ' בזמן
(~ 100X15מ' בזמן
של 20-10 ,1:13-1:07
של  31-13שנ'25-10 ,
של 10-20 ,1:13-1:07
שנ' מנוחה פסיבית)
שנ' מנוחה פסיבית)
שנ' מנוחה פסיבית)
ריצה 60 :ד'
רכיבה 3 :שעות
מנוחה
מנוחה
רכיבה 90 :ד' על
ריצה 90 :ד'
פארטלק  -תוואי
בעצימות נמוכה 2 -
מכשיר טריינר
בעצימות קלה-
(כולל single leg HIT:שטח משתנה
מילימול/ליטר 30 +
בינונית
 3X4ד' בעצימות(עליות)
ד' ריצה קלה מאוד
שוות ערך לצח"מ
על דשא
 3 /ד' התאוששות
בקצב קל  50ואט)
תקופת תחרויות
רכיבה 5-3 :שעות
שחייה 90 :ד'5 ,
שחייה 60 :ד' (כ3-
שחייה :מים פתוחים שחייה 90 :ד'5 ,
שחייה 90 :ד'5 ,
בעצימות נמוכה (סף
ק"מ  -אימון טכניקה) ק"מ ,הכוללים 30
ק"מ ,הכוללים 30
ק"מ ,הכוללים 30
  4ק"מ)ד' לאימון  HITארוך
ד' לאימון  HITארוך אירובי  2 -מילימול/
ד' לאימון  HITקצר
(~ 100X15מ' בזמן ליטר)
(~ 50-25X30מ' בזמן
(~ 100X15מ' בזמן
של 20-10 ,1:13-1:07
של  31-13שנ'25-10 ,
של 10-20 ,1:13-1:07
שנ' מנוחה פסיבית)
שנ' מנוחה פסיבית)
שנ' מנוחה פסיבית)
ריצה3X8-4 - HIT :
רכיבה 5X6-4 - HIT :ריצה 60 :ד'
רכיבה 3 :שעות
מנוחה
מנוחה
ד' בעצימות השווה בעצימות קלה-
בעצימות נמוכה ( 2 -ד' במהירות ריצה
בינונית
לצח"מ  3 /ד'
מילימול/ליטר)  30 +השווה לצח"מ  4/ד'
התאוששות ב100-
ד' ריצה קלה מאוד התאוששות ב50%-
ואט על טריינר
מהצח"מ
על דשא

מאגרי גליקוגן החשובים לעצימויות המשחק .כפי שניתן לראות,
בתקופת ההכנה האינטרוולים המבוצעים ארוכים יותר ,וזאת מתוך
מחשבה על התרומה לשיפור הכושר האירובי ,אף שאין ספציפיות
ישירה למשחק .ככל שמתקרבים לעונת התחרויות האימונים
מקבלים גוון ספציפי יותר.

סיכום
כפי שנסקר במאמר הנוכחי ,ביצוע אימוני  HITישפיע ישירות על
המערכת העצבית-שרירית .לדוגמה  -שיפור קצב ותדירות הפעלת
היחידות המוטוריות בשרירים הפועלים במטרה לדחות עייפות
ולשפר את איכות הפקת הכוח .כמו כן ,סוג אימוני ה HIT-ומשכם
ישפיעו על התגובה המטבולית לאימון וכן על העומסים על מערכת
הקרדיווסקולרית ומערכת השלד .אמנם ,בעת תכנון אימונים אין דרך
אחת ויחידה להגיע אל היעד ,אך מומלץ לחשוב על כל חלקי הפאזל
ולשלב ,בהתאם ,את האימונים הייעודים על-פי מטרת האימון.
בעת תהליך התכנון מומלץ להתייחס בעיקר לגורמים הבאים:
מי הוא הספורטאי שעומד מולנו  -יכולותיו ,ניסיונו ,גילו ומטרותיו,
ובהתאם להם להתאים לו את אימוני ה.HIT-
על-אף יתרונותיהם של אימוני  ,HITהם מעלים את הסיכון של
הספורטאי להיפצע .אי לכך ,ספורטאים חובבנים צריכים לשקול
בכובד ראש ביצוע אימונים כאלו.
יש להתאים את אימון ה HIT-למטרות האימונים ולהסתגלות
הפיזיולוגית שמעוניינים להשיג באימון .למשל  -האם אנו רוצים
אימון עם רמות לקטט גבוהות או נמוכות .תשובה לשאלה זו תסייע
לנו להתאים את משך האינטרוול לאימון ואת זמן ההתאוששות
הנדרש בין החזרות.
יש להביא בחשבון את העומס על המערכת הקרדיווסקולרית ,את
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יום שבת
ריצה :שעתיים
ריצה בשטח הררי;
עצימות נמוכה (סף
אירובי  2 -מילימול/
ליטר)

שחייה :אימון נפח
בעצימות נמוכה
במשך שעתיים 8 -
ק"מ
ריצה 2 :שעות -
ריצה בשטח הררי
בעצימות נמוכה (סף
אירובי –  2מילימול/
ליטר)

תרומת המערכת האנאירובית-לקטית וכן העומס על המערכת
העצבית-שרירית ומערכת השריר-שלד ובהתאמה  -את זמן
ההתאוששות הנדרש בין אימון  HITאחד למשנהו.
יש להביא בחשבון את משך האינטרוולים המבוצעים במהלך
האימון וכן את המשטח שעליו מבוצע האימון .משתנים אלו
ישפיעו על עוצמת הנזק השרירי שנוצר באימון ובהתאמה  -על
פרק-זמן ההתאוששות הדרוש .ההמלצה הרווחת היא  48שעות
לפחות בין אימוני ה.HIT-
אם המטרה היא ביצוע אימון  HITבמספר חזרות גבוה ,מומלץ
לחלק את האימון לכמה סטים ולשלב התאוששות אקטיבית
ביניהם (של  20-15דקות) .זאת כדי לאפשר התאוששות שרירית
ועצבית טובה וביצוע אימון איכותי.
יש להתאים את התדירות וסוג אימוני ה HIT-לתקופה ולעונת
האימונים .בכל תקופה ,ייתכן שנרצה לשים דגש על אימון מרכיבי
כושר אחרים ,כלומר להשתמש בסוגים שונים של אימוני .HIT

טבלה  :2תכנית אימונים שבועית בענף ספורט קבוצתי  -כדוריד (ברמות הישג גבוהות),
הכוללת אימוני )Buchheit & Laursen, 2013( HIT
יום א'
אימון בוקר מנוחה

יום ב'
אימון כדוריד

יום ה'
יום ד'
יום ג'
תקופת הכנה :פיתוח כושר אירובי (צח"מ)  -עבודה כללית
מנוחה
אימון כדוריד
כוח כללי/מניעת
פציעות
אימון כדוריד
אימון כדוריד
אימון כדוריד
אימון ( HITביצוע
על דשא)12X2 :
ד' (15שנ' ב95%-
ממהירות הריצה של
מבדק 15 /30-15שנ'
ב 40%-ממהירות
הריצה של מבדק
30-15

יום ו'

יום שבת

אימון כדוריד

מנוחה

אימון כדוריד
אימון ( HITביצוע
על דשא) 3X5 :ד'
( 30שנ' ב90%-
ממהירות הריצה של
מבדק  2 / 30-15ד'
התאוששות

מנוחה

אימון ערב אימון ( HITביצוע
על דשא) 3X5 :ד'
( 90%ממהירות
הריצה שהושגה
במבדק  2 /15 30-ד'
בקצב קל .או 12X2
ד' ( 30שנ' ב85%-
ממהירות הריצה
שהושגה במבדק
 30 / 30-15שנ'
ב 40%-ממהירות
הריצה של מבדק
תקופת הכנה :פיתוח כושר אירובי (צח"מ) ופיתוח כוח/מהירות (עבודה כללית)
30-15
אימון כדוריד
מנוחה
כוח כללי/מניעת
אימון בוקר כוח כללי/מניעת
כוח מתפרץ כללי/
מנוחה
אימון ( HITביצוע
פציעות/מהירות
פציעות/מהירות
מהירות
על דשא)10X2 :
ד' ( 20שנ' ב95%-
ממהירות ריצה של
מבדק 20 / 30-15
שנ' התאוששות
אימון כדוריד
אימון כדוריד
מנוחה
אימון כדוריד (HIT
אימון ערב אימון כדוריד
אימון כדוריד
 ביצוע על דשא)  10X2ד' (10שנ'ב 110%-ממהירות
הריצה שנמצאה
במבדק 20 / 30-15
שנ' התאוששות)
תקופת הכנה :פיתוח כושר אירובי (צח"מ) ופיתוח כוח/מהירות (עבודה ספציפית)
מנוחה
כוח מתפרץ ספציפי אימון כדוריד
אימון בוקר כוח ספציפי/
אימון  10 : HITד'
מנוחה
/מהירות
מהירות/מניעת
( 10שנ' ב110%-
פציעות
ממהירות שנמצאה
במבדק - 30-15
ביצוע עם שינויי כיוון /
 20שנ' התאוששות +
 6ד') (10שנ' ב100%-
ממהירות ריצה של
מבדק  - 30-15ביצוע
עם שינוי כיוון 10 /
שנ' התאוששות)
אימון כדוריד (- )HIT
אימון כדוריד
אימון כדוריד
מנוחה
אימון כדוריד
אימון ערב אימון כדוריד
 30X6שנ' , all out
ריצה בשינויי כיוון  4 /ד'
התאוששות בין לבין
תקופת תחרויות (ליגה)
מנוחה
משחק
מנוחה
אימון כוח מתפרץ /מנוחה
מנוחה
אימון בוקר התאוששות/כוח/
מהירות
מניעת פציעות
אימון כדוריד
אימון כדוריד
אימון כדוריד
אימון כדוריד
אימון ערב אימון כדוריד
אימון  4-3X2 : HITד'
אימון 10X1 : HIT
(משחקונים - )4X4
ד' (15שנ' ב100%-
ממהירות של מבדק  30-בדרגת מאמץ
 15 /15שנ' התאוששות) סובייקטיבית 7
בסולם בורג
או 20X6 ( x2 :מ'
ספרינט עם שינוי כיוון)
 25 /שנ' התאוששות
  15ד' אלמנטיםטכניים בכדוריד לפני
ביצוע הסט הנוסף של
הספרינטים (האימון הזה
יתקיים אם לא מבוצע
ביום חמישי אימון
לשיפור כוח מתפרץ/
מהירות)
אימון כדוריד

מנוחה

מנוחה

מנוחה

מנוחה
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מבוא

מדעי האימון

שלמה זקס
מאמן הכושר של שחר צוברי
מזה  14שנים; מאמן הכושר
של סגל הגולשות לשנת 2020
במסגרת תכנית "טופ-טים"; של
אתנה; מאמן טריאתלון בהפועל
אילת; חבר הוועדה המקצועית
באיגוד הטריאתלון.

תהליך ההכנה של ספורטאי עילית לתחרויות גדולות וחשובות כמו
משחקים אולימפיים ,אליפות עולם ואליפות אירופה ,מהווה אתגר
מורכב ומעניין לכל מאמן .המטרה היא להכין את הספורטאי באופן
אופטימלי בכל ההיבטים  -פיזיים ,מקצועיים ,טכניים ,מנטאליים
ובריאותיים .במהלך שנות העבודה והאימון בענפים שונים ,ברמות
אימון שונות וכמעט בכל גיל ,יש צורך מתמיד בהכרת ספרות
המחקר לשם רכישת ידע ולמידה של שיטות ,גישות ורעיונות חדשים
והתאמתם לשדה .הדבר מסייע למאמן להגיע לתוצרים טובים יותר,
המתבטאים בשיפור הכוח ,המהירות ,ההספק ,יעילות האימון ומידת
ההתאוששות ואף במניעת פציעות .ואכן ,מאמנים ,פיזיולוגים ומכוני
מחקר וספורט עוסקים כל הזמן בחיפוש דרכים לשיפור שיטות
האימון ויישומן כדי לייעל את תהליך ההכשרה שעובר הספורטאי עד
להגעתו לתחרויות הגדולות והחשובות .זוהי דרך פתלתלה ,שמלווה
באימונים קשים ובעבודה מרובה ומאומצת הן של הספורטאי והן של
המאמנים והמעטפת הסובבת אותו.
חלקו הראשון של המאמר עוסק בדרכים שעשויות להביא את
המאמן לחשוב ,לחפש וליזום דרכים לשילוב של גישות חדשניות
(כמו גם שמרניות) בתורת האימון .שילוב כזה קשה מאוד ליישום,
כי לא תמיד דומה המציאות לתנאי המעבדה .מנגד ,גישה אוהדת,
יוזמה ,חשיבה יצירתית ו'יציאה מהקופסה' ומדפוסי אימון מקובעים
יכולות לסייע למאמן לבצע עבודה יעילה ,מדויקת ומגוונת ,תוך
שילוב של הנתונים החדשים .כל זאת כדי לעמוד במטרה החשובה
ביותר  -הבאת הספורטאי למימוש יכולותיו בתזמון הנכון .חלקו
השני של המאמר עוסק בהצגת מקרה פרטי של הגולש שחר
צוברי ,הכוללת תכנית אימון שנתית שבה שולבו גישות חדשניות
ומקובלות.
תחרות יוצרת בהכרח מיעוט של מנצחים ורוב גדול של מפסידים.
עובדה היא כי מרבית הספורטאים נכשלים ברגע האמת  -בתחרות
החשובה והגדולה .מעבר לכך ,חלק ניכר מהם משיגים תוצאות
נמוכות יותר מאשר במבחנים .המשימה הופכת למורכבת יותר
כאשר מתחילים מחזור אולימפי בן ארבע שנים.

מגמות בספורט התחרותי

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
38

ספורט הישגי

בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמות מתעצמות והולכות בעולם
הספורט התחרותי בענפים האולימפיים .להלן העיקריות שבהן:
ריבוי הולך וגדל של תחרויות ברחבי העולם ,שחשיבותן עולה בגלל
שתי סיבות עיקריות:
 הספורטאי מעוניין לצבור נקודות ודירוג גבוה בסבב העולמי. מדינות והתאחדויות בין-לאומיות מציבות רף גבוה להשתתפות		 בתחרויות יוקרתיות ,וספורטאי שמעוניין ליטול חלק בהן חייב
		 להגיע ל"סלוט" ,או להשתתף בתחרויות מוקדמות.
העולם אינו קופא על שמריו .ספורטאים ,מאמנים ומכוני מחקר
מחפשים ללא לאות שיטות ואמצעי אימון יעילים יותר כדי להשיג
יתרון על פני היריבים בתחרויות .כאן נדרשת מהספורטאים יכולת
למידה ,תרגול ואימון של טכניקות חדשות בעולם.

גת מצב ספורטיבי מיטבי
שימוש בשיטות חדשניות בתכנון אימונים עשוי להביא את ספורטאי ההישג
למיצוי מרבי של יכולותיו בעיתוי החשוב ביותר  -תחרות המטרה .לשם כך צריך
המאמן לצאת מדפוסי אימון מקובעים ,לחשוב באופן יצירתי ולדעת להתאים
את השיטה לנתוני הספורטאי ,לדרישות הענף שהוא עוסק בו וללוח התחרויות.
הישגיהם של הגולש שחר צוברי ואחרים מוכיחים שזה מצליח.
אם בעבר הוגדרה תחרות אחת או שתיים כתחרות מטרה
(משחקים אולימפיים ,אליפות עולם או אירופה) ,הרי בשנים
האחרונות ישנן יותר תחרויות מטרה .אין די בלנצח באליפות
ישראל כדי להגיע לאליפות אירופה ,אלא יש גם לנצח בתחרויות
נוספות כמו תחרויות יבשתיות ,גביעי עולם ,גראנד-פרי ועוד,
כדי להיכנס לרשימת המתחרים בתחרות גדולה וחשובה .הדרך
ארוכה יותר ורמת החשיבות של התחרויות משתנה בהתאם
למטרות.
יעילות האימון פוחתת עקב הצורך לפתח יכולות גופניות רבות

בו-זמנית .ריכוז גבוה של גירוי אימוני מתאפשר בתנאי שמטרת
הפיתוח מצטמצמת ליכולת גופנית אחת או שתיים ולמטרה אחת
בלבד בכל הקשור ליכולת טכנית או טקטית .למשל :דגש על
מחזור של אימוני כוח בן שלושה שבועות יהיה יעיל יותר מאשר
שילוב ,באותה תכנית ,גם אימוני סבולת או אימוני טכניקה בשלב
הבנייה וההכנה הפיזית הקשה.
הגוף אינו יכול להסתגל לגירויי אימון רבים .כאשר הוא נחשף
לגירויים רבים ,השונים במטרותיהם הפיזיולוגיות ,הוא מאט את
קצב ההסתגלות וההתאמה הפיזיולוגית.

עדן רם

שחר צוברי  -אלוף אירופה בגלשן ניל פרייד  RS:Xלשנת 2013
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שיטות מתקדמות לאימונים ולתחרויות
המגמות הללו ,כפי שפורטו לעיל ,אילצו מאמנים בענפים שונים
להיערך בצורה אחרת בבניית תכנית אימונים ולבחור בשיטות אימון
מתקדמות .עם זאת ,רובם משתמשים עדיין בשיטה הקלאסית,
המבוססת על עקרון התקופתיות ,ולפיו השנה מחולקת למחזורי
אימון שונים ,שבהם מוקדשים רוב המאמצים ותשומת-הלב להגעה
לשיא היכולת לקראת תחרות חשובה אחת .השיטה זכתה להצלחה
רבה ,אך יש לה כמה מגבלות משמעותיות:
קושי ביצירת כמה שיאים במהלך השנה
שילוב של מספר מרכיבי אימון בו-זמנית ,שמפחית מיעילות
האימון ,מעכב את פיצוי היסף ופוגע בהסתגלות לעומסים
שיפור מועט בביצועים
עייפות מצטברת גבוהה
הגדלת הסיכוי לפציעה או למצב של אימון יתר.
כאמור ,בתורת האימון ישנן כיום שיטות נוספות ,מתקדמות יותר,
לתכנון עונת אימונים ותחרויות ולהבאת הספורטאי לשיא בזמן הנכון.
להלן הפירוט:

א .שיטת הבלוקים
המטרה בשיטת הבלוקים היא התמקדות ,והדגש הוא על מחזור
אימון ייחודי עם ריכוז עומסים גבוה (כל מחזור שונה בעצימותו).
ההכנה מרוכזת כולה ב'בלוק עבודה' ,תוך הקפדה על כך שאין
חפיפה בין מרכיבי הכושר השונים .במילים אחרות  -אין פיתוח של
כמה יכולות גופניות במקביל אלא התמקדות במרכיב אחד ,עובדה
המשפרת את יעילות האימון ומונעת עייפות מצטברת ומוגזמת.
השיטה מאפשרת להשיג תוצאות טובות בזמן נתון וכן בקרה וויסות
של תכנית האימונים .זוהי שיטה חדשנית ,המותאמת לתקופה שבה
מתקיימות תחרויות רבות (הרבה יותר מבעבר) .עקרונות השיטה הם
אפוא כדלהלן:
ריכוז עומסים גבוה עם מספר חזרות נמוך
מספר מצומצם של מטרות
פיתוח יכולות גופניות וטכניות ברצף ולא במקביל .קודם כול -
שיפור של מרכיב הסבולת ולאחר מכן מרכיב הכוח המרבי או
סבולת הכוח.

ב .שיטת המחזורים
המקרו-משולבים
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כל תקופה מהווה מחזור בפני עצמו .שתיים-שלוש תקופות יוקדשו
לשיפור המרכיבים השונים ,ובשאר ינוצל אפקט האימון המצטבר.

מתיאוריה למעשה
כדי להחליט איזו שיטה עדיפה ואיזו טכניקת אימון לנקוט מתוך
המגוון שהוצג לעיל ,על המאמן וצוותו:
לבצע ניתוח מעמיק של דרישות
הענף ברמה הפיזית ,הטכנית והטקטית,
במקביל להיכרותם את הספורטאי ואת
יכולותיו הפיזיות ,הטכניות ,הטקטיות
והמנטאליות .רק לאחר ניתוח הנתונים
ניתן לגשת לשלב הבא ,שיהווה את
הבסיס להתאמת העצימויות בכל אחת
ואחת מהתקופות.
לדעת לשלב את משתני האימון
(עצימות ,משך ותדירות) לכל אחת
מתקופות השנה ,וכדי להחליט באיזו
שיטה לבחור עליו להתייחס לשאלות
הבאות:
 אילו מרכיבי כושר מחייבים שיפורואילו דורשים שימור?
 באיזה שלב יש להוסיף מרכיבים טכניים ,ומתי לשלב אתהמרכיבים הטקטיים?
 באיזו עצימות יש להתאמן (באילו מקצבים ,עומסים ,משקלים)? -כמה אימונים יש להקדיש לכל מרכיב כושר ובאיזו תדירות?

העולם אינו קופא על שמריו.
ספורטאים ,מאמנים ומכוני מחקר
מחפשים ללא לאות שיטות ואמצעי
אימון יעילים יותר כדי להשיג יתרון
על פני היריבים בתחרויות

שיטת המחזורים המקרו-משולבים
( )Integrated macro cyclesמובילה את
שיטת הבלוקים צעד אחד קדימה.
הדבר בא לידי ביטוי במהלך התקופות
השונות .קיימת חפיפה בין עצימות
גבוהה במרכיבי הכוח והמהירות
ועבודה על עצבוב לבין אימוני נפח
ורצף .לדוגמה :שילוב של אימוני כוח
ואימונים לשיפור סבולת אירובית .אימון
כוח לא יפגע בשיפור ההספק האירובי
המרבי ,אבל יתרום לשיפור היכולת במאמצי סבולת ממושכים .על-
פי שיטה זו ,השנה מחולקת ל 6-תקופות ,ובכל אחת מהן הדגש הוא
על שני מרכיבי כושר .אחד מבוצע בעצימות נמוכה ובנפחים גבוהים
והשני בעצימות גבוהה ולפרקי זמן קצרים (ראה דוגמה בהמשך).
ספורט הישגי

נוי דריאן  -אלופת העולם ואלופת אירופה לנוער עד  19בגלשן ניל פרייד  RS:Xלשנת

שלבים במחזורי ביניים
אימוני חוף
42%

אימוני ים
58%

איור  :1שלב הצבירה :חלוקת העומסים בין
אימוני הים לאימוני החוף

אימוני חוף
25%

השלבים על-פי שיטת המחזורים
המקרו-משולבים
אימוני ים
75%

איור  :2שלב ההמרה :חלוקת העומסים בין
אימוני הים לאימוני החוף
2015

התשובה לשאלות הללו טמונה ביעד הסופי  -הגעה לאפקט
אימוני מיטבי ביום התחרות החשובה.
על-פי השיטה הקלאסית ,המאמן מחלק את תכנית האימון לתקופות
הבאות:
 .1תקופת התאוששות אקטיבית בתום עונת התחרויות הרשמית.
מיד לאחריה -
 .2תקופת הכנה גופנית שכוללת אימוני נפח ארוכים
 .3תקופת בנייה (מחזורי ביניים),
הכוללת אימונים בעצימות גבוהה
 .4לסיום  -תקופת חידוד תחרותי שבה
מפחיתים נפחים ,אבל שומרים על
אימונים קצרים בעצימות גבוהה.
כפי שצוין ,שיטה זו מקובלת עדיין
בקרב מאמנים ,ספורטאים וקבוצות.
לפיה ,מחזורי הביניים מורכבים ממספר
משתנה של שבועות ( ,)6-3וכל אחד
מהם מורכב ממחזורי זוטא (מחזור קטן
שעשוי להיות בן שבוע או פחות) .שיטה
זו מאופיינת בייחודית ברמת ההעמסה
ומתמקדת במרכיבים שברצוננו לשפר
או לשמר.

מחזור אולימפי ארבע-שנתי מחולק לתת-מחזורים שנתיים ,שכל
אחד מהם מחולק ל 6-4-מחזורי ביניים .כל מחזור ביניים כולל
שלושה שלבים :צבירה ,המרה וחידוד .בתוך המחזור האולימפי,
השנה שלאחר המשחקים 'סובלת' מ'סינדרום אולימפי',
המתבטא בירידה במתח ובמוטיבציה וכפועל יוצא מכך  -נסיגה
בהשקעה באימונים ובהישגים בתחרויות .השנה האולימפית בתוך
המחזור שונה אף היא :כל התחרויות הגדולות מתקיימות בתחילת
השנה .לדוגמה :אליפות העולם בגלישה בשנת  2015מתקיימת
בחודש אוקטובר ,בעוד האליפות ב 2016-תתקיים בפברואר.

שלב ראשון  -צבירה
בשלב הצבירה (( )Accumulationשלב ההכנה לעונה) ,מתמקדים
בצבירת יכולות בסיסיות  -פעילות בהיקפים ובנפחים גבוהים
ובעצימות נמוכה יחסית .מחזור ביניים זה מותנה ביכולת הבסיסית,
בקיבולת האירובית ובכוח השרירים .הספורטאי מתעייף ,אך חייב
להתאושש באופן מלא .להלן דוגמאות לאימון של סבולת אירובית,
כוח שריר וקואורדינציה באמצעות אימוני ריצה ,או רכיבה או שחייה.
טריאתלון :עם הטריאתלטים אני מקדיש את פרק הזמן הזה לשיפור
יכולות הריצה בעצימות נמוכה (אימוני רצף ,נפח ,הרבה שעות אימון)
ויכולת מרכיב הכוח בעצימות גבוהה .אפשרות נוספת :שבועיים
ריצה ,שבועיים אופניים ושבועיים שחייה ,כל שבוע כולל אימון כוח
אחד.
גלישה :אצל הגולשים ,לעומת זאת ,הדגש מושם על שיפור
סבולת הכוח והיפרטרופיה בעומס של  .RM 20-15במקביל ,אני
ממשיך גם באימוני הים בעצימות נמוכה (ראה איור  .)1זהו השלב
שבו ניתן לגוון את האימונים בשיטות שונות (כמו "קרוס טריינינג")
ולשלב ענפי/מקצועות ספורט אחרים ,בתנאי שתהיה התאמה
ביניהם מבחינה פיזיולוגית וביומכנית .הגולשים ,לדוגמה ,עוסקים
בריצה ,בשחייה וברכיבה .שחר צוברי השתתף בטריאתלונים בשלב
הצבירה ,וב 2013-השתתף בתחרות
חצי איש הברזל .בתקופה זו ,גולשים
רבים מהצמרת העולמית רוכבים על
אופני הרים ,וטריאתלטים מגוונים את
אימוניהם באימוני שחייה במים פתוחים
ואופני הרים .דוגמה נוספת לעקרון
הגיוון :בפברואר  2012קיימנו מחנה
אימונים (מחנה גובה) בבולגריה .שחר
עסק בקרוס קאנטרי בשלג כתחליף
לאימוני הריצה והשחייה לשיפור
הבסיס האירובי.

הגוף אינו יכול להסתגל לגירויי
אימון רבים .כאשר הוא נחשף
לגירויים רבים ,השונים במטרותיהם
הפיזיולוגיות ,הוא מאט את קצב
ההסתגלות וההתאמה הפיזיולוגית

לעומת השיטה הקלאסית ,נתאר להלן את השלבים השונים של
שיטת המחזורים המקרו-משולבים ,כולל דוגמה של יחידת אימון
בכל אחד מהם.

דוגמה ליחידת אימון בשלב הצבירה
משך יחידת האימון :מ 30-דקות ועד
 4-3שעות.
עצימות 75% :מהדופק המרבי 75%-70 ,מצריכת חמצן מרבית.
משך הזמן של שלב זה :כדי לבנות בסיס אירובי רחב ,בשלב הצבירה
יש להתאמן כ 4-3-שבועות .עם זאת ,פרקי הזמן משתנים בהתאם
לחלוקת השנה על-פי לוח התחרויות .עדיף לבנות את משכי הזמן
אוקטובר 2015
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האימון הבודד  -מושגי יסוד
אימון מפתח :זהו אימון איכותי ,בעל משמעות וחשיבות רבה
ובעל דגשים מיוחדים ,המבוצע לקראת תחרות .זהו אימון
סימולציה המדמה מצב אמתי :תנאים לא נוחים ,פעילות תחת
לחץ ,במצבי משבר ,בעייפות ונגד יריבים ראויים .התדירות -
פעם או פעמיים בשבוע .לאימון מתלווה כל הצוות ,הוא כולל
עזרים ,אמצעי אימון ,שתייה ,תוספי תזונה וכו' .בתום האימון
יש להקפיד על ביצוע סיכום הכולל מעקב ותחקיר.
אימון של שמירה על הקיים :לא נייצר עומס יסף חדש ,כיוון
שאין זמן להתאוששות ,להסתגלות ולבנייה מחודשת .עומס
האימונים פוחת בכ ,25%-אך משמרים את העצימות כמו
בתקופת החידוד.
אימון התאוששות :יש לבחור אסטרטגיה ושיטת התאוששות:
האם אמבטיות קרח וחדרי קירור המסייעים בטווח המיידי?
מנוחה עם פעילות מתונה או מנוחה מלאה? שימוש בטכניקות
הרגעה? וכו'.
ההחלטה באיזו אסטרטגיית התאוששות לבחֹור תלויה
בתקופה :בתקופת הצבירה וההעמסה ,שבהן חשובה
הסתגלות הגוף להשפעת האימון ,נשתמש בעיקר באמבטיות
קרח ,בחדרי קירור ובמנוחה מלאה .בתקופת ההמרה ניתן
עדיין לעשות שימוש בקרח ,אבל זמן המנוחה יצומצם ותהיה
הקפדה יתרה על תזונה נכונה .בתקופת החידוד ,לקראת
תחרות חשובה ,לא נשתמש בחדרי קירור אלא נעבור
להתאוששות מנטאלית ותזונתית ולמנוחה מלאה שעשויה
לכלול עיסויים וטיפולים פיזיותרפיים.

של שלב הצבירה במחזורי ביניים ,כך שמשך המחזור הראשון הוא
 6שבועות 4 :באמצע העונה ו 2-לקראת סוף העונה/תחרות המטרה.
התחרות בסיומו של המחזור הראשון מסמנת למעשה את תחילתו
של מחזור חדש ,והימים הראשונים של המחזור הם החלק הראשון
של הצבירה ,ההתאוששות ואימוני הנפח הקלים.

שלב שני  -המרה
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דוגמה ליחידת אימון בשלב ההמרה
משך יחידת האימון 90-30 :דקות (בשייט  130-90 -דקות).
עצימות 90%-85 :מהדופק המרבי;  95%-90מהצח"מ.
משך הזמן של שלב זה 30-26 :יום .בתקופה זו ,שחר מתאמן  4ימים
בשבוע 2 ,עד  3אימונים ביום .היום החמישי מוקדש למנוחה מלאה ו/
או לטיפולים על-פי הצורך .האימונים ביום הראשון שלאחר המנוחה
מוקדשים בעיקר לטכניקה ,לקואורדינציה ולכוח .שלב ההמרה
משתנה בהתאם לתקופה :מארבעה שבועות בתחילת העונה ועד
למחזורים קצרים של  8עד  10ימים לקראת סיום השנה או לקראת
התחרות החשובה.
יש לזכור כי הספורטאי זקוק לתמיכה פיזית ונפשית במהלך כל
המחזור .ואכן ,חלק חשוב של עבודת המאמן והצוות המקצועי הוא
לסייע לספורטאי להתמודד עם קשיים ועייפות ,לעקוב אחר התזונה
שלו ולדאוג ללבוש ולציוד .לקראת סוף השלב ולפני תחרות המטרה
מומלץ לצאת לתחרות הכנה כדי לבדוק את יכולותיו של הספורטאי
תחת עומס וללא התאוששות .בתחרות כזו ייבדקו פעולות טכנו-
טקטיות ,ביטחון עצמי ויכולת קבלת החלטות.

שלב שלישי  -יישום ובהמשכו חידוד ()Tapering
בשלב היישום ( ,)Realizationהכול מתמקד בהכנה לקראת התחרות.
האימונים הם בהיקפים נמוכים אבל בעצימות גבוהה ובפרקי זמן
קצרים .אימונים נכונים בתקופה זו
תורמים לשיפור של כ 3%-בהישגים.
כיוון שבשלב זה ,ספורטאים שונים
מגיבים בצורות שונות ,עלינו לדעת אילו
סוגי אימונים לבצע ומה תהיה התקופה
הנדרשת לשלב זה .במילים אחרות,
יש למצוא את משך הזמן האופטימלי
לשלב זה.

בעבודתי עם ספורטאי עילית
בתחום הגלישה והטריאתלון
אני מיישם שיטות אימון מתקדמות
 שיטת ה"בלוקים" ו"המחזוריםהמקרו-משולבים" תוך שילוב
של השיטה הקלאסית

ההמרה
בשלב
עצימות:
( )Transmutationהעבודה היא בעצימות
גבוהה ובנפח עבודה בינוני .היכולות
הבסיסיות ששופרו מומרות ביכולות
ספציפיות .מושם דגש גם על שילוב
של יכולת אירובית ואנאירובית ,סבולת
כוח ייחודית  +אימוני טכניקה של הענף.
בשלב זה הספורטאים עייפים כל הזמן,
וההתאוששות איננה מלאה .כיוון שכך,
יש צורך לנקוט משנה זהירות וערנות
כדי שהספורטאי לא יגיע לאימון יתר.
יש לשים לב לסימנים כמו שינה לא
איכותית ,דופק מוגבר בהשכמה ,תלונות על כאבים ,חוסר תיאבון
וביצועים ירודים באימון.
בעבודה עם הטריאתלטים :זוהי התקופה שבה אני עובד על אימוני
הפוגות בשלושת הענפים :אופניים ,ריצה ושחייה  -שבוע אימונים
בכל אחד .בענפים האחרים במהלך השבוע מתקיים אימון אחד (או
שניים) לא עצים כדי לשמר את היכולות.
ספורט הישגי

בעבודה עם השייטים :העומס בתקופה זו מתבטא באימוני מים
קשים וארוכים ,כולל פריצות ,זינוקים ,אימוני טכניקה ,הול ָכו ֹּת ברוחות
חלשות ושליטה בציוד ברוחות חזקות .במקביל לאימונים בים ,אימוני
החוף ממוקדים וייחודיים לענף (ראה איור  2בעמוד הקודם) :באימוני
כוח הדגש הוא על שרירי הגב העליון והרגליים .אימוני הכוח מבוצעים
בעומס של  ,RM 7-6בדגש על עבודה מרובה על המרת כוח לביצוע
במציאות :עוצמה רבה יותר בפמפום במים ,צעד גדול יותר בריצה
ועוד .כמו כן ,אימוני הפוגות אירוביים ואנאירוביים ,ואחת לשבוע עד
 10ימים  -שימור היכולות האירוביות .קיימת חשיבות רבה לשימור
היכולות האירוביות כדי לשפר את ההתאוששות בין השיוטים ולהגיע
רעננים לימי השיוטים האחרונים.

דוגמה ליחידת אימון בשלב היישום
משך יחידת האימון 60-30 :דקות.
עצימות 90%-85 :מהדופק המרבי;
 90%מהצח"מ.
משך הזמן של שלב זה 15-8 :ימים.
ההתאוששות באימון עצמו ובין
האימונים היא מלאה .הדגש מושם על כוח-מהירות .המרכיבים
הבאים מבוצעים ברמה מרבית :המרת כוח ,הרבה יכולות אלקטיות,
תרגילי ריכוז ומיקוד ושילוב של לחץ בתוך האימונים .כדי לנסות
לתרגם את היכולות בחדר הכושר ליכולות התחרותיות בשדה,
הביצוע צריך להיות ברמה תחרותית .בתקופה זו ,עיקר העבודה
הוא על הכושר הטכני והטקטי .מומלץ לערוך אימוני סימולציה

הגולש שחר צוברי:
דוגמה למחנה אימון בגלישה

להלן דוגמה ליום אימונים טיפוסי במהלך מחנה אימונים (דצמבר
:)2014
 - 08:00-0:7:30השכמה (יקיצה טבעית)
 - 09:00-08:00מעט מתיחות; ארוחת בוקר
 - 10:30-09:00אימון בחדר כושר
 - 11:00ארוחה (הבסיס  -חלבון)
 - 11:30היערכות לאימון
 - 14:00-12:00אימון (לעתים עד )15:00-14:30
 - 14:30ארוחה קלה (הבסיס  -פחמימות)
מנוחה
 - 18:00-16:30אימון שני
 - 18:30שטיפת ציוד ,סיכום ,ניתוח נתונים
 - 19:30ארוחת ערב (הארוחה העיקרית של היום)
 - 21:00-20:00צפייה בסרטי וידאו וניתוח האימונים
הרצף השבועי במחזור זה בנוי על  4ימי אימונים ויום התאששות אחד.
שני הימים שלאחר ההתאוששות מוקדשים לטכניקה ,לקואורדינציה
ולתרגילי קשב ,ריכוז ומיקוד.
רוני מויאל

להלן דוגמה למחנה אימון ,שבו אני משתמש בשילוב של השיטה
הקלאסית ושיטות האימון החדשניות  -שיטת הבלוקים ושיטת
המחזורים המקרו-משולבים .כדי להבין את מטרת מחנה האימון
יש לדעת כיצד מתנהלת תחרות שייט .התחרות מתפרסת על
פני  7-6ימים .לעתים יש יום מנוחה בין שלב המוקדמות לשלב
הגמר .מתקיימים שלושה שיוטים ביום 25-20 ,דקות כל שיוט.
ההפוגה בין השיוטים  -כ 30-דקות .מטרת האימונים היא אפוא
להגיע ליכולת אנאירובית גבוהה ,המלווה ביכולת התאוששות
טובה במצבים הבאים:
במהלך השיוט עצמו ,אחרי פריצה ,זינוק או קרב על מיקום
מיד בתום השיוט ועד לזינוק הבא [המתנה בים של כ 30-דקות
(על הגלשן)]
בסיום יום השיוטים  -היערכות לתחרויות של יום המחרת
לאחר סיום תחרויות הגמר  -היערכות לשיוט המדליות שאליו
מוזנקים רק עשרת הראשונים .זהו שיוט בעל משמעות רבה,
כיוון שהניקוד בו כפול ,הצי קטן מאוד ,והאפשרויות הטקטיות
מוגבלות.
לשם כך נדרשים:
אימוני רצף ארוכים ,בהתאם לתכנית ,בדפקים נמוכים
בניית יכולות אירוביות שיהוו בסיס להתאוששות בין המאמצים
הקצרים
התאוששות בין השיוטים כדי להגיע רעננים לשיוט המדליות
אחרי שישה ימי תחרות.
אני מייחס חשיבות רבה ליכולת ההתאוששות ,ולשם כך אני נוקט
מגוון שיטות ,בהתאם לפרק הזמן הפנוי.

פירוט האימונים:
 28אימוני ים בדופק ממוצע של  .145-130כ 30-שעות במים (ב15-
ימי אימונים)
 14אימונים בחדר כושר לשיפור בכוח ייחודי :אימוני סבולת כוח
ייחודית של הענף  -שיפור סבולת הכוח בקבוצות שרירים עיקריות
ותנועתיות ייחודית ב ;RM 20-15-אימוני חיזוק וליבה בדגש על
שרירים ייחודיים; אימוני קואורדינציה ושיווי משקל.
(ה'כניסה' לבלוק של כוח לפני הבסיס האירובי נבעה מפציעה ברגלו
של שחר).

של תחרות; ליזום תחרויות קטנות ולהשתדל לתת להן צביון אמתי
ככל האפשר כמו שימוש בביגוד של התחרות ,הצבת כל אמצעי
העזר (שעונים ,דגלים וכיו"ב) ,השתתפות של יריבים ושופטים ,כולל
עונשים ,כרטיסים צהובים וכיו"ב.
בסיום שלב זה יש להגיע להתאוששות מלאה לקראת התחרות
החשובה .פרק הזמן שבו ניתן לשמר את השינויים שהושגו
באימון הוא קצר בגלל התחרות ,ולכן משתמשים ב"אפקט האימון
המצטבר" .בדרך כלל ,השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים בעקבות
אימון כוח נשמרים לפרק זמן ארוך  -כמעט חודש ,וכך גם היכולות
האירוביות .לעומת זאת ,מרכיבי המהירות והזריזות נשמרים לפרק
זמן קצר מאוד.

מחנות אימונים בשלבי הצבירה
ההמרה והיישום
מחנה אימון ראשון  -שלב הצבירה
משך הזמן 30 :יום (בחודש דצמבר) ,מתוכם  21ימי אימונים
דגשים :יכולות בסיסיות ,עבודות בהיקפים ובנפחים גדולים ובעצימות
נמוכה יחסית; צבירת נפחים בים; הרבה מאוד שעות גלישה  -אימוני
רצף בעצימות נמוכה ( 70%מהדופק המרבי).
משך יחידת האימון בים :שעתיים עד שלוש.

הדר הלר  -מדליית ארד באליפות אירופה לבוגרות עד  21בגלשן ניל
פרייד2015 ,
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מחנה אימון שני  -שלב ההמרה

מחנה אימון שלישי  -שלב היישום ובהמשכו החידוד

משך המחנה 30 :ימים ,מתוכם  20ימי אימונים .במחנה אימון זה
באים לידי ביטוי יתרונות השיטה :א .מרכיב הסבולת האירובית הופך
להיות משמעותי ביותר .ב .קיים שימוש במולטי-ספורט ,לדוגמה:
גלשן ה"סאפ" ,ששחר עושה בו שימוש רחב לשיפור היכולות
האירוביות וחיזוק השרירים המייצבים ושרירי הליבה.
דגשים :נפח העבודה בים בינוני ,אך בחלקים מהאימון העצימות
גבוהה.
משך יחידת האימון בים :שעה עד שעה וחצי
עצימות 90%-80 :מהדופק המרבי .בתקופה זו משכי האימון הרבה
יותר קצרים ,ובחלק מקטעי העבודה רמת הדופק וההספק האירובי
גבוהים יותר .כמו כן  -שימור סבולת כוח ייחודית של הענף נוסף
לאימוני טכניקה ייחודיים לענף.
בשלב זה קיים ריכוז של יכולות ספציפיות בפעולות הבאות:
זינוקים
פריצות ,התקפות של היריב
פעולות הגנה כנגד יריב שתוקף
גלישה במורד הרוח בעצימות גבוהה ב'מלאות' ,תוך ניצול טכניקה
טובה בגלים ,ברוח ובמפרש
בתקופה זו אין פעילות בחדר כושר .העבודה היחידה על כוח היא
בפעילות עם הגלשן.

הכנה לתחרות הכנה שנייה בספרד .זהו שלב החידוד ,שבו הכול
ממוקד לקראת התחרות ,במטרה להביא את הספורטאי ליכולות
פיזיות ומנטאליות מרביות .קיימת הקפדה על תזונה נכונה ,פרקי
מנוחה ,ריכוז ומיקוד מרביים ,אנרגיות חיוביות וביטחון עצמי ביכולת
הגופנית והטכנית.
בשלב זה ,העבודה היא בפרקי זמן קצרים ,בדגש על כוח-מהירות
ברמה מְרַבּית ,בהיקפים נמוכים אבל בעצימות גבוהה .ההתאוששות
מלאה .דוגמאות :תרגילים להמרת כוח ,פעילות אנאירובית ,כושר
טכני וטקטי ,תרגילי ריכוז ומיקוד ,לחץ באימונים .הביצוע צריך להיות
ברמה תחרותית.

זינוק בגלשני ניל פרייד ()RS:X
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ספורט הישגי

התחרות בספרד ()29.3.2015
זו היוותה הכנה לקראת תחרות המטרה בהייאר ,צרפת ,שנערכה
שבועיים מאוחר יותר (שחר היה חייב להיכנס לעשירייה הראשונה
כדי לזכות בכרטיס לתחרות בהאייר) .התחרות בספרד היוותה
סימולאציה מצוינת ,שכללה את כל האביזרים ואמצעי העזר:
שעונים ,דגלים ,יריבים ,שופטים ,ביגוד ,עונשים ,כרטיסים צהובים
(כולל סנקציות) ופסילות.
ככלל ,תחרויות הדמיה בשלב החידוד הן חשובות ביותר אך מציאת

הישגי השייטים הישראלים (שעבדו והתאמנו בהנחייתו של שלמה זקס) בזירה הבין-לאומית בשנים האחרונות
שם הספורטאי/ת
שחר צוברי

נוי דריאן
הדר הלר
קתי ספציקוב

דגם

הישג
מדליית ארד
		
מדליית ארד
		
מדליית זהב
		
מדליית זהב
		
מדליית כסף
ניל פרייד RS:X
מדליית זהב
		
מדליית זהב
		
מדליית זהב
ניל פרייד RS:X
מדליית זהב
		
מדליית כסף
		
מדליית ארד
ביק 7.8
מדליית זהב
ביק 7.8
מדליית כסף
ניל פרייד RS:X
מדליית ארד
ביק 7.8
מדליית כסף
ניל פרייד RS:X

תחרות כזו ברמה גבוהה מאוד היא משימה קשה ,כמו גם יצירה של
תחרות כזו ברמת הארגון ובעיקר בהבאת יריבים ראויים.
כפי שצוין ,בסיום שלב היישום חייבים להגיע להתאוששות מלאה
לקראת התחרות החשובה.

אירוע
משחקי בייג'ינג
אליפות העולם 2008
אליפות אירופה 2009
אליפות אירופה 2010
אליפות אירופה 2013
אליפות העולם לנוער עד 19
אליפות אירופה לנוער עד 19
אליפות אירופה לנוער עד 17
אליפות אירופה לנוער עד 19
אליפות עולם לנוער עד 19
אליפות אירופה לבוגרות עד 21
אליפות אירופה לנוער עד 17
אליפות עולם לנוער עד 17
אליפות אירופה לנוער עד 17
אליפות אירופה לנוער

שנה
2008
2008
2009
2010
2013
2015
2015
2015
2013
2013
2015
2013
2015
2015
2015

		
מדינה
סין
ניו-זילנד
ישראל
		
פולין
צרפת
		
פולין
סיציליה
סיציליה
איטליה
איטליה
סיציליה
		
ישראל
צרפת
סיציליה
לטוויה

סיכום והמלצות
מאמר זה דן בשיטות אימון חדשניות ומתקדמות  -שיטת ה"בלוקים"
ו"המחזורים המקרו-משולבים" ,שאני מיישם בעבודתי עם ספורטאי
עילית בתחום הגלישה והטריאתלון .כמו כן ,פורטו יחידות האימון
השונות וחלוקת מחזורי הביניים  -שלב/תקופת הצבירה ,ההמרה
והיישום והחידוד .אני ממליץ למאמנים ליישם את השיטות הללו
בעבודתם היום-יומית וכדי להקל על יישומן  -להלן כמה המלצות:
לתכנן את בניית היכולות הגופניות ומרכיבי הכושר השונים
תוך התייחסות לדרישות הענף ובסינכרון עם מועדי התחרויות
וחשיבותן (שאלות לדיון ולמחשבה :האם יש צורך להשתתף בכל
תחרות? האם צריך לנצח בכל תחרות?)
בבניית התכנית השנתית יש לעשות שימוש בשיטה הקלאסית
תוך שילוב של שיטות מתקדמות  -בלוקים ושיטת המחזורים,
וזאת בהתאם ללוח התחרויות המתעדכן.
לשלב את עקרונות האימון הבסיסיים המוכרים ,כמו עקרון
התקופתיות ,בשלושת מחזורי הביניים :צבירה ,המרה ויישום.
הדבר מקל על השינויים הנדרשים (בעקבות פציעה ,מחלה ,תנאי
מזג האוויר ,היריב ועוד) ,ומאפשר גמישות מרבית במסגרת תכנון
האימונים .גם אם נפגע מרכיב כושר מסוים ניתן לתקנו ולהשלים
במחזור הקטן הבא.
לסנכרן את אימוני הטכניקה והטקטיקה ,כלומר ,באיזה שלב
באימונים יהיה הספורטאי בשל לקלוט וליישם את הטכניקה
בצורה היעילה ביותר ,ומתי הוא ישכיל לעשות שימוש בטכניקה,
בכושר ובידע שצבר כדי לנקוט טקטיקה זו או אחרת.
להלן כמה רעיונות נוספים:
חובה לשפר ולשמר טכניקות ידועות ומקובלות שהספורטאי
שולט בהן ,אך במקביל  -לחפש וללמוד טכניקות חדשות וליישמן.
רצוי לייצר מנגנון של ויסות ובקרה של ביצועי הספורטאי (תכנון וביצוע
של מבחנים שונים ליכולות ספציפיות בתקופות שונות של העונה).
יש לתכנן ניהול של טקטיקה בתחרויות שונות ,מול יריבים שונים
ובמגרשים משתנים.
את המשאבים התומכים בספורטאי (איגודים ,רשויות ,נותני
חסות ועוד) צריך המאמן לנצל כדי לייצר מוטיבציה ועוררות אצל
הספורטאי והמעטפת התומכת.
אוקטובר 2015
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"אפשר להגיע לריו עם שני
ראיון עם אוהד בלוה,
בשנים
זרקור

האחרונות משתייך אוהד בלוה ,המאמן
הלאומי בסיוף ,לקבוצה מצומצמת של
מאמנים שהגיעו עם ספורטאיהם הצעירים להישגים משמעותיים
מאוד ברמה הבין-לאומית .אוהד ,בן  ,42יליד אשקלון ,נשוי  ,1 +הוא
בוגר קורס מאמנים של האקדמיה בקטוביץ ,פולין .משנת  2002הוא
מאמן את נבחרות ישראל השונות ומשמש כמאמן ומנהל מקצועי
במועדון הסיוף בכפר סבא .כספורטאי-עבר בעצמו בנבחרת הסיוף
הוא זכה פעמיים באליפות ישראל (במקצוע הדקר) וייצג את ישראל
שלוש פעמים באליפויות העולם וארבע פעמים באליפויות אירופה.
בראיון עמו הוא חושף את ה'אני מאמין' המקצועי שלו ואת הדג ֵשים
החשובים בעיניו בכל הקשור לאימון ספורטאי עילית צעירים.
כספורטאי ,למה בחרת דווקא בסיוף?
כי זה היה אחד מענפי הספורט שהתחברתי אליהם בעיר שבה
גדלתי  -אשקלון.

יניב אשכנזי
מתאם מקצועי ומנהל
המחלקה לנוער ,היחידה
לספורט הישגי

מה מייחד את הענף לדעתך?
דו-קרב ,המבוצע כמעט ללא מגע ומשלב פיזיות ומנטאליות ברמה
גבוהה מאוד .הסיוף מצריך מגוון של מרכיבי כושר גופני יחד עם
היבטים מנטאליים כמו מאמץ חשיבתי וריכוז ברמה גבוהה .מצד

yaniva@wingate.org

על הסיוף
ספורט הסיוף הוא ענף קרב ,שבו מנסים שני מתחרים לפגוע
זה בזה באמצעות כלי נשק – בתנועת דקירה או הצלפה .קיימים
שלושה סוגי כלים  -רומח ("פלורט") ,דקר וחרב .הרומח והדקר הם
כלי דקירה טהורים ,ואילו החרב משמשת להצלפה ולדקירה כאחד.
הסיוף הוא אחד מענפי הקרב המוקדמים ביותר ,והוא התפתח
כענף ספורט מתוך צורת הקרב המלחמתית .עם חידוש המשחקים
האולימפיים בעת החדשה ,בשנת  ,1896נמנה הסיוף עם ענפי
הספורט 'המייסדים' .הוא נחשב לענף ספורט מתוחכם וקשה
מבחינה פיזית ומנטאלית כאחד .הוא מחייב ריכוז וקואורדינציה,
אך גם כוח פיזי רב ומהירות מרובה .הקרב מתנהל על מסלול
ארוך וצר (" "Plancheבצרפתית)  -שאורכו  14מטר ורוחבו 2-1.5
מטרים .פגיעה באזורי גוף שונים מזכה בנקודה ,בהתאם לכלי
הנשק שבו מתחרים .בעבר היה נהוג שהסייף שספג פגיעה היה
מכריז "טושה" ,אך כיום נמדדות פגיעות אלו באמצעות ציוד
חשמלי מיוחד .כאשר פוגע אחד המתחרים ביריבו בעוצמה
הנדרשת נסגר מעגל חשמלי שמחולל תגובה בלוח התוצאה
במרא ֶה ובצליל .כדי לאפשר את המדידה החשמלית ,הסייפים
ברומח ,בחרב ובדקר נדרשים ללבוש שכבת ביגוד מיוחדת ,נוסף
על לבושם הרגיל ,שהיא מוליכת חשמל וכפופה לתקני בטיחות
מחמירים.
המנצח (בכל אחד מהסגנונות) הוא זה שמוביל במספר הפגיעות
בסיום הזמן החוקי [ 3דקות נטו או  5פגיעות בשלב הראשון (שלב
הבתים) ו 9-דקות נטו ,או  15פגיעות החל בסבב התחרויות השני
(שלב הנוקאאוט)].
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סייפים"
מאמן הנבחרת הלאומית בסיוף  -דקר
למרות ההיסטוריה רבת-השנים של ענף הסיוף ,הוא תמיד נמצא הרחק
מאור הזרקורים .גם המכורים לספורט אינם מבינים אותו ,ובטלוויזיה לא שמעו
עליו .וכמו במדינות רבות בעולם ,גם בארץ הוא ענף שולי ואינו נחשב
כ"ענף מועדף" על-ידי מינהל הספורט למרות ההישגים המעולים של הסייפים
הצעירים בזירה הבין-לאומית בשנים האחרונות .אנחנו חשבנו שזו בהחלט
סיבה טובה להאיר מעט את הענף המיוחד הזה ולחשוף אותו לציבור באמצעות
ראיון עם אוהד בלוה ,המאמן הלאומי בסיוף.
אחד ,קרב סיוף עשוי להיות אינטנסיבי מאוד ,עם מאמצים קצרים
אבל קשים הכוללים תנועתיות בשינויי קצב רבים תוך כדי ביצוע
מכרע קדמי .מצד שני הסייף חייב לקבל הרבה החלטות בתדירות
גבוהה ובזמן קצר .יש לזכור שנוסף למאמצים הללו ,הלבוש ,הכולל
מסיכה ואפוד ,מכביד על הספורטאי ומגביר את העומס הגופני ,מה
גם שביום תחרויות טיפוסי הוא עשוי להתחרות ב 10-9-קרבות .ככלל,
זהו ענף טכני מאוד ולא קל  -לא לביצוע ולא לאימון.
מי המאמן שהשפיע עליך הכי הרבה בתחום האימון?
יש יותר מאח ָד .במהלך קורס המאמנים שעברתי בפולין לפני כ23-

שנה התוודעתי למאמן סיוף מעולה בשם פרופ' זביגנייב צ'ייקבוסקי
(בן  94כיום) .באמצעותו הבנתי שהסיוף אינו מושתת רק על איך
לדקור ,אלא הוא הרבה יותר עמוק מכך .זביגנייב הקנה לי תובנות
רבות על הסיוף ,שאני לוקח איתי עד היום ,ואחת מהן היא שהסיוף
זה לא רק לדקור אלא ספורט של אסטרטגיות ותכנון .בארץ אני
מתחבר מאוד לדרך המקצועית של גור שטיינברג ,המאמן הלאומי
לשעבר בענף השייט ,וגם לצורת ההתנהלות של דיוויד בלאט ,מאמן
קליבלנד כיום ומכבי ת"א בעבר .יש מגוון רחב של אנשי מקצוע שלא
מגיעים מתחום האימון ושאני בהחלט מתחבר אליהם ולוקח מכל
אחד משהו.
Serge Timacheff

עידו הרפה (מימין) בקרב נגד בנג'מין סטפן משוויץ באליפות העולם ( 2015התמונה :בשלב  16הגדולים)
אוקטובר 2015
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מהי פילוסופיית האימון שלך
בתחום אימון הצעירים?
חשוב מאוד לפתח את ההיבטים
הטכניים של הספורטאי הצעיר
ובמקביל לתת לו לצמוח ולהתפתח
בעצמו .יש להטיל עליו משימות
לביצוע .בשלב הראשון לא חשוב
איך ,העיקר שיבצע .צריך לפתח
אצל הספורטאי את היצירתיות,
כמו גילוף בעץ .אתה מקבל חומר
גלם וממנו אתה מייצר את המוצר,
את התוצאה .זהו תהליך ממושך
שמתפרס בדרך כלל על פני שנים ,ולכן גם דורש אורך רוח .החוכמה
באימון היא להוביל את הספורטאי על-פי דרכו ולא על-פי דרכו של
המאמן " -חנוך לנער על-פי דרכו" .נוסף לכך ,יש לחזק את המעלות
שלו ואת הנקודות החזקות ולא לשים דגש רק על החסרים.

"כבר שנים שהענף מספק תוצאות
מעולות בגילים הצעירים  -אלופי עולם
ואלופי אירופה לנוער ולקדטים ,אבל
זה לא הספיק כדי לקבל הכרה כענף
מועדף ,וזה עלול להיות הרסני"

על מה אתה שם את הדגש באימון ספורטאים צעירים?
גילאי קדטים ונוער מהווים תקופה חשובה מאוד בהקניית האהבה
למקצוע .המטרה היא להעביר לצעירים את המסר שהאחריות
לקריירה האישית היא שלהם! הם צריכים לדעת להתאמן לבד
ולקחת אחריות אישית .לא להסתמך רק על המאמן ועל אימוני
הקבוצה אלא להתאמן באופן אישי ולשכלל את המיומנויות
הטכניות-טקטיות .אני שם דגש גם על הקניית כלים מנטאליים
לספורטאי ,מאחר שאנו מבינים היום שלמרכיב המנטאלי יש
משקל גבוה מאוד בהצלחתו.
מעבר לאימון ,איזה חשיבות אתה מייחס להיבטים ערכיים כמו
חינוך הספורטאי?
אני קודם כול מחנך ואחר-כך מאמן סיוף .בשנת  ,2007שנה לפני
משחקי בייג'ין ,נעם מילס ,ספורטאית שאימנתי ,קיבלה הזמנה
ללמוד בהרווארד ,ארה"ב .היא התלבטה רבות בין לימודים מצד
אחד ובין השקעת מאמצים בהשגת הקריטריון האולימפי לקראת
המשחקים ולאחר מכן להתכונן אליהם .היא התייעצה איתי ,ואמרתי
לה שלדעתי עליה לדחות את הלימודים בשנה אחת ולהתכונן בצורה
הכי רצינית למשחקי בייג'ין .ואכן ,היא דחתה את לימודיה ,השיגה את
הקריטריון האולימפי והתחרתה בבייג'ין כשהיא בת  22ואף השיגה את

המקום ה .22-לאחר המשחקים היא
מימשה את הלימודים בהרווארד
והמשיכה להתייעץ איתי בבחירת
קורסים ובבניית מערכת שעות ,ואני
הייתי שם בשבילה כדי לתמוך בה
ולסייע לה.

באימון הצעירים אני נוהג להתמקד
בערכי חיים ולמנף את ההיבטים
החינוכיים באמצעות הספורט.
מאחר שרוב הספורטאים שלי הם
צעירים ,עיקר תשומת-הלב שלי
מופנית לשילוב הנושא המקצועי עם ההיבט החינוכי.

ככלל ,מהן המגמות היום בענף הסיוף?
יש מגמה מעניינת מאוד  -יבשת אירופה מאבדת מיוקרתה לטובת
ארצות-הברית ואסיה ,אך עדיין מובילה את ענף הסיוף בעולם .ארה"ב
התקדמה מאוד ומגיעה להישגים מרשימים בזירה הבין-לאומית ,כך
גם מדינות יבשת אסיה .העולם הפך לגלובלי וקטן .הרבה נבחרות
מתאמנות כיום יחד  -תופעה חריגה מאוד .בעבר ,מעצמות הסיוף
לא נהגו להזמין אליהן נבחרות אחרות לאימונים כדי לא לחשוף את
הטכניקות והטקטיקות שלהן .כיום זה נעלם .הענף הפך להיות יותר
פיזי ,האנתרופומטריה ודרישות הענף השתנו ,וכמו בענפי ספורט
אחרים  -יש דרישה לספורטאים גבוהים .הסייפים של היום גבוהים
וספורטיביים יותר ,הקרב מהיר יותר וכולל פחות עצירות מבחינת
השופטים (לא נותנים לסייפים 'לבזבז' זמן) .גם סגנון האימון שלי
הותאם לקצב הגבוה של התחרות ,והאימונים קצביים יותר מאשר
בעבר.
איך אתה רואה את ענף הסיוף בארץ בעשר השנים הקרובות?
בכל הקשור למאמנים בארץ ,אנחנו נמצאים בתקופה של חילופי
דורות .אני כבר נחשב לוותיק בתחום .מספר הספורטאים העוסקים
בסיוף הוא בעייתי ,ולכן יש לשים דגש על פיתוח תשתיות ובמקביל
 להרחיב את מספר המאמנים והמדריכים על-ידי פתיחת קורסימאמנים ומדריכים .העובדה שלא נבחרנו ל'ענף מועדף' על-
ידי המדינה תפגע בנו מאוד בשנים הקרובות ,כי מדובר בפגיעה
בתשתיות .כבר שנים שהענף מספק תוצאות מעולות בגילים

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

אוהד בלוה  -הישגים בולטים כמאמן
אימן את נעם מילס בשנים  .2012-2005נעם הייתה הראשונה
שייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים ( )2008במקצוע
הדקר .בשנת  2007זכתה במדליית זהב באוניברסיאדה בשנת
 2007ובמדליית ארד באליפות אירופה .2009
מאמנו של עידו הרפה ,שזכה במדליית ארד באליפות אירופה
לנוער .2009
מאמנו של יובל פרייליך ,אלוף העולם ואירופה לקדטים ב2012-
וב ,2011-בהתאמה; פעמיים אלוף אירופה לנוער; מדורג ראשון
בסבב העולמי לנוער.
בהדרכתו זכתה הנבחרת הבוגרת במקום שמיני קבוצתי
באליפות העולם ובאליפות אירופה בשנים .2014-2013

אוהד בלוה עם עידו הרפה
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הסיוף בישראל
ענף הסיוף בישראל מתרכז בעיקר בפריפריה ,ומתחרים בו כיום
 1000-800סייפים (בשלושת הכלים) ב 14-מועדונים [מכבי מעלות,
הפועל עכו (ראה מסגרת) ,הפועל גלבוע ,חיפה ,עמק יזרעאל,
כפר סבא ,מכבי ירושלים ,גני תקווה ,מודיעין ,רחובות ,הוד השרון,
אשדוד ,אשקלון ובאר שבע].
הישגים בין-לאומיים בולטים בסיוף הישראלי:
 - 1987אודי כרמי ,מקום  4ברומח באליפות העולם בסיוף
 - 1991לידיה חתואל ,מקום  5ברומח באליפות העולם בסיוף
 - 1997תומר אור ,מדליית זהב ברומח באליפות העולם לנוער;
מקום ראשון בעולם לנוער באותה שנה
 - 2010נעם מילס ,מדליית ארד באליפות אירופה בדקר
 - 2011יובל פרייליך ,אלוף אירופה לקדטים בדקר
 - 2012יובל פרייליך ,אלוף עולם לקדטים
 2014ו - 2015-יובל פרייליך ,אלוף אירופה לנוער
יובל פרייליך

הצעירים  -אלופי עולם ,אלופי אירופה לנוער
ולקדטים ,אבל זה לא הספיק כדי לקבל
הכרה כענף מועדף ,וזה עלול להיות הרסני.
באשר לחשיבות הענף עצמו  -נראה לי
שהוא ימשיך להיות בשוליים ,למרות שהוא
נעשה יותר אטרקטיבי ,מהיר ומתוחכם.
מצד שני ,קשה לו מאוד להתפתח מכיוון
שאינו מצטלם היטב ולעתים גם אינו מובן.

"אני רוצה מאוד להגיע לריו
 2016עם קבוצת הדקר של
הבנים ותומר אור ברומח,
ונראה לי שזה ריאלי"

אילו שאיפות מקצועיות יש לך ברמה
הלאומית והעולמית?
אני רוצה מאוד להגיע לריו  2016עם קבוצת הדקר של הבנים ותומר
אור ברומח ,ונראה לי שזה ריאלי .קשה לי להאמין שנגיע לריו דרך
התחרות הקבוצתית .בשלב זה ,יובל פרייליך השיג את הקריטריון
הישראלי לריו ,כשהגיע למקום ה 12-באליפות אירופה בשוויץ

שנערכה בחודש יוני האחרון ,אבל כדי
להגיע לריו עליו להשיג גם את הקריטריון
הבין-לאומי .במשחקי  2020בטוקיו אני
רוצה להגיע עם נבחרת (ישתתפו  8נבחרות)
ושואף למדליה אולימפית ראשונה בסיוף.

להערכתך ,איפה תהיה בעוד  10שנים?
לא יודע .מעמד המאמן עדיין נמוך בעיניי,
למרות שיש שיפור מתמיד בעניין הזה .בכל
מקרה ,זה בהחלט מעלה בי תהיות לגבי
עתידי בתחום .הרבה ספורטאים מעולים
פורשים ולא ממשיכים לאמן ,ולדעתי זו אבדה גדולה .המערכת
צריכה לעשות את כל המאמצים ולתת את התמריצים הנכונים כדי
שלספורטאי שפורש יהיה עניין משמעותי להמשיך לאמן כדי להציע
לצעירים את כל הידע שצבר.

חתואל = סיוף
כשאומרים סיוף בישראל מתכוונים למשפחת חתואל ,ודאי אם
אומרים הפועל עכו בסיוף .אין משפחה המזוהה כל כך עם ענף כלשהו
כמו החתואלים עם הסיוף .המשפחה העכואית מקיימת מסורת רבת
שנים בענף ,וארבעה מבניה ובנותיה ייצגו את ישראל במשחקים
האולימפיים .לידיה חתואל השתתפה במשחקי לוס-אנג'לס 1984
במקצוע הרומח ודורגה במקום ה( 26-מתוך  42משתתפות) ,ובמשחקי
ברצלונה  1992הגיעה למקום ה .)46( 23-אחיה ,יצחק חתואל ,התמודד
בלוס-אנג'לס ( 1984גם הוא ברומח) ודורג במקום ה .)58( 16-אחיהם
של השניים ,חיים חתואל ,ייצג את ישראל כמאמן אולימפי מאז
משחקי לוס-אנג'לס ,ובתו דלילה (ילידת  )1980השתתפה במשחקי
בייג'ינג  .2008היא הגיעה לתחרות לאחר פציעה קשה ,עלתה לסיבוב
השני ללא קרב אך הפסידה ליריבה מרוסיה בתוצאה  10:9והודחה
(דורגה במקום ה .)19-גם בנו של חיים ,מאור חתואל (יליד  ,)1985הוא
סייף מצטיין ודורג שמיני באליפות העולם בשנת .2010
לידיה חתואל
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חשיבותם של ספרינטים במשחקי כדור אינה מוטלת בספק,
ולמרות זאת נמצא שהם מהווים רק חלק קטן יחסית מכלל התנועה
שמבצעים שחקנים במהלך המשחקים .כך למשל ,נמצא כי רק
כ 1000~( 10%-מ') מהמרחק הכולל שעברו שחקני כדורגל מקצוענים
במהלך משחק בוצע ברמה המוגדרת כספרינט (Rampinini et al.,
 .)2007במחקרים אחרים שניתחו את דפוסי התנועה של כדורגלנים
מקצוענים במשחקים ,נמצאו אף מרחקים מצטברים קטנים יותר
של ספרינטים ( 800-500מ') (.)Mohr et al, 2005; Reilly et al., 2008
עם זאת ,ביצועי הספרינט הובילו ,ברוב המקרים ,ליצירת שערים (או
למניעתם) ,שקבעו את תוצאות המשחק .מכאן שלמרות מגבלות
פיזיולוגיות שונות בביצוע מספר רב של ספרינטים או פעילויות
אינטנסיביות אחרות במהלך המשחק ,השפעתם על התוצאה
הסופית עשויה להיות מכרעת.
ממצאים דומים נמצאו גם במשחקי כדורסל .במאמר סקירה
שתיאר את אפיוני התנועה של כדורסלנים במהלך משחקים בליגות
הבכירות באירופה ,נמצאו מרחקים כוללים שבוצעו באינטנסיביות
גבוהה בטווחים שבין  250ל 400-מ' בלבד (.)Janeira & Maia, 1998
אך בניגוד לשחקני כדורגל ,שביצועי הספרינט שלהם היו דומים בין
שחקנים בתפקידים שונים בקבוצה ,נמצאו הבדלים משמעותיים
בביצועי ספרינט של שחקנים בתפקידים שונים בכדורסל :שחקני
הקו האחורי ביצעו מספר ספרינטים רב יותר (ומרחק כולל רב יותר)
לעומת שחקני הקו הקדמי.
סימן לקושי בביצוע ספרינטים או פעילויות עצימות אחרות במהלך
משחקים ניתן לראות בעובדה שמספרם יורד ככל שמתקרבים לסוף
המשחק .לדוגמה ,נמצא כי ביצועי ספרינט פחתו משמעותית ב15-
הדקות האחרונות של המשחק אצל קבוצת כדורגלנים מקצוענים
( .)Mohr et al., 2005רק  3%מהשחקנים ביצעו את הפעילות העצימה
ביותר שלהם ב 15-הדקות האחרונות של המשחק ,לעומת יותר
מ 40%-מהשחקנים שביצעו את הפעולות האיטיות ביותר שלהם
בפרק זמן זה .כמו כן נמצא כי שחקנים מחליפים ,שנכנסו למשחק
במחצית השנייה ,ביצעו מספר רב יותר של פעילויות אינטנסיביות
לעומת אלה ששיחקו משחק שלם ( 63%לעומת  ,25%בהתאמה).
במעקבים אחר משחקי כדורסל בליגות אירופיות בכירות נמצאו
תוצאות דומות :קיימים הבדלים משמעותיים במרחקים שעברו
השחקנים במהירות גבוהה במחצית הראשונה ( 250מ') לעומת
השנייה ( 200מ') (.)Janeira & Maia, 1998

מנגנוני ההתאוששות לאחר פעילות עצימה
את תהליך ההתאוששות שלאחר מאמץ גופני אינטנסיבי נהוג לחלק
לשני שלבים:
 .1שלב מהיר  -נמשך בין כמה שניות לכמה דקות וכולל את חידוש

כדור
ובית :כדורסל לעומת כדורגל
במשחקי כדור נדרשים הספורטאים לבצע מקטעים רבים של פעילויות קצרות
ועצימות .מבחני סדרות ספרינט ומבחן לחיזוי צריכת חמצן מרבית ,שביצעו
שחקני כדורסל וכדורגל צעירים ,הראו שהשוני באפיוני הפעילות מביא לתגובות
שונות במדדי הביצוע וביכולת ההתמודדות עם רצף של פעולות אינטנסיביות
בכל אחד מן המשחקים .מתברר גם כי חשיבותה ומעורבותה של המערכת
האירובית ,כתורמת אנרגיה לסדרת מאמצים אינטנסיביים ,באה לידי ביטוי
בעיקר בשלבים מתקדמים של המשחקים ,במצב שבו העומס המצטבר
ורמת העייפות של השחקנים גבוהים במיוחד.
Dreamstime, Peter Muzslay
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מאגרי האנרגיה הזמינים שבשריר -
הקריאטין פוספט (.)CP
 .2שלב איטי  -נמשך כמה דקות
ועד כמה שעות וכולל בעיקר את
סילוקם של עודפי חומצת החלב
ויוני המימן (תוצרי הלוואי של תהליך
הגליקוליזה) שהצטברו בשריר ובדם
בעקבות המאמץ.
בעקבות מאמץ אינטנסיבי דוגמת
ריצת ספרינט פוחתים מצבורי הCP-
בשריר לרמות נמוכות .החזר מלא של
 CPבשריר יושלם רק לאחר  8-5דקות
מסיום הפעילות .לעומת זאת ,ירידה של חומצת החלב בדם לרמתה
מלפני הפעילות עשויה להימשך יותר משעה .בענפי הכדור ,שבהם
זמן המנוחה בין הפעילויות קצר במיוחד ,מצבורי ה CP-בשריר אינם
מספיקים לחזור לרמתם מלפני תחילת הפעילות ,וכתוצאה מכך קצב
הפעילות הולך ויורד ככל שנמשכים קטעי המאמץ .כמו כן ,הירידה
הבלתי נמנעת של מצבורי ה CP-בשרירים במצב זה מביאה לעלייה
בקצב הפעילות של המערכת האנאירובית הגליקולוטית וכתוצאה
מכך לעלייה ברמת חומצת החלב והמימן בשרירים הפעילים .שינויים
מטבוליים אלה בשרירים יעכבו את תהליך ההתאוששות ויאריכו את
הזמן הנדרש כדי לחזור למצב של לפני תחילת הפעילות.

כושר אירובי משופר ,במקביל
לתפקוד יעיל של מערכת הלב-
ריאה והמערכת המטבולית ,עשוי
לזרז את תהליך ההתאוששות
שלאחר פעילות גופנית

מבחן סדרת ספרינטים (מס"ס)

ענפי ספורט רבים דוגמת משחקי כדור
מאופיינים בפעילות מקוטעת המורכבת
מסדרות של מאמצים עצימים ומנוחות
לסירוגין .לפיכך ,בענפי ספורט אלה
קיים צורך באיתור מבחן אנאירובי
ספציפי ,שיתאים לאופי הפעילות
המקוטע הנהוג בהם .כמענה לצורך
זה החלו מאמנים וחוקרים להשתמש,
בשנות התשעים ,במבחן שנראה
רלוונטי לספורטאים העוסקים בפעילות
מקוטעת ( .)Fitzsimons et al., 1993במבחן נדרשו הנבדקים לבצע
סדרה של פעולות קצרות במהירות מרבית וביניהן מנוחות קצרות,
המאפשרות לנבדק התאוששות חלקית בלבד .בהתאם לדפוס
פעולה זה זכה המבחן לשם מס"ס  -מבחן סדרת ספרינטים .זמן
כל חזרה ,המקובל במבחנים אלו ,נע בין  3ל 7-שניות (ריצה למרחקים

כושר אירובי והתאוששות
כושר אירובי גבוה עשוי לזרז את קצב ההתאוששות ממאמץ .יש
לכך כמה סיבות:
ראשית ,מערכת אירובית יעילה תורמת חלק יחסי גדול יותר
לאנרגיה שנדרשה במאמץ ,תוך הקטנת התרומה היחסית
שנדרשה מן המערכת האנאירובית .במצב דברים זה קט ֵנה כמות
חומצת החלב וגדלה רמת ה CP-בשריר בסיומה של פעילות
שבוצעה בעומס נתון.
נוכחות החמצן בשריר מקצרת את שלב ההתאוששות המהיר
לאחר סיום המאמץ ,וזאת על-ידי זירוז החזרת מאגר ה CP-בשריר
לרמתו הגבוהה.
כושר אירובי גבוה עשוי לשפר את זרימת הדם אל השריר וממנו
ולסייע בכך לסלק במהירות רבה יותר את חומצת החלב לאחר
סיום הפעילות.
זרימת דם יעילה ,האופיינית לבעלי כושר אירובי גבוה ,מסייעת גם
בוויסות יעיל יותר של חום הגוף במהלך הפעילות ובסיומה.
לאדם בעל כושר אירובי גבוה אפיונים מורפולוגיים שונים מאלה של
אדם בעל כושר אירובי נמוך .מבין אפיונים אלה ניתן לציין תופעות
כגון רמת פעילות גבוהה יותר של אנזימים אירוביים ,כמות וגודל רבים
יותר של מיטוכונדריה וכמות גדולה יותר של מיוגלובינים (חלבונים
סופחי חמצן) בשרירים .נוסף לכך ,בעל כושר אירובי גבוה מצויד
ברשת ענפה יותר של כלי דם בשרירים .צפיפות זו של כלי הדם תזרז
את תהליך הדיפוזיה שבאמצעותו עוברים חומרי האנרגיה אל תוך
השריר וחומרי הפסולת המשתחררים מן השריר .תופעה זו עשויה
להסביר את המתאם השלילי המשמעותי שנמצא בין צפיפות כלי
הדם בשריר וריכוז חומצת החלב בדם לאחר פעילות עצימה .גם
כושר נשיאת החמצן בדם וכמות הדם הכוללת בגוף גדולים יותר
אצל אדם מאומן לעומת אדם לא מאומן.
לאור הנאמר נראה כי כושר אירובי משופר ,במקביל לתפקוד יעיל
של מערכת הלב-ריאה והמערכת המטבולית ,עשוי לזרז את תהליך
ההתאוששות שלאחר פעילות גופנית.
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מבחן הספק אירובי מרבי לחיזוי צריכת חמצן מרבית ,הכולל ריצת הלוך-חזור ל20-

שבין  20ל 50-מטרים) ,וזמן המנוחות בין החזרות נע מ 20-ועד ל60-
שניות .מהימנותם הגבוהה של מבחני המס"ס הו ּכחה בכמה מחקרים
שהשתמשו בקבוצות ספורט העוסקות במשחקי כדור (McGawley
 .)et al., 2006בכך נקבע מעמדו של המבחן כאמין ותקף ,לפחות
בכל הקשור להערכת היכולת האנאירובית בענפי ספורט בעלי אופי
פעילות מקוטע דוגמת משחקי כדור.
על-פי ההישגים במבחן המס"ס ניתן לחשב שלושה מדדי ביצוע
עיקריים ,המעידים על היכולת האנאירובית של הנבדקים ,כדלהלן:
זמן ריצה אידיאלי  -מחושב על-פי הכפלת זמן הריצה המהיר
ביותר במספר הריצות שבמבחן.
זמן ריצה כולל  -מחושב על-פי חיבור הזמנים של כל הריצות
שמבצעים במבחן.

ירידת הקצב  -מחושבת על-פי חלוקת
זמן הריצה האידיאלי בזמן הריצה הכולל
של הנבדק ,הכפלתו ב 100-והחסרת
 100כדי למצוא את אחוז הירידה בקצב
הריצה במהלך המבחן.

ביצוע מס"ס בשלבים
סימן לקושי בביצוע ספרינטים שונים של משחק כדורסל:
או פעילויות עצימות אחרות
דיווח מחקרי
במהלך משחק מתבטא בירידה
המבדקים
במספרם ככל שמתקרבים
קבוצת הניסוי כללה  12שחקני כדורסל
לסוף המשחק
צעירים מקבוצת צמרת בליגה העילית

במשחקי כדור ,דוגמת כדורסל או כדורגל,
נדרשים הספורטאים לבצע רצף של
פעילויות קצרות ועצימות בשלבים שונים
של המשחק שמשכו הכולל נע בין 40
דקות (כדורסל) ל 90-דקות (כדורגל) .עד
לאחרונה ,המחקרים שבדקו את התגובות
הפיזיולוגיות והביצועיות של מבחני מס"ס ואת הקשרן ליכולת
האירובית של המבצעים ,בדקו נבדקים רעננים שלא ביצעו שום
פעילות מקדימה ,למעט חימום מקובל .ואולם ברור כי במשחקי כדור
נדרשים השחקנים לבצע סדרות של מאמצים מרביים גם בשלבי
משחק מתקדמים ,במצב של עייפות שהצטברה במהלך המשחק.

לנוער בישראל .הנבדקים ביצעו  4מבחנים
בהפרשים של כשבוע זה מזה .ארבעת
המבחנים שבוצעו היו :א .מבחן הספק
אירובי מרבי לחיזוי צריכת חמצן מרבית (צח"מ); ב .שלושה מבחני
מס"ס שבוצעו לפני משחק כדורסל ,במחצית ובסיום.
א .מבחן הספק אירובי מרבי לחיזוי צח"מ
מבחן הצח"מ כלל ריצת הלוך-חזור ל 20-מ' ('מבחן הביפים') .המבחן
נבחר עקב התאמתו לדפוסי הפעילות המקובלים במשחקי כדור.
הנבדק רץ הלוך-חזור בין שתי נקודות המרוחקות  20מ' זו מזו.
הוא מתחיל בקצב של  8.5קמ"ש ,והמהירות עולה ב 0.5-קמ"ש
בכל דקה .זיהוי קצב הריצה מתאפשר ע"י השמעת קולות בקצב
מתגבר ,כנדרש בכל שלב .תוצאת המבחן (רמת הצח"מ) נקבעת
על-פי מספר הסיבובים (הלוך וחזור הוא סיבוב אחד) שהצליח הנבדק
להשלים לפני שהתעייף ולא הצליח לעמוד בקצב הנדרש.
ב .שלושה מבחני מס"ס
כל מבחן כלל  12ריצות ספרינט מרביות ל 20-מ' ,וביניהן הפסקות
קצרות של  20שניות .מתקן מדידה אלקטרוני הופעל בכל אחד
מהמבחנים כדי למדוד את זמני הריצה והמנוחה ברמת דיוק של
מאית השנייה .כל אחד משלושת המבחנים בוצע ביום אחר ובמשחק
אחר בעיתוי כדלהלן:
מבחן אחד בוצע לאחר חימום (המקובל לפני משחקי כדורסל)
מבחן שני  -מיד בסיום מחצית משחק כדורסל
מבחן שלישי  -מיד בסיומו של משחק כדורסל שלם.
על-פי הישגי הנבדקים חושבו בכל אחד מן המבחנים שלושה מדדי
ביצוע :זמן ריצה אידיאלי ,זמן כולל וירידת הקצב .בסיום כל אחד
מן המבחנים נלקחו מדידות של ריכוז חומצת החלב בדם ,דופק
והערכה סובייקטיבית של רמת הקושי על-פי טבלת בורג (Borg,
 ,)1983המציגה ערכים של  1כקל ביותר ו 10-כקשה ביותר.

התוצאות

מ' ('מבחן הביפים')

לאור זאת ,נשאלת השאלה אם הקשר שנמצא במחקרי העבר בין
הכושר האירובי למדדי הביצוע של המס"ס ,כפי שמקובל בתנאי
רעננות ,אכן מייצג בצורה אמינה את יכולותיו של השחקן לבצע
סדרת ספרינטים גם בשלבים מתקדמים של המשחק ,שנמשך פרק
זמן ארוך.
כדי לנסות ולהבין את תהליכי ההתעייפות ,שמירת האינטנסיביות
והקשר בין הכושר האירובי לבין שמירת הקצב ויכולת ההתאוששות
במהלך סדרות של ספרינטים שבוצעו בשלבים שונים של משחק
כדור ,גויסו קבוצות של שחקני כדורסל וכדורגל מאומנים למקבץ
של מבחנים .תיאור המבחנים ואופן ביצועם מפורטים בסעיפים
הבאים.

השוואה בין התגובות הפיזיולוגיות ומדדי הביצוע הממוצעים של
שלושת מבחני מס"ס  -לפני משחק ,במחצית ובסיום  -מוצגים
בטבלה  1ובאיור ( 1בעמוד הבא) .ניתן לראות שהדופק לפני מבחני
המס"ס היה גבוה יותר באופן מובהק לאחר סיום המשחק מהדפקים
לאחר החימום והמחצית .לעומת זאת ,לא היו הבדלים מובהקים בין
הדפקים ובין רמות החומצה בדם לאחר ביצוע שלושת המס"ס.
רמת חומצת החלב בדם לפני המס"ס הייתה ,במובהק ,גבוהה יותר
במחצית ובסיום המשחק לעומת לאחר החימום .הערכת הקושי
הסובייקטיבי הייתה גבוהה ,במובהק ,בסיום המשחק  -לפני המס"ס
ואחריהם ,לעומת דיווח הקושי שלאחר החימום ובמחצית.
לגבי מדדי הביצוע של המס"ס ,נמצא כי הזמן האידיאלי היה מהיר
יותר ,באופן מובהק ,במס"ס שלאחר המחצית לעומת זה שלאחר
החימום .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הזמנים האידיאליים של
המס"ס שלאחר הסיום לאלה שלאחר החימום והמחצית .בדומה
להבדלים בזמנים האידיאליים ,הזמן הכולל של המס"ס שלאחר
המחצית נמצא ,במובהק ,מהיר יותר מזה שלאחר החימום .לא
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Dreamstime, Katatonia82

זמן אידאלי (ש')

זמן כולל (ש')

ירידת קצב ()%

* הבדל מובהק לעומת מס"ס בחימוםp<0.05 ,

איור  :1מדדי הביצוע של המס"ס ( 20x12מ') לאחר החימום ,לאחר
המחצית ולאחר משחק כדורסל מלא

נמצאו הבדלים מובהקים בין הזמנים הכוללים של המס"ס שלאחר
סיום המשחק לבין אלה שלאחר החימום והמחצית וגם לא בין אחוזי
ירידת הקצב של שלושת המבחנים.

המשחק ,אך לא בין היכולת האירובית לירידת הקצב שבמס"ס
שלאחר החימום.

איור  2מציג את תוצאות המתאמים שנמצאו בין היכולת האירובית
לבין אחוזי ירידת הקצב במס"ס בכל אחד מהמצבים שנבדקו.
האיור מראה כי מתאמים מובהקים נמצאו בין היכולת האירובית
לבין אחוזי ירידת הקצב רק במבחנים שבוצעו במחצית ובסיום

משמעות הממצאים למשחק כדורסל

טבלה  :1תגובות פיזיולוגיות לאחר מס"ס בשלושה מצבים
במשחק הכדורסל  -לפניו ,במחציתו ובסיומו
משתנה
דופק (פ/ד):
 לפני המס"ס אחרי המס"סחומצת חלב (מ/ל):
 לפני המס"ס אחרי המס"סרמת הקושי (:)10-1
 לפני המס"ס -אחרי המס"ס

חימום

מחצית

120.8±4.9
182.1±2.1

135.6±4.4
149.8±2.8*#
188.8±2.3
187.3±1.9
		
*3.5±0.2
*3.1±0.2
8.3±0.8
9.2±0.7

2.0±0.1
8.8±0.7
1.2±1.1
6.9±0.4

* הבדל מובהק לעומת מס"ס בחימוםp<0.05 ,
 #הבדל מובהק לעומת מס"ס במחציתp<0.05 ,
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ספורט הישגי

1.4±1.5
7.4±0.3

משחק שלם

2.1±1.3*#
8.1±0.3*#

רמות חומצת החלב הנמוכות שהתגלו בכל שלבי המשחק מלמדות
על השתתפות מזערית בלבד של מערכת הגליקוליזה כספקית
אנרגיה במשחק .לפיכך ,נראה כי המערכת האנאירובית ATP-
 CPוהמערכת האירובית משמשות כספקיות האנרגיה העיקריות
לסוג הפעילות המקוטע ,שמאפיין את משחק הכדורסל .העלייה
המשמעותית בחומצת החלב ובדופק לאחר כל אחד ממבחני
המס"ס (טבלה  )1מלמדת על הקושי והעומס המטבולי הגבוה יותר
במבחני המס"ס ,הכוללים  12ריצות רצופות של ספרינטים קצרים
לעומת העומס האופייני למשחק כדורסל.
העובדה שבמחצית היו מדדי הביצוע במבחן המס"ס גבוהים יותר
מאלה שלאחר החימום עשויה להצביע על ליקוי באופן החימום.
ייתכן שהשחקנים נוטים להדגיש בחימום בעיקר אלמנטים מוטוריים
ספציפיים ,ומאידך מזניחים את ההכנה השרירית-עצבית הדרושה
לקראת מאמצים אינטנסיביים .לשם השוואה ,זמן החימום המקובל
לפני משחק אצל כדורסלנים הוא  25-20דקות ,בעוד אצנים נוהגים
לבצע חימום של כ 60-דקות לפני תחרות אחת של ריצה קצרה .לא
ברור אם הבדל זה נובע מתפיסת החימום השונה בין המקצועות,
ואולי משום שהשחקן מנסה לשמור על כוחותיו וסומך על שלבי
המשחק הראשונים כחלק מהחימום לקראת ההמשך .התוצאות

ירידת קצב ()%

נמצאו גם במעבדתנו ,במחקר שבו נבדקו המתאמים בין היכולת
האירובית לבין שמירת הקצב בסדרת ספרינטים קצרה ( 6X40מ')
וארוכה ( 12X20מ') ( .)Meckel et al., 2009על-פי השוואה זו ,נמצא
כי המתאמים בין הצח"מ לסדרות הספרינטים היו מובהקים רק בין
הצח"מ לירידת הקצב בסדרת הספרינטים הארוכה ,זו שאופיינה
במדדי עייפות גבוהים יותר.

ביצוע מס"ס בשלבים שונים של משחק
כדורגל  -דיווח מחקרי
המבדקים
ירידת קצב ()%

ירידת קצב ()%

בדומה למחקר המתואר לעיל ,כדי לבדוק את תהליכי ההתעייפות
והקשר בין יכולת אירובית לבין הקצב במהלך סדרות ספרינטים
שבוצעו בשלבים שונים של משחק כדורגל נבדקו התגובות
הפיזיולוגיות ומדדי הביצוע של  20כדורגלנים צעירים לאחר שלושה
מבדקי מס"ס ,שבוצעו לאחר החימום שלפני משחק כדורגל,
במחצית המשחק ובסיומו .הליך ביצוע המבחנים  -צח"מ ושלושה
מס"ס  -היה זהה להליך שבוצע במחקר על שחקני כדורסל.

התוצאות
צריכת חמצן מרבית חזויה

איור  :2מתאמים בין צריכת חמצן מרבית חזויה ובין ירידת הקצב במהלך
ביצועי המס"ס בשלושת המצבים :חימום לפני משחק כדורסל ,לאחר
המחצית ולאחר סיום המשחק

הנוכחיות מאותתות שהשחקנים אינם מוכנים לפעילות אינטנסיבית
בתחילת המשחק ,אך מגיעים מוכנים להפסקה לאחר הפעילות
שביצעו במהלך המחצית הראשונה .במצב כזה ,קבוצה עלולה
לתפקד באופן לקוי ולפגר באופן ניכר אחרי יריבתה כבר בתחילת
המשחק .רמת המוכנות הנמוכה עלולה לגרום אף לפציעות בתחילת
המשחק .אף שמדדי הביצוע במס"ס שבסיום המשחק היו גבוהים
מאלה שלאחר החימום ,ניתן היה להיווכח בסימני עייפות בעקבות
ירידה ,אם כי לא מובהקת ,לעומת מדדי המחצית .כלומר ,משחק
כדורסל שלם מביא לעייפות ולירידה מסוימת ביכולת הביצוע של
סדרת מאמצים בסיום המשחק.
הממצא החשוב השני במחקר זה מתייחס למתאמים שנמצאו בין
הכושר האירובי ובין ירידת הקצב בביצועי המס"ס בכל אחד משלבי
המשחק .כזכור ,עדויות מחקריות הצביעו על כך שכושר אירובי
גבוה עשוי לסייע בשמירת הקצב במהלך סדרת ספרינטים .המחקר
הנוכחי מצא מתאמים מובהקים בין הצח"מ וקצב הירידה במס"ס
שלאחר המחצית ובין הצח"מ וקצב הירידה במס"ס שלאחר סיום
המשחק (איור  .)2לעומת זאת ,לא נמצאו מתאמים מובהקים
בין הצח"מ לבין קצב הירידה במס"ס שלאחר החימום .ממצאים
אלו מצביעים על האפשרות שחוזק המתאמים מושפע מהעומס
הכולל ומרמת העייפות בעת ביצוע של סדרת המאמצים .נראה
כי ככל שרמת העייפות גבוהה יותר כך רבה יותר רמת המעורבות
האירובית ותרומתה לפעילות עצימה ומקוטעת .לממצאים
דומים הגיעו גם  Gaitanosוחב' ( ,)1993שהראו שככל שמספר
הספרינטים היה גבוה יותר כך גדלה התרומה האירובית היחסית
הנדרשת לביצוע סדרה ארוכה של ספרינטים .ממצאים דומים

השוואה בין התגובות הפיזיולוגיות ומדדי הביצוע של שלושת מבדקי
המס"ס  -לפני המשחק ,במחצית ובסיום  -מוצגים בטבלה  2ובאיור
( 3בעמוד הבא) .ניתן לראות כי רמת חומצת החלב בדם ,הדופק
והערכת הקושי היו כולם גבוהים יותר באופן מובהק לאחר המחצית
ובסיום המשחק לעומת ערכים אלה אחרי החימום .לא נמצאו
הבדלים מובהקים בין רמתם לאחר המחצית לעומת סיום המשחק.
לגבי מדדי הביצוע במס"ס נמצא כי הזמן האידיאלי היה איטי יותר,
באופן מובהק ,בסיום המשחק לעומת לאחר חימום .לא נמצאו
הבדלים מובהקים בין הזמנים האידיאליים של המס"ס לאחר
החימום לעומת בסיום המחצית וגם לא בין המחצית והסיום .הזמן
הכולל היה איטי יותר ,במובהק ,בסיום לעומת לאחר החימום .לא
נמצאו הבדלים מובהקים בין הזמנים הכוללים של המס"ס לאחר
החימום לעומת המחצית וגם לא בין המחצית והסיום.
מתאמים מובהקים נמצאו בין היכולת האירובית לבין ההבדלים שבין
הזמן הכולל לאחר החימום וסיום המשחק .לעומת זאת ,לא נמצאו
מתאמים בין היכולת האירובית להבדלים שבין הזמן האידיאלי וקצב
הירידה לאחר החימום וסיום המשחק (איור  .)4כמו כן ,לא נמצאו
טבלה  :2תגובות פיזיולוגיות לאחר מס"ס בשלושה מצבים
במשחק הכדורגל  -לפניו ,במחציתו ובסיומו
משתנה
דופק (פ/ד):
לפני המס"ס
אחרי המס"ס
חומצת חלב (מ/ל):
לפני המס"ס
אחרי המס"ס
רמת הקושי (:)10-1
לפני המס"ס
אחרי המס"ס

חימום

מחצית

139±16.2
174±8.9

*159±18.8
*162±12
*181±7.0
*184±7.4
		
*3.7±0.9
*4.1±0.9
*9.2±2.6
*9.5±2.6

2.4±0.4
6.7±1.1
1.3±1.0
5.2±1.3

*3.6±1.7
*7.2±1.3

משחק שלם

*3.8±1.3
*7.5±1.2

* הבדל מובהק לעומת המס"ס בחימוםp<0.01 ,
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מתאמים מובהקים בין היכולת האירובית ובין ההבדלים בין כל אחד
מן המשתנים במס"ס לאחר החימום והמחצית ובין החימום וסיום
המשחק.
זמן אידאלי (ש')

זמן כולל (ש')

ירידת קצב ()%

משמעות הממצאים למשחק כדורגל
רמות נמוכות יחסית של חומצת חלב ,שהתגלו בכל שלבי המשחק,
מלמדות על השתתפות קטנה יחסית של מערכת הגליקוליזה
כספקית אנרגיה במשחק .לפיכך ,נראה כי המערכת האנאירובית ,ה-
 ,ATP-CPוהמערכת האירובית משמשות כספקיות אנרגיה עיקריות
במשחק הכדורגל.
העובדה שמדדי הביצוע של המס"ס בסיום משחק ,אך לא באמצעו,
היו נמוכים באופן מובהק לעומת תחילת משחק עשויים להעיד על
הבדלים במנגנונים ובגורמי העייפות בסיומו לעומת מחציתו .בעוד
שהירידה במדדי הביצוע בסיום המשחק עשויה לנבוע בעיקר מירידה
במצבורי הגליקוגן בשרירים ,המגבלה העיקרית בביצועי ספרינט
באמצע המשחק נובעת בעיקר מירידה זמנית במצבורי הCP-
בשרירים .מכיוון שהחזרת  CPבשרירים מהירה יחסית ונמשכת שניות
או דקות בודדות בלבד ,ניתן להתאושש במהירות ולשמר את ביצועי
הספרינטים באמצע המשחק .לעומת זאת ,מכיוון שהחזרת מצבורי
הגליקוגן דורשת תוספת תזונתית שאינה אפשרית במהלך משחק,
תתרחש ירידה בלתי נמנעת של ביצועי ספרינט בשלבי הסיום של
המשחק .נוסף לכך ,ייתכן שבמשחק ממושך כמו כדורגל ,עלייה

* הבדל מובהק לעומת מס"ס בחימוםp<0.05 ,

איור  :3מדדי הביצוע של המס"ס ( 20x12מ') לאחר חימום ,לאחר
המחצית ולאחר משחק כדורגל מלא

הבדלי זמן כולל (ש')

הבדלי זמן כולל (ש')

הבדלי זמן כולל (ש')

צריכת חמצן מרבית חזויה
איור  :4מתאמים בין צריכת חמצן מרבית חזויה ובין ההבדלים שבין
הזמן המצטבר לאחר החימום ועד המחצית ,לאחר המחצית ועד לסיום
המשחק ולאחר החימום ועד לסיום
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בטמפרטורת הגוף ואיבוד נוזלים ומינרלים שחיוניים לכיווץ השריר
תורמים אף הם לירידת האינטנסיביות לאחר משחק שלם ,אך לא
לאחר מחצית אחת בלבד.
בהתייחס לקשר שבין היכולת האירובית לבין הקצב במס"ס בשלבים
שונים של המשחק נמצא שהקשר המובהק היחיד נמצא רק בהבדל
בין הזמן הכולל של המס"ס שלפני המשחק לעומת סיומו (איור
 .)4העובדה שמתאם מובהק בין היכולת האירובית ושמירת הקצב
במס"ס נמצא רק במס"ס שבוצע בסיום המשחק ולא בתחילתו או

במחציתו עשויה להעיד על כך שהכושר
האירובי תורם בצורה משמעותית
לשמירת הקצב בסדרות מאמצים,
בעיקר כאשר רמת העייפות והעומס
הפיזיולוגי גבוהים במיוחד לאחר
שהצטברו לאורך משחק כדורגל שלם.
כאמור ,ממצאים התומכים בהנחה זו
נמצאו גם במחקרים קודמים שהראו
כי ככל שרמת העייפות גבוהה יותר כך
גדולה יותר המעורבות של המערכת
האירובית באספקת האנרגיה לסדרת
פעילויות אינטנסיביות (Gaitanos et al.,
.)1993; Meckel et al., 2009

מומלץ למאמנים העוסקים במשחקי
כדור לבצע אימונים לשיפור היכולת
האירובית של השחקנים לאורך
כל שלבי העונה .במשחק עצמו
כדאי למאמן לבצע חילופים של
שחקנים הלוקים בכושרם האירובי
בשלבי הסיום

סיכום :השוואת ביצועי ספרינט
בכדורסל לעומת כדורגל

השחקנים לקראת המשחק .לעומת
זאת ,במשחק הכדורגל ניתן לזהות
מגמת היחלשות וירידה בביצועי
המס"ס ככול שמתקדמים בשלבי
המשחק .בעוד שהירידה בביצועים
במחצית משחק הכדורגל אינה
משמעותית ,הירידה בסיום המשחק
היא מובהקת .נראה כי ההבדלים בין
השלבים נוגעים לתהליכים פיזיולוגיים
ומנגנוני התעייפות שונים  -במחצית,
ירידה (שניתנת לחידוש מהיר) במצבורי
ה CP-בשרירים בסיום וירידה (שאינה
ניתנת לחידוש מהיר) במצבורי הגליקוגן
בשרירים.

Dreamstime, Julicos

ריצה כולל ,מרחקי הספרינטים) מביא לתגובות שונות במדדי הביצוע
וביכולת ההתמודדות עם רצף של פעולות אינטנסיביות בשלבים
שונים של שני המשחקים  -כדורסל וכדורגל .נראה כי העומס
הפיזיולוגי ורמת ההתעייפות במהלך משחק הכדורסל הוא נמוך
יחסית .בהתאם לכך ,מדדי הביצוע במס"ס בשלבי משחק הכדורסל
אינם חושפים סימני עייפות מובהקים אצל השחקנים .יתרה מכך,
ביצועי הספרינט החלשים ביותר בכדורסל נמצאו בתחילת המשחק,
תופעה שעשויה להצביע על ליקויים בהכנה ובהליך החימום של

אימונים לשיפור היכולת האירובית של השחקנים לאורך כל שלבי
העונה .כמו כן ,יש לשקול לבצע חילופים של שחקנים ,בעיקר אלה
הלוקים בכושרם האירובי בשלבי הסיום של המשחקים .אף-על-פי
כן ,יש לציין כי למרות מובהקותם ,המתאמים בין היכולת האירובית
לשמירת הקצב במס"ס ,כפי שנמצאו במחקרים אלה או במחקרים
קודמים ,היו בינוניים בלבד ( .)~r= -0.60לפיכך ,יש להניח שגורמים
נוספים ,מעבר לכושר האירובי של השחקנים ,מעורבים ומשפיעים
על יכולת שמירת הקצב במהלך סדרת מאמצים עצימים.

Dreamstime, Julicos

רמות נמוכות יחסית של חומצת חלב שהתגלו בכל שלבי המשחק -
גם בכדורסל וגם בכדורגל ,מלמדות על השתתפות קטנה יחסית של
מערכת הגליקוליזה כספקית אנרגיה בשני סוגי המשחקים .לפיכך,
נראה כי המערכת האנאירובית  ,ATP-CP -והמערכת האירובית
משמשות כספקיות האנרגיה העיקריות בשני המשחקים.
עם זאת ,נראה כי השוני באפיוני הפעילות (זמן-משחק כולל ,מרחק

בהתייחס לקשר שבין היכולת האירובית ליכולת ההתאוששות
ושמירת הקצב בסדרת ספרינטים ,נראה כי שני המשחקים חולקים
את אותה מגמה ,ולפיה קיימים מתאמים מובהקים בין שני המשתנים
רק בשלבים מתקדמים של המשחקים .בהתאם לכך ,נראה כי
חשיבותה ומעורבותה של המערכת האירובית כתורמת אנרגיה
לסדרת מאמצים אינטנסיביים באה לידי ביטוי בעיקר בשלבים
מתקדמים של משחקי הכדור ,במצב שבו העומס המצטבר ורמת
העייפות של השחקנים גבוהים במיוחד.
לאור זאת ,מומלץ למאמנים העוסקים במשחקי כדור לבצע

אוקטובר 2015

57

נבחרת ישראל בג'ודו:

מספורטאים נבחרים
רקע

זרקור

אורן סמדג'ה
מאמן העל של נבחרות ישראל
לבנים בג'ודו .המדליסט האולימפי
הראשון של ישראל  -ברצלונה 1992
Oren.dojo@gmail.com

בסוף ינואר  ,2010כשהאיגוד היה עדיין תחת ניהולו של המפרק
הזמני ,עו"ד טפר ,התחלתי במסע שיקום ובנייה של נבחרת ישראל
בג'ודו .ידעתי שהמסע נועד רק למי שבנוי ל'ריצות למרחקים' ולא
להישגים קצרי טווח .עם כניסתי לתפקידי כמאמן נבחרת הבנים
הבהרתי זאת לראשי האיגוד ,ואף הצגתי בפניהם את תכניות
העבודה .קבעתי יעדים הן לטווח הקצר  -לקראת משחקי לונדון ,2012
והן לטווח הארוך  -משחקי ריו  2016וטוקיו  .2020היה צורך ,בראש
ובראשונה ,להתבסס על ספורטאים קיימים ,המתכוננים למשחקי
לונדון  ,2012ובד בבד  -להתחיל להצמיח ,מתוך הדור הצעיר ,תשתית
של ספורטאים לריו .2016
החדרנו בספורטאים את האמונה שמעבר ליכולות המקצועיות  -מי
שמשקיע באימונים ,מוטיבציוני ומקפיד על חיים ספורטיביים ראוי
להימנות עם נבחרת ישראל ולייצג את המדינה בכבוד וכמובן  -יזכה
בגיבוי הנדרש כדי להצליח .ראיתי חשיבות רבה בהטמעת נושא שוויון
ההזדמנויות לכלל הספורטאים ,תוך שימוש בשיקולים מקצועיים
בלבד .מעבר לכך ,היה צורך לנקוט את הפעולות הבאות:
בראש ובראשונה  -לבחור צוות מקצועי .עם כניסתי לתפקיד בחרתי
בשני עוזרי מאמן  -גיל עופר וגיא פוגל ,במאמן כושר  -טדי קפלן,
בפיזיותרפיסט  -נמרוד משה ,ובפסיכולוג  -כיום אלעד פזי.
להשקיע רבות בבניית הנבחרת (ראה להלן) ובגיבושה ,תוך הבנת
חשיבות העומק של הספורטאים בגילים השונים ובקטגוריות
המשקל.
לבנות יחסי אמון מול הגופים המתַקצבים  -משרד הספורט
והוועד האולימפי בישראל ,ולשכנעם שהדרך שבחרנו היא הנכונה
ושההשקעה בספורטאים תניב הישגים.
לבנות יחסי אמון בינינו לבין האגודות והמאמנים האישיים כדי
לצרף אותם לדרך החדשה.
את המיונים והזימונים לנבחרות ביצענו ברמה הארצית ,באמצעות
תחרויות סבב (קריטריון) ואליפויות ישראל .כמו כן ,מדי שנה נקבעה
תכנית הכוללת תחרויות סבבים בחו"ל .ההישגים בהן ,על-פי הקריטריון
שנקבע בכל קטגוריית גיל ומשקל ,היוו תנאי להשתתפות בתחרויות
מטרה .חשוב לציין שאיפשרנו (בעבר וגם כיום) לספורטאים נוספים
להשתתף באימוני הנבחרת ,בהתאם להמלצות מאמניהם האישיים
ובתיאום עם המלצת צוות המאמנים של הנבחרת.
עם מינויו של משה פונטי ליו"ר האיגוד ובחירתה של הנהלה חדשה
לאיגוד ובתמיכה של היחידה לספורט הישגי בראשותו של גילי
לוסטיג (כיום מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל) ,הוחל בבנייתה של
מעטפת תומכת לנבחרת הגברים (מגורים ,ארוחות ,טיפולים רפואיים
ועוד) .כמו כן ,עודכנו הקריטריונים לצירוף ספורטאים לסגלים השונים,
מה שאיפשר להם להיות מתוקצבים ע"י הוועד האולימפי עם השגת
מדליות בתחרויות בין-לאומיות במסגרת הסבב העולמי .לסגלי
נבחרות ישראל יש כיום מעטפת תומכת במכון וינגייט ותקציבים
(צנועים עדיין) ,בסיוע משרד הספורט ,למימון חלק מהטיסות.
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לאחת הנבחרות החזקות באירופה
 18שנים אחרי שהעלה את ישראל על מפת המדליות האולימפיות
בברצלונה  1992קיבל אורן סמדג'ה את המשימה המאתגרת -
להוביל את ספורטאי ישראל בג'ודו לריו .2016
כמאמן הנבחרת בחמש השנים האחרונות ,תוך עבודה מקצועית
ואינטנסיבית ,הוא בנה יחידה מובחרת שקוצרת הצלחות באליפויות
עולם ואירופה .האם יצליחו ספורטאיו לסגור מעגל בריו ?2016
קווים מנחים בתכנית העבודה השנתית
הצוות ואני שוקדים מדי שנה על תכניות עבודה לסגל הספורטאים
הבכירים ואף לקידום הסגל המשני ,כדי להרחיב ככל האפשר את
הסגל הבכיר .השאיפה היא שבכל משקל יהיו כמה ספורטאים
שיוכלו לייצג את ישראל בכבוד בכל תחרות מטרה (משחקים
אולימפיים ואליפויות עולם ואירופה) .רק מי שמגיע לשיא בתזמון
הנכון מועמד לייצג את ישראל.
הקווים המנחים בעבודה עם הספורטאים הם אלו:
בתחילתה של כל שנה  -קיום מחנות אימונים ביפן ובאירופה
בניית תכנית אימונים לנבחרת על-פי הסגלים השונים ,המשלבת
אימוני ג'ודו וחדר כושר

עבודה על כושר ,כוח וסבולת ,סימולציית קרבות והתאמת תכנית
קרב לקראת תחרויות מטרה
בניית תכנית תחרויות ושיתוף ספורטאים על-פי המטרות האישיות
של כל אחד
אימונים אינטנסיביים כנבחרת ,תוך מתן הזדמנות לכל אחד שראוי
לכך
שילוב בין אימוני נבחרת הנוער לנבחרת הבוגרים ,שנועד לקדם
את הדור הצעיר .ואכן ,שילוב זה חיזק משמעותית את הצעירים
מתן תשומת-לב ,הקשבה ורגישות למצבו האישי של כל ספורטאי
 במסגרת הספורטיבית ומחוצה להחיזוק תחושת המסוגלות .מתחילת הדרך החדרתי בספורטאי
הנבחרת את האמונה שבעבודה קשה ובהכנה ראויה הם מסוגלים
לנצח כל אחד.

באדיבות איגוד הג'ודו

נבחרת הג'ודו .עומדים (מימין) :אורן סמדג'ה ,שגיא מוקי ,לי קוכמן ,אורי ששון .יושבים (מימין):
טומי ארשנסקי ,גולן פולק ,ברוך שמאילוב ,טוהר בוטבול

ההישגים ,שהחלו להגיע בשלבים ,הוכיחו
לכל צוות האימון שהדרך שלנו נכונה:
שלושה ספורטאים צעירים (נוסף לאריק
זאבי) הצליחו להשיג את הקריטריון ללונדון
( 2012טומי ארשנסקי ,גולן פולק וסוס
פלשווילי).
מיד לאחר המשחקים החלו ספורטאי
הנבחרות לצבור מדליות בתחרויות של
קדטים ,נוער ובוגרים.
בשנים  2015-2014הגיעו הבוגרים להישגים
מרשימים באליפות עולם ואירופה ,כמו גם
הישגיה של נבחרת הנוער.
הישגי הספורטאים חיזקו את מעמדה
של ישראל בזירה הבין-לאומית ,ומדינות
מובילות בעולם כגון יוון ,אוקראינה,
איטליה ,בלגיה ובלארוס ,שולחות את
ספורטאיהן למחנות אימונים במכון וינגייט
יחד עם נבחרת ישראל ,כחלק מהכנותיהן
לתחרויות המטרה.
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שגיא מוקי  -מדליית זהב באליפות אירופה בבאקו .2015 ,כאן  -בקרב חצי הגמר
Paco Lozano

כמו בכל פעם שמגיעים לפסגה חדשה אני חש גאווה והתרגשות
מהישגי הנבחרת ,ומהעובדה שמאחוריה ניצבת חבורה מגובשת
ומקצוענית .אין סיפוק גדול יותר מלזכות במדליות באירועים
החשובים ביותר בזירה הבין-לאומית כמו אליפות עולם ואירופה
כשנה לפני השיא האמתי  -המשחקים האולימפיים .אבל אין לטעות -
בתחרות ג'ודו ,בכל רגע נתון ,אתה יכול לנצח ממש כמו שאתה יכול
להפסיד .האתגר הוא אפוא להמשיך לעבוד קשה כדי לשפר את
הרמה וההישגים בזירה הבין-לאומית.

סיכום
אני נוהג לספר את הסיפור האישי שלי כפורץ דרך בספורט הישראלי
בתקופה של טרום מדליות אולימפיות .ידעתי שהיצמדות לתכנית
האימונים ,עבודה קשה ואמונה ביכולת יביאו הישגים ,ומה שנראה

גולן פולק  -מדליית ארד באליפות העולם בקזחסטן,
2015

כמשימה בלתי אפשרית היא משימה בת-השגה .מה שתרם רבות
לשינוי הגדול אצל הספורטאים שלנו היא העובדה שהם תמיד ידעו
שאני נמצא שם בשבילם כדי לממש את יכולתם .יתרה מכך ,הם
נוכחו לדעת שמאחוריהם ניצב צוות שלם שפועל כדי שהם יצליחו
 עוזרי מאמנים ,מאמני כושר ,פסיכולוג ,תזונאי ,פיזיותרפיסט ועוד.התנאים המוצעים להם אינם נופלים מאלה שזוכות להם נבחרות
אחרות בעולם.
כשאני בוחן את החזון והמטרות שהצגנו בתחילת הדרך קיים סיפוק
רב מהעובדה שאנחנו בכיוון הנכון .נמשיך לעבוד קשה ולהכין את
הספורטאים בצורה מיטבית ,במטרה להוביל רבים ככל האפשר
למשחקים האולימפיים הקרובים ואף להצליח בהם.
באותו בוקר מיוחד ,בברצלונה  ,1992הגיע הניצוץ שהביא לישראל
מדליה אולימפית ראשונה .הייתי רוצה שגם חברי נבחרת ישראל יחוו
את הניצוץ הזה ,שיביא אותם לפודיום בריו .2016
Paco Lozano

אורי ששון  -מדליית כסף באליפות אירופה בבאקו2015 ,
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מבחני הערכת יכולת טכנית
בשחייה
בשנים האחרונות מלווה ד"ר גנדי סוקולובס ,פיזיולוג בעל שם עולמי,
את השחיינים הבכירים שלנו .הוא מנתח את תוצאות המבדקים שהם
מבצעים ,תוך שימוש במכשיר מיוחד ,מאתר נקודות חוזק וחולשה
בטכניקה של השחיינים ומקיים מעקב ובקרה אחר ההתפתחות הטכנית
ושיפור היכולות שלהם.
מדעי האימון

בחודש מרץ  2014התארח בארץ הפיזיולוג ממוצא רוסי ,ד"ר גנדי
סוקולובס ,וקיים השתלמות מאמנים בת יומיים .הוא הרצה בפני כ80-
מאמני שחייה מכל הארץ וביצע  4סדנאות מעשיות בבריכה (אחת
בכל סגנון) ,בהשתתפות שחייני נבחרת ישראל .בהמשך השבוע ערך
יותר מ 100-ניתוחים טכניים לשחיינים ישראלים בכירים ,גילאי קדטים,
נוער ובוגרים ,ולכמה שחיינים פאראלימפיים .את ניתוחיו הוא מבצע
באמצעות שיטה שפיתחה חברת ,)"Global Sport Technology"( GST
שבה הוא שותף .באמצעות מכשיר שפותח בחברה מבצע השחיין
מבדק הנקרא " ,"GST Swim Power Testהמאפשר ניתוח טכני של
נקודות חוזק וחולשה בטכניקה שלו ,כפי שיפורט בהמשך (באתר
החברה  ,www.globsport.org -ניתן ללמוד על המבדקים השונים
והתכניות שפותחו על-ידי השותפים בה).
ד"ר סוקולובס מלווה את שחייני נבחרת ישראל משנת .2009

סהר אלוני
מתאמת מקצועית ,מנהלת פרויקט
"טופ טים" ,היחידה לספורט הישגי;
מאמנת שחייה
saharonet8@gmail.com
עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

ד"ר ליאוניד קאופמן

מבוא

מאמן לאומי ,איגוד השחייה
leonidk04@gmail.com

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :

השחיין גל נבו :גם טעויות שחשב שלא יצליח לתקן ניתנות לשינוי בעזרת הניתוחים של ד"ר
סוקולובס
אוקטובר 2015
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באותה שנה הוזמן לראשונה ע"י
איגוד השחייה להשתלמות מאמנים
בישראל ,שבמהלכה ביצע ניתוחים
טכניים לשחייני הנבחרת (נוסף
להרצאות המרתקות שהתקיימו עבור
המאמנים) .לאור הניסיון המוצלח הוא
הוזמן להשתלמות נוספת ,שהתקיימה
באפריל  ,2011וביצע מבדקים למספר
רב יותר של שחיינים .בביקורו האחרון
בארץ הוחלט להרחיב אף יותר את
המבדקים ,והפעם נכללו בהם שחייני
הסגלים של איגוד השחייה ,ומאמניהם
קיבלו ניתוחים טכניים אישיים.

 60פעם בשנייה בכל נקודה ספציפית
במהלך התנועה .תוצאות המבדק
מסונכרנות עם תוכנת וידאו ,המציגה
את עקומת מהירות השחייה והכוח עם
תצלום וידאו תת-מימי בזמן אמת .בסיום
המבדק צופים השחיין ומאמנו ,יחד עם
ד"ר סוקולובס ,בסרט הווידאו .הגרף,
המופיע בסינכרון עם צילום השחיין
שסיים זה עתה את המבדק ,מושווה
לגרף המהירות של שחיינים בכירים
בעולם שביצעו בעבר את המבדק
עם ד"ר סוקולובס ,ושהנתונים שלהם
נמצאים במערכת .באמצעות השוואה זו מראה ד"ר סוקולובס את
ההבדלים בשלבים השונים של התנועה ומזהה נקודות חוזק ותורפה
אצל השחיין ואף את הסיבות המובילות לכך .לדוגמה :תזמון ידיים/
רגליים/נשימה או תזמון בין שתי הידיים בסגנון שאינו סימטרי ,זוויות
גריפה ,בעיטה ונשימה ,שינוי במנח הגוף במים ועוד.
בהתאם לניתוח הגרף וצפייה בצילומי הווידאו של השחיין מאתר
סוקולובס ,יחד עם השחיין והמאמן ,מה בתנועה גורם לשינויים

הנתונים מועברים למחשב בזמן
אמת ,מעובדים על-ידי תוכנה
מיוחדת ויוצרים את עקומת
המהירות של השחיין בכל מחזור
תנועה

נוסף להשתלמויות המתקיימות בארץ נפגשו שחייניה הבכירים של
ישראל פעמים נוספות עם ד"ר סוקולובס במהלך מחנות אימונים
שקיימו במרכז האימונים בקולורדו ספרינגס ,ארה"ב ,שם מתרכזת
עבודתו .שחיינים כמו גל נבו ,עמית עברי ,יעקב טומרקין ,גיא ברנע
ועוד ביצעו ניתוחים טכניים כאלה בין  5ל 6-פעמים ,עובדה המאפשרת

יתרונות המבחן על-פי שחייני ישראל הבכירים
בשיחה עם שחייני ישראל הבכירים על תחושותיהם ,בהתייחס
למבדקים שהם מבצעים במהלך השנים עם ד"ר סוקולובס ,אומר
גיא ברנע כי אחד היתרונות במבדקים אלו הוא היכולת לצפות
בסרטונים ולהשוות באמצעותם את הביצועים שלך לאלה של
השחיינים הטובים בעולם .גיא ידוע בבעיטה התת-מימית הטובה
שלו ,ולדבריו ,בעזרת סוקולובס למד להפחית את ההתנגדות
במהלך הבעיטה ולבעוט לשני הכיוונים.
יעקב טומרקין מציין כי לאחר כל מבדק שביצע עם סוקולובס נעשו
שינויים באימוני השחייה שהתבטאו בעיקר בתרגילי סגנון חדשים,
ספציפיים לטעויות שאותרו במבדק .מאמנו ,ד"ר ליאוניד קאופמן,
העיר ותיקן את טעויות הסגנון בהתייחס למה שנלמד במבדק.

לדברי גל נבו ,המבדק מציג בפניו דגשים בטעויות טכניות שהוא
מבצע בכל סגנון" .הניתוח של סוקולובס ,בשונה מצילום רגיל,
מאפשר לראות את האפקט של כל טעות ,ועד כמה היא משפיעה
על המהירות .אחת הדוגמאות אצלי הייתה בסגנון החזה ,שבו
הבעיטה בוצעה קצת באיחור ,כלומר לא בתזמון מושלם .תמיד
ידעתי שיש עיכוב בהתחלת הבעיטה ,אבל בניתוח עם סוקולובס
הופתעתי לראות עד כמה האיחור משפיע על המהירות שלי".
מתוך העבודה עם סוקולובס למד גל ששחיינים רבים הצליחו
לתקן טעיות קטנות שזוהו על-ידו .זה לימד אותו שגם טעויות
שחשב שלא יצליח לתקן ניתנות לשינוי ,וגם שינויים קטנים
מביאים לשיפור במהירות השחייה.

לשחיין ולמאמנו מעקב ובקרה אחר ההתפתחות הטכנית ושיפור
היכולות בכל פרק זמן .לדברי ד"ר ליאוניד קאופמן ,מאמן נבחרת
ישראל בשחייה ,המצב האופטימלי הוא שכל
שחיין יבצע מבדק אחת לשנה לפחות.

במהירות ,ועל-פי הממצאים הוא ממליץ כיצד ניתן לשמר או להגביר
את מהירות השחייה ע"י שינויים טכניים בדפוס התנועה של השחיין

מהו "GST Swim Power
?"Test
מבנה המבחן :חוט דק ,שאינו יוצר התנגדות,
מחובר בצדו האחד לחגורה שחוגר השחיין
למותניו ובצדו השני למערכת ממוחשבת שמודדת
את השוני במהירות השחייה במהלך מחזור
תנועה בידיים (תנועת גריפה מלאה של שתי
הידיים) .הנתונים מועברים למחשב בזמן אמת,
מעובדים על-ידי תוכנה שפיתחה החברה ויוצרים
את עקומת המהירות של השחיין בכל מחזור
תנועה .המכשיר מאפשר למדוד באופן מיידי
את מהירות השחייה התת-מחזורית של השחיין
(כאמור ,מתחילת הגריפה ועד חזרת היד לנקודת
ההתחלה ( )Velocity, m/sואת הכוח ()Force, kg
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תמונה  :1השוואת טכניקת השחייה (סגנון חזה) של שחיין ישראלי מול שחיין בפסגה העולמית

במים .בסיום הניתוח מקבלים השחיין
והמאמן תקליטור המכיל את הצילומים
מהמבדק .שחיינים שביצעו כמה
מבדקים לאורך השנים יכולים להשוות
את הממצאים ולהיווכח בשינויים
במהירות ובטכניקה במהלך שנים אלו*.

על-פי הממצאים ממליץ ד"ר
סוקולובס כיצד ניתן לשמר או
להגביר את מהירות השחייה על-
ידי שינויים טכניים בדפוס התנועה
פרוטוקול בדיקה לשחיין
של השחיין במים

כפי שצוין ,במהלך השנים ביצע
ד"ר סוקולובס אלפי ניתוחים טכניים
לשחיינים ,ביניהם לשחיינים בכירים בעולם כגון שיאני עולם,
מדליסטים אולימפיים ועוד .לדבריו" ,בעזרת מכונת כוח השחייה
שלי ( )GST Swim Power Machineניתן באמת לגרום לתיקון הטעויות
ולשינוי משמעותי .גם לשחייני עילית יש טעויות ,והם אינם שחיינים
מושלמים".
ההשוואה של שני שחייני העל האמריקנים  -מייקל פלפס ונטלי קוגלין,
היא דוגמה טובה לכך .ד"ר סוקולובס השווה את בעיטות הרגליים
התת-מימיות בסגנון הפרפר (שאותן מבצעים השחיינים ביציאה
מהקיר) של שני השחיינים הללו .לאחר השוואת הגרפים שלהם
הוא מצא כי על-אף שיציאתו התת-מימית מהקיר של מייקל פלפס
נחשבת לטובה בעולם בזמן בעיטת הרגליים כלפי מעלה ,המהירות
המוחלטת (מטר בשנייה) של נטלי קוגלין גבוהה יותר מאשר זו של
פלפס .הדבר מצביע על כך שבאמצעות שיפור הבעיטה כלפי מעלה
במהלך היציאה התת-מימית יכול פלפס לשפר את שיאיו האישיים.
הניתוחים הטכניים הרבים שביצע ד"ר סוקולובס במהלך השנים
מראים כי ישנם הבדלים גדולים בין שחיינים בפעולת הגריפה .אצל
חלקם ההתחלה היא החזקה ,ואצל אחרים אמצעה או סיומה .לעתים
ניתן לראות הבדל בין הגריפה ביד ימין וביד שמאל ,או בין תנועת רגל
ימין לזו של רגל שמאל .קיים הבדל בין השחיינים בתזמון המרכיבים
השונים של התנועה (שלבי הגריפה ,בעיטות הרגליים והנשימה) .כל
שחיין מפתח לעצמו דפוס תנועה משלו ולמעשה ,אין שני שחיינים
השוחים באופן זהה לחלוטין .זאת ועוד :אין דבר כזה 'סגנון שחייה
מושלם' ,ואין שחיין ששוחה בטכניקה מושלמת .לפיכך ,זיהוי נקודות
החוזק והחולשה של כל שחיין מאפשר למאמן להתאים לכל אחד
את התרגילים הספציפיים לשיפור טכניקת השחייה שלו.
קיימים דפוסי בדיקה שונים של טכניקת השחיין ,התלויים במטרות

הספציפיות שלו ושל מאמנו .שחיינים
יכולים לבחון את טכניקת השחייה
בסגנון המלא ,טכניקת הרגליים או
הידיים בנפרד ,עבודת רגליים תת-
מימית לאחר הדחיפה מהקיר והיבטים
נוספים .מאמנים ושחיינים יכולים
לבחון גם את היתרונות והחסרונות של
טכניקה שונה באותו סגנון .לדוגמה -
ההשלכות של העברת ידיים ישרות או
כפופות על הגריפה בסגנון החתירה.

ניתוח מהירות השחייה
לאורך מחזור תנועה
ניתוח תוצאות המבדקים מתבסס על השינויים במהירות השחייה
(במרכיבי הכוח ,ההאצה והעוצמה) במהלך מחזור תנועה אחד.
כאמור ,לכל שחיין ישנן נקודות חוזק וחולשה .מכיוון שקל יותר לשפר

על ד"ר סוקולובס

ד"ר גנדי סוקולובס הוא פיזיולוג בכיר ,מהידועים בעולם השחייה.
הוא ביצע מחקרים רבים עבור השחייה האמריקנית ,פיתח מבדקים
רבים בהיבטים פיזיולוגיים שונים כגון סבולת לב-ריאה ,חומצת
חלב ,כוח שחייה ועוד ,ואף בנה תכניות עבודה רבות לשחיינים.
ד"ר סוקולובס עבד עם גדולי השחיינים האמריקנים במחזורים
האולימפיים שלפני משחקי סידני  ,2000באתונה  2004ובבייג'ין
 .2008הראיונות עמו ,הכוללים את רעיונותיו ,פורסמו בכ1200-
מגזינים ובאתרים שונים .בשתי אליפויות העולם בשחייה  -בשנחאי
 2011ובברצלונה  ,2013הוא עבד מטעם פינ"א (ההתאחדות הבין-
לאומית לענפי המים) וביצע ניתוחים טכניים של שחיינים במהלך
כל תחרות .הניתוחים נועדו לשחיינים ממדינות העולם השלישי,
שהוזמנו לאליפות על-ידי פינ"א.
את ההיבטים החלשים יותר בטכניקת השחיין ,עליו ועל מאמנו
להתרכז בתרגילים לשיפור ההיבטים החלשים יותר בטכניקה.
בעזרת מאגר נתונים המצוי בידיו פיתח ד"ר
סוקולובס "פרופיל אופטימלי" לכל אחד
מארבעת סגנונות השחייה התחרותיים  -פרפר,
גב ,חזה וחתירה ,המבוסס על-ידי ניתוח סגנונם
של השחיינים המובילים בעולם .בכל אחד
מהסגנונות ישנם שינויים ספציפיים במהירות
השחייה ,האופייניים לכל שלב במהלך מחזור
תנועה .השינויים הגדולים ביותר במהירות,
במהלך מחזור התנועה ,הם בסגנון הפרפר
והחזה .לרוב ,שינויים אלה מבטאים הוצאה
גבוהה של אנרגיה .ואכן ,ידוע כי סגנונות הפרפר
והחזה דורשים הוצאה אנרגטית גבוהה יותר
ביחס לסגנונות הגב והחתירה.

תמונה  :2ניתוח טכני של ביצועי השחייה של השחיינית האולימפית עמית עברי

* ניתן לצפות בווידאו של  GST Swim Power Testבקישורים
הבאים:
http://www.globsport.org/swim_power_test.htm
http://www.youtube.com/watch?v=JG57iDSfdDQ&f
eature=youtu.be
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הדבר מוצג היטב בגרפים
המובאים להלן (איורים ,)4-1
המבטאים את התנודות במהירות
השחייה בכל סגנון.

על נקודת היציאה .ובחלק
מהמקרים אף ניתן לראות
כי המהירות המוחלטת של
השחיינית בנקודת הכניסה
עשויה להיות גבוהה יותר משל
חלק מהשחיינים (גברים).
גברים נוטים להדגיש יותר
את נקודת היציאה .המהירות
בנקודה זו תמיד גבוהה יותר
מהמהירות בנקודת הכניסה,
אך בדרך כלל הפערים אצל
השחייניות קטנים יותר בין שתי
נקודות שיא המהירות במחזור התנועה.

הגרף ,המופיע בסינכרון עם צילום השחיין
שסיים זה עתה את המבדק ,מושווה לגרף
המהירות של שחיינים בכירים בעולם שביצעו
בעבר את אותו מבדק עם ד"ר סוקולובס,
ושהנתונים שלהם נמצאים במערכת

סגנון הפרפר

כפי שמוצג באיור  ,1בסגנון
הפרפר ישנן שתי נקודות שיא
מבחינת המהירות בכל מחזור
תנועה :בתחילתה ובסיומה
של תנועת גריפת הידיים
והוצאתן מהמים .בשתי הנקודות הללו מבוצעת ,במקביל ,בעיטה
ברגליים כלפי מטה .חלק מהשחיינים מדגישים את נקודת הכנסת
הידיים למים ,ואחרים מתרכזים בנקודת סיום הגריפה והוצאת
הידיים מהמים .מניתוח המבדקים שבוצעו ע"י  GSTנמצא כי
מרבית השחייניות שמות דגש רב יותר על נקודת הכניסה מאשר

סגנון החזה
כפי שמוצג באיור  ,2את מחזור התנועה בסגנון החזה ניתן לחלק

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

עמית עברי
Velocity vs Time

Velocity vs Time
4

Fly

3.5

Exit Peak

7.5

7.3

2

D

B

1.5

1.5

C

1

B

A

E

A

1

0.5

0.5

6.9

6.5
6.7
)Time (sec

6.3

6.1

5.9

5.7

5.5

0

איור  :1שינויים אופייניים במהירות השחייה במהלך מחזור תנועה בסגנון
הפרפר
64

2.5

)Velocity (m/sec

2

)Velocity (m/sec

2.5

A
F

)(E-A

Pull Phase Kick Phase
)(A-C
)(C-E

ספורט הישגי

3

)

E

7.1

Glide Phase

3

Entry Peak

D

Breaststroke

3.5

C
12

11.5

11

10.5
)Time (sec

10

9.5

9

8.5

0

איור  :2שינויים אופייניים במהירות השחייה במהלך מחזור תנועה בסגנון
החזה

לשלושה שלבים :שלב המשיכה
(( ,)A-Cבידיים) שלב הבעיטה ()C-E
(ברגליים) ושלב הגלישה (( .)E-Aבכל
הגוף) .החלק האיטי ביותר במחזור
התנועה הוא בין שלב המשיכה של
הידיים לבין הבעיטה ברגליים .בחלק
זה ניתן לראות שחיינים שמהירות
ההתקדמות שלהם צונחת לאפס,
והשחיין צריך לעשות כמיטב יכולתו
למנוע את הירידה במהירות בחלק
זה .ככל שהשינויים במהירות
השחייה יהיו קטנים יותר ,כך ניצול
האנרגיה של השחיין יהיה טוב יותר.

מחזור התנועה עבר לסיום הגריפה
ביד ימין ושמאל (נקודות  Cו.)F-

יעקב טומרקין" :לאחר כל מבדק
שביצעתי עם סוקולובס נעשו שינויים
באימוני השחייה ,שהתבטאו בעיקר
בתרגילי סגנון חדשים ,ספציפיים
לטעויות שאותרו במבדק"

בהתייחס לנתונים שהוצגו לעיל,
במהלך עבודה על טכניקה צריך
השחיין להתמקד בהיבטים הבאים:
 .1לקצר את ה'שלב האיטי' בכל אחד
מארבעת הסגנונות.
 .2להימנע ככל האפשר מנפילת
המהירות במהלך מחזור התנועה.
 .3לשמור על מהירות שחייה גבוהה
לאורך זמן ב'שלבים המהירים' של
התנועה.
 .4לנסות לצמצם את תנועתיות הגרף (שינויי המהירות) במהלך
מחזור התנועה.

סגנון הגב
כמוצג באיור  ,3התנודות במהירות השחייה במהלך מחזור תנועה
בסגנון הגב הן הנמוכות ביותר מבין ארבעת הסגנונות התחרותיים.
כתוצאה מכך ,שחיינים המתחרים בסגנון הגב נדרשים לנצל פחות
אנרגיה לשמירה על מהירות .ישנם שני שלבים עיקריים במחזור
התנועה בסגנון הגב :גריפה ביד ימין ( )A-Eוגריפה ביד שמאל (.)E-A
לעתים קיימים הבדלים בין הידיים בעת הגריפה .לרוב מגיעים שחייני
הגב למהירות גבוהה יותר בתחילת הגריפה (נקודה  Bביד שמאל
ונקודה  Fביד ימין) בהשוואה לסיום הגריפה (נקודה  Dבשמאל ונקודה
 Hבימין) .זאת כנראה בשל מהירות תפיסת המים בתחילת הגריפה.

סגנון החתירה
בדומה לסגנון הגב ,גם בסגנון החתירה ישנם שני שלבים עיקריים
במהלך מחזור תנועה :תנועת יד שמאל ( )A-Dותנועת יד ימין (.)D-A
מאז ששחיינים החלו להדגיש את סיום הגריפה ,שיא המהירות במהלך

סיכום
העבודה השיטתית והמתמשכת של שחייני ישראל עם ד"ר
סוקולובס ,המאפשרת השוואה בין הטכניקה של השחיין לטכניקה
האופטימלית ,מהווה חלק מהתכנית השנתית של איגוד השחייה
הישראלי .שיתוף פעולה זה מעניק הזדמנות הן לשחיינים והן למאמנים
ללמוד ממומחה בעל שם עולמי בתחומו .בכל שנה נהנים מהשירות
מספר רב יותר של שחיינים ,ואצל אלה החוזרים על המבדק כמה
פעמים ניתן לראות את השיפור בהיבטים השונים .בענף ספורט שבו
שינוי של מעלות אחדות בזווית הגריפה ,או שינוי של חלקיק השנייה
בתזמון ,עשויים להיות משמעותיים מאוד ,העבודה המתמשכת עם
סוקולובס מאפשרת לשפר את ההיבטים הטכניים ולשים דגש על
נקודות החוזק והחולשה כדי למקסם את היכולות של כל שחיין
ולהתקדם גם ברמות הגבוהות ביותר.
תמונה  :3צילום תת-מימי בזמן ביצוע המבדק בסגנון חתירה
תמונה  :4צילום תת מימי בזמן ביצוע המבדק בסגנון החזה -
עבודת רגליים בלבד

3

שתי התמונות ממחישות את הדרך שבה ניתן להבין מהמבדק
את היחס בין גרף המהירות ( )Velocityבתחתית התמונה
(בלבן) לבין הביצועים במים במהלך השחייה .הגרף מציג את
המהירות בנקודה הספציפית שאותה חוצה האנך הירוק ,והיא
השלב בתנועה שבו נמצא השחיין בתמונה.
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המנצחות הגדולות :קניה
חילופי משמרות
אליפויות
קמפיינים בין-לאומיים

ד”ר גלעד ויינגרטן
פרשן האתלטיקה
של הטלוויזיה ,ערוץ
 1ב 11-המשחקים
האולימפיים האחרונים
ובכל אליפויות העולם
מאז 1983
hgew@013net.net

התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי.
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ספורט הישגי

עולם באתלטיקה נערכות אחת
לשנתיים ,שנה לאחר המשחקים
האולימפיים ושנה לפניהם .גם זו ואף זו שזורות במחזור האולימפי
הארבע-שנתי ומאפשרות סיכומים והתחלות חדשות .האליפות ה15-
במספר (מאז הלסינקי  )1983התקיימה הפעם באיצטדיון האולימפי
רב-ההשראה" ,קן הציפור" שבבייג'ין ,והסינים עשו הכול כדי להפוך
אותה לחוויה בלתי נשכחת .האיצטדיון עטה מסלול מונדו דו-שכבתי
חדש ,חברת סייקו הכניסה כמה שכלולים בביצועיה האלקטרוניים,
ולא פחות מ 130-מצלמות טלוויזיה דיגיטליות איכותיות הוצבו כדי
לספק לעולם תמונות מרהיבות.
אולם מאחר שהמארגנים התעקשו שהטלוויזיה הסינית ,חסרת
הניסיון ,תפיק את השידור הטלוויזיוני ,אירעו פה ושם כמה תקלות
טכניות ובעיקר בעיתוי של מהלכים חוזרים בהילוך איטי (לדוגמה:
בהחלפת המקל האחרונה של רביעיית השליחים האמריקנית
ב 100X4-מ' בחר הבמאי הסיני להראות קודם את השמחה הסינית
לנוכח הפסילה האמריקנית (מה חדש?) ,במקום את הפסילה עצמה,
ולהשאיר אותנו  -השדרנים והפרשנים העושים את מלאכתם מן
האולפן ולא מהאיצטדיון  -מבולבלים ונבוכים .)...למרות זאת ,קשה
שלא לשבח את המארגנים על מאמציהם הבלתי נלאים ,שלבטח
תרמו רבות להצלחת האליפות.
ראינו כאן אימפריות קורסות ומדינות אחרות מתעלות על עצמן
ואף לא מעט מוסכמות שהתנדפו לנגד עינינו .המנצחות הגדולות
באליפות זו היו קניה וג'מייקה שזכו ,כל אחת ,ב 7-מדליות זהב! בסך-
הכול זכתה קניה ב 16-מדליות וג'מייקה ב .12-המפסידות הגדולות
היו ארצות-הברית ,רוסיה ,גרמניה וצרפת .אין ספק; משהו לא טוב
קורה במעצמות האתלטיקה הללו  -ארה"ב ורוסיה ,שהובילו את
האליפות הקודמת (מוסקווה  )2013ב 25-וב 17-מדליות בהתאמה,
ושזכו הפעם רק ב 18-וב.4-
מעצמת עבר כמו גרמניה הידרדרה למקום השמיני בטבלת
המדליות ,לעומת מקום חמישי במוסקווה .צרפת זכתה הפעם רק
בשתי מדליות ארד (ל'ווילני בקפיצה במוט וטרוויניה ביידוי פטיש
נשים) ,לעומת מספר כפול של מדליות במוסקווה  ,'13ובכלל זה
זהב בקפיצה משולשת .כל המדינות האלה חייבות להפיק לקחים
מיד ולבדוק מדוע ,למרות ההשקעה הגדולה ,התוצאות היו נמוכות
משמעותית מן המצופה.
עשר המובילות הפעם היו :קניה ,ג'מייקה ,ארה"ב ,בריטניה ,אתיופיה,
פולין ,קנדה ,גרמניה ,רוסיה וקובה .סין ,המארחת ,הגיעה רק למקום
ה 11-המאכזב (הראשונה מבין האסייתיות) .יש לציין שהמיקומים
הנ"ל נקבעים בראש ובראשונה על-פי מספר מדליות הזהב שבהן
זוכה מדינה ,ובמקרה של שוויון (כמו בין קניה וג'מייקה) קובעות
מדליות הכסף ואחר-כך הארד .לשם השוואה ,במוסקווה ,לפני
שנתיים בלבד ,היה הדירוג :ארה"ב ,רוסיה ,קניה ,ג'מייקה ,גרמניה,
בריטניה ,סין ,אוסטרליה ואתיופיה.
אמנם האתלטיקה היא קודם כל ספורט אישי ,וכל דירוג המדינות הללו
אינו רשמי ובא אך ורק לצורכי סטטיסטיקה והשוואה על ציר הזמן.
ולמרות זאת ,הוא מצביע על תהליכים ושינויים דינאמיים באתלטיקה

וג'מייקה
באליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין
יותר מכול תיזכר אליפות העולם ה 15-בבייג'ין במנצחות הגדולות שלה
– קניה וג'מייקה ,שלא רק דחקו לאחור אימפריות כמו ארצות-הברית,
רוסיה ,גרמניה וצרפת ,אלא גם הדפו מוסכמות שהן מצטיינות
רק בריצות .אין ספק שאנשי המקצוע במעצמות האתלטיקה הגדולות
יעשו הכול כדי שההשפלה לא תחזור על עצמה בריו  2016ובאליפות
העולם הבאה בלונדון .2017
העולמית ,שמקורם ברמת ההתמקצעות ,בגיוס כישרונות ,בהכנה
מקצועית שונה לקראת אירועי שיא ,ברמת האימון ,בתנאי האימון
וכיו"ב .כל אלה נמצאים בירידה תלולה בארה"ב ובנפילה לתהום
ברוסיה .אין ספק שבמדינות אלה ,כמו גם באחרות ,יושבים בימים

אלה אנשי מקצוע על המדוכה ומנתחים את מה שאירע בבייג'ין כדי
להמליץ על הצעדים לשינוי ולשיפור האתלטיקה בארצם לקראת
משחקי ריו  2016ואליפות העולם הבאה  -לונדון  .2017ומי יודע ,אולי
סוף-סוף יסכימו האמריקנים לצאת מן הקיבעון המחשבתי הכל כך

קצב הצעדים של שלי-אן פרייזר-פרייס ,זוכת ה 100-מטרים ,הוא המהיר ביותר שנמדד אי פעם לאצן או לאצנית
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יוליוס יגו  -המנצח בהטלת כידון והקנייתי הראשון שזוכה בזהב במקצוע זריקה; 92.72
מ'  -ההישג השלישי באיכותו בהיסטוריה של המקצוע

שמרני שלהם ,ויחליטו להרכיב נבחרות לאליפויות עולם ולמשחקים
אולימפיים לא על סמך תחרות מבחן בודדת ,אלא יביאו בחשבון
גורמים מקצועיים ואנושיים נוספים .אין ספק שבכך הם רק ישפרו
את איכות משלחתם.

קניה  -גם בכידון ובמשוכות
הקפיצה של קניה מהמקום הרביעי ב 2013-לראשון ב 2015-נעוצה
בשתי מדליות הזהב שהושגו במקצועות 'לא קנייתיים' :הטלת כידון
לגברים ו 400-מ' משוכות לגברים .יוליוס יגו בן ה( 26-גובהו 1.75
מ' בלבד) ,שהיה רביעי במוסקווה בהטלת כידון ,ניצח הפעם והיה
לקנייתי הראשון שזוכה בזהב במקצוע זריקה .הישג של 92.72
מטרים הפך אותו לשלישי באיכותו בהיסטוריה של המקצוע.
ניקולס בט הפתיע את כל הפייבוריטים בריצה ל 400-משוכות.
הוא זכה בזהב בשיא אישי ( 47.79שניות) והיה לקנייתי הראשון
בהיסטוריה לעשות זאת .כלומר ,קניה כבר אינה רק מעצמת-
על של רצים למרחקים בינוניים ובעיקר ארוכים ,אלא שהיא
זולגת אט אט למקצועות נוספים .אם נזכור שהרצים הקנייתיים
המופלאים הם חוליות בשלשלת שהתחילה עם קיפצ'וגה קיינו
אי-שם בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים של המאה

בקפיצה של  18.21מ' התקרב כריסטיאן טיילור עד כדי  8ס"מ בלבד
לשיא העולם המדהים של ג'ונתן אדוארדס בקפיצה משולשת

הקודמת ,אין כל סיבה שלא ייווצרו שלשלות חדשות המתחילות
ביֶגו ובבט!
ג'מייקה ,כמנהגה ,נסמכת בעיקר על מהירות רציה (יוסיין בולט ,שלי-
אן פרייזר-פרייס ודומיהם) ,אך גם בה חזינו בניצוץ חדש בדמותו של
הודף כדור הברזל ,אודיין ריצ'רדס בן ה ,26-שלמרות ממדיו הקטנים
יחסית (גובה  1.78מ' ,משקל  117ק"ג) זכה במפתיע בארד.
הופעה בלתי נשכחת העניק לנו האמריקני כריסטיאן טיילור בקפיצה
משולשת ,שהתקרב עד כדי  8ס"מ בלבד לשיא העולם הנצחי
כמעט של ג'ונתן אדוארדס הבריטי משנת ( 1995שעומד על 18.29
מטר) .טיילור ,שזכה בזהב ,לראשונה ,באליפות העולם בדייגו ()2011

ב 100-מטר הייתה דפני סחייפרס מהולנד רק סגנית ,אך ב 200-מ' כבר הוכתרה כאלופת העולם ,בשיא אישי מדהים של  21.63שניות (תוצאה שלישית
בכל הזמנים)
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יוסיין בולט ענה על כל סימני שאלה ביחס לכושרו האמתי וניצח ב 100-וב 200-מטרים.
בתמונה :סיום ה 100-מ' :בולט  9.79 -שנ' ,ג'סטין גטלין (משמאל) ,שני  ,9.80 -טייסון גיי
(שני משמאל) ,רק שישי  10.00 -שנ'

( 45.00שנ') וריצה הרואית במקצוע המסיים  1500 -מטר.

ואחר-כך גם במשחקי לונדון ,2012
קיבל השנה זריקת אדרנלין בזכות
הישגיו של הקופץ הקובני הצעיר פבלו
פיצ'רדו ( ,)20בגלל התחרות בין השניים
במהלך העונה .יש לקוות שגם בעונות
הקרובות תוביל את המקצוע הזה
לשיאים חדשים.
אשטון איטון האמריקני קבע בקרב10-
את שיא העולם היחיד באליפות 9,045 -
נקודות ,ושיפר את שיאו ב 6-נקודות ,לא
מעט בזכות הישג נפלא בריצת ה400-

ביידוי הפטיש לנשים הרחיקה אניטה וולדרצ'יק הפולנייה את
המכשיר פעמיים אל מעבר גבול  80המטרים ,והייתה קרובה לשיא
העולם שלה  81.08 -מ' ,שקבעה כחודש לפני האליפות .וולדרצ'יק היא
האישה הראשונה בהיסטוריה החוצה
את הגבול הנכסף של  80המטרים.
פולין שלטה גם ביידוי הפטיש לגברים
(מקום ראשון ושלישי) וגם בזריקת
הדיסקוס (מקום ראשון ושלישי) .מדינה
צנועה זו ,שבה יש לאתלטיקה הילה
וכבוד ,הפגינה נוכחות בגמרים נוספים
ואף זכתה במדליית כסף בריצת ה800-
מ' היוקרתית לגברים (קשוט).

הקפיצה של קניה בטבלת המדליות
מהמקום הרביעי באליפות העולם
ב 2013-למקום הראשון ב,2015-
נעוצה בשתי מדליות הזהב שהושגו
במקצועות 'לא קנייתיים' :הטלת
כידון לגברים ו 400-מ'
משוכות לגברים.

בג'מייקה יש לציין את הצעירה ()22
דניאל וויליאמס ,שזכתה בזהב
ב 100-מ' משוכות ( 12.57שניות)  -הן
בזכות שיאה האישי אך בעיקר בגלל
ניצול המחדל של ארבע המשוכניות
האמריקניות במקצוע זה ,שבו הן

אשטון איטון האמריקני קבע בקרב 10-את שיא העולם היחיד באליפות  9,045 -נקודות ,ושיפר את שיאו הקודם ב 6-נקודות
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שולטות כבר שנים .מתברר שהמכללות האמריקניות מהוות כיום
חממה עבור אתלטיות ואתלטים זרים רבים כמו דניאל וויליאמס (וגם
אחותה שרמיין ,שהשתתפה בגמר זה בבייג'ין) ,אך פחות ופחות
עבור האמריקנים.
הדרום-אפריקני ווייד ואן-ניקרק הפתיע בניצחונו המוחץ בריצה ל400-
מטרים ,כששבר את שיאו האישי בגמר בלא פחות מ 48-מאיות
השנייה וקבע  43.48שנ' .תוצאה זו מציבה אותו כרץ הרביעי בכל
הזמנים! בבייג'ין הוא גבר על בכירים ממנו כמו לה-שון מריט וקיראני
ג'יימס  -אלופי עולם ואלופים אולימפיים בעבר ,והראה לכולנו כיצד
מתעלים בדיוק בזמן הנכון ,ואיך ממצים את כל היכולות הגופניות
והנפשיות בריצה הקובעת ומתמוטטים
אחרי קו הגמר.
על יוסיין בולט כבר נאמר כמעט הכול.
לאחר עונה מאכזבת ,אולי הגרועה
בקריירה שלו ,הוא הגיע לאליפות עם
הרבה מאוד סימני שאלה ביחס לכושרו
האמתי ,בפרט נוכח התבלטותו של
האמריקני ג'סטין גטלין במהלך העונה
כולה .בּול ְט הוא ספורטאי קלאסי
לאירועים גדולים ויודע להשביע את
רעבון הקהל שבא לראותו בגדולתו.
והוא ניצח גם הפעם ,ובאופן משכנע,
בריצות ל 100-ול 200-מטרים והוכיח
שיכולותיו הגופניות גדולות מהחיים.
באישיותו הכובשת ובמנייריזם שלו,
בולט חשוב מאוד ליחסי הציבור של
האתלטיקה ולפופולריות שלה ,ולכן יש לטפחו ולשמור עליו מכל
משמר לקראת ריו.

דפני סחייפרס ,ההולנדית בת ה( 22-מקום  3בקרב 7-במוסקווה),
החליטה לפני שנתיים להתרכז בריצות הקצרות .מאז היא הספיקה
להיות אלופת אירופה ב 100-וב 200-מ' ובאליפות זו  -סגניתה של
שלי-אן ב 100-מ' ואלופת העולם ב 200-מ' ,בשיא אישי מדהים של
 21.63שניות ,המעמיד אותה כרצה השלישית בכל הזמנים.
במרתון המתיש של בייג'ין ( °28ויותר מ 60%-לחות) ניצח נער בן
 19מאריתריאה  -גירמיי גברהסילאסי ,בגוברו על שורה ארוכה
של רצים מופלאים ,מנוסים ובכירים ממנו (שחלקם ,אגב ,לא סיים
את הריצה .)..גירמיי ניפץ מוסכמה מקובלת ,הקובעת שרק ותיקים
ומנוסים מסוגלים לזכות במרתון כה יוקרתי ,ושזה לא מקום לילדים...
מו פארה הבריטי (יליד מוגדישו,
סנגל) זכה שוב ,כמו בלונדון ,2012
בריצות ל 5,000-ול 10,000-מטרים.
זמנו בריצה הארוכה יותר היה איכותי
יחסית ( 27:01.13דקות) ,ב 5000-היה
זמנו מביך ממש ( 13:50.38ד') ,וכרגיל,
הוא ניצח בזכות פיניש אדיר בסיבוב
האחרון ( 55שניות) .כל אחד מן הרצים
בגמר כבר גמא בעברו את המרחק
בזמן טוב בהרבה ,ושוב אני שואל את
עצמי מדוע האחרים אינם רצים כפי
יכולתם ומעדיפים להיות מהופנטים
לקצב הכל כך נוח עבור פארה ,ביודעם
שלא יוכלו לפיניש שלו .לדוגמה :יומיף
קג'לצ'ה האתיופי בן ה ,)!(18-שהיה
רביעי בריצת ה 5000-בבייג'ין (13:52.43
ד') ,קבע ימים אחדים לאחר מכן ,בגמר ליגת היהלום בבריסל ,זמן
של ( 12:53.98כמעט דקה מהר יותר) .כמוהו גם האתיופי גבריווט
( 13:51.86ד' בבייג'ין לעומת  12:54.70בבריסל) .בהקשר לכך זכורה לי
עד היום ריצתו האמיצה של ג'והן נגוגי בגמר ה 5000-בסיאול (.)1988
הוא שעט קדימה ,כפי יכולתו ,והקדים עד לקילומטר האחרון את
הדולקים אחריו בכ 300-מטרים .אט אט הם סגרו עליו ,אך לא יכלו
ליתרון שיצר לעצמו .הוא זכה בזהב בהפרש של  4שניות! זה מה
שאני מצפה מרץ שהתאמן כל-כך הרבה לקראת רגע האמת.

בימינו ,כאשר אתיופים ,קנייתים
וניגרים מייצגים (ולא בחינם)
נסיכויות מן המפרץ הפרסי ומדינות
כמו הולנד ,שוודיה וטורקיה,
מי אנו כי נלין על ספורטאית נפלאה
שהחליטה לייצג אותנו בשלמות
נפשית כזו?

שלי-אן פרייזר-פרייס ,מקבילתו הזערורית מג'מייקה ( 1.52מ') של
יוסיין בולט ,שלטה בריצה ל 100-מטרים ,אם כי שמעה את צעדיה
של ההולנדית סחייפרס סוגרים עליה לקראת הסוף .שלי-אן מצליחה
להנפיק בחלקים המהירים ביותר של הריצה (בדרך כלל בין  60ל80-
מטרים) תדירות של  4.9צעדים לשנייה(!) ,כשאורכו של כל צעד יותר
משני מטרים(!) .קצב זה הוא המהיר ביותר אי פעם שנמדד לאצן (או
לאצנית) ,והוא המרכיב החשוב ביותר ביכולותיה של רצה מופלאה
הזו .הקצב קשור ישירות לתפקוד של מערכת העצבים ,והוא למעשה
יכולת מו ּלדת שאיננה ניתנת כמעט לשיפור כמו יכולות אחרות כגון
כוח ,גמישות ,סגנון ריצה ועוד.

גירמיי גברהסילאסי ,בן  19בלבד ,ניצח במרתון המתיש של בייג'ין וניפץ
בכך דעה מקובלת ,ולפיה רק ותיקים ומנוסים מסוגלים לזכות במרתון
כה יוקרתי
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צל"ש מיוחד מגיע לקנדה ,שזכתה בשתי מדליות מוזהבות -
בקפיצה לגובה (דרואין) ובקפיצה במוט (ברבר) ,ולבטח שלחה
מכתבי תודה חמים לאוניברסיטאות בארה"ב שהכינו עבורה את
המנצחים...

ווייד ואן-ניקרק מדרום אפריקה קבע ב 400-מ'  43.48שנ'  -תוצאה
המציבה אותו כרץ הרביעי בכל הזמנים

ג'ירו מוצ'יזוקי

ישראל באליפות
לראשונה בתולדותיה זכתה ישראל במדליה באליפות
העולם  -כסף בקפיצה משולשת לנשים ,בזכותה של
חנה קנייזייבה-מיננקו שעלתה מאוקראינה בעקבות
נישואיה לישראלי .היא אמנם כבר טעמה אוויר פסגות
במדי אוקראינה (מקום  4בלונדון  ,)2012אך הפעם,
כישראלית ,היא שיפרה את שיאה האישי ב 7-ס"מ
וקבעה  14.78מ' .נכון ,את יסודותיה האתלטיים היא
הביאה במטענה מארץ מוצאה ,אך מתברר שהעלייה
לישראל לא פגעה בה אלא להיפך ,גם בזכות מאמנה
האישי אלכס מרמיין מישראל.
בימינו ,כאשר אתיופים ,קנייתים וניגרים מייצגים
(ולא בחינם) נסיכויות מן המפרץ הפרסי ומדינות כמו
הולנד ,שוודיה וטורקיה ,מי אנו כי נלין על ספורטאית
נפלאה שהחליטה לייצג אותנו בשלמות נפשית כזו?
כמו חנה ,גם מרגריטה דורוז'ון ,מטילת הכידון ,עלתה
ארצה מאוקראינה בעקבות נישואיה .היא אמנם לא
העפילה לגמר הפעם (מקום  ,)14אבל אין ספק שהיא
אתלטית מצוינת והישגיה במהלך השנה רק מעידים
שיש בהחלט למה לצפות ,וכבר בעתיד הקרוב.
מזל הביש הפוקד את דונלד סנפורד ,רץ ה 400-מ',
נמשך לצערנו ואילץ אותו לפרוש מהתחרות בגין
פציעה טורדנית .מהיכרותי האישית איתו אני יודע
שהדבר רק יגביר את המוטיבציה שלו להצלחה
בעתיד .כמוהו גם דימה קרויטר ,הקופץ לגובה בן
ה ,22-שחזר לעצמו לאחרונה ( 2.29מ') אך לא עלה
לגמר בבייג'ין .אין לי ספק שדימה בדרך לנסוק לכיוון
ריו .2016
האצנית הצעירה אולגה לנסקי ,עדיין לא הגיעה
לרמה הנדרשת לבולטות כלשהי בתחרות כה גדולה
ואיכותית .טוב תעשה אם תיסע להתאמן בחו"ל
בחברת רצות טובות ממנה ,כי היותה ראש לשועלים
בישראל לא תוציא ממנה את המיטב ולא תצעיד
אותה משמעותית קדימה.
האליפות בבייג'ין תיזכר בתולדות האתלטיקה כאחת
התחרויות היותר טובות ומרתקות שהיו לנו ,ואני
תקווה שהשיעורים שנלמדו ממנה יועילו ולו במעט
לאתלטיקה ,הנחשלת יחסית ,שלנו.

חנה קנייזייבה-מיננקו מתעופפת לתוצאה נהדרת של  14.78מ' בקפיצה משולשת ומזכה
בכך את ישראל  -לראשונה בתולדותיה  -במדליית כסף באליפות העולם

מו פארה הבריטי זכה שוב ,כמו בלונדון  ,2012ב 5,000-וב 10,000-מ'

אניטה וולדרצ'יק מפולין ידתה את הפטיש למרחק  80.85מ' ,הראשונה
בהיסטוריה שחצתה את הגבול הנכסף של  80המטרים
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תרומת הגיל היחסי להתפתח
רקע וממצ
שני
מדעי האימון

פרופ' רוני לידור

מרצה וחוקר ,המכללה
האקדמית בוינגייט
lidor@wincol.ac.il

גורמים משפיעים על התפתחותו של הספורטאי ועל
סיכויי הגעתו לרמת מומחיות בענף הספורט שבו
בחר לעסוק( :א) גורמים ביולוגיים (גנטיים) הכוללים ,בין השאר ,את
מבנה מערכת שלד-שריר ומבנה המערכת האנרגטית של השלד-
שריר (למשל( ;)Stewart & Rittweger, 2006 :ב) גורמים סביבתיים
הכוללים ,לדוגמה ,את תכנית האימונים של הספורטאי והמאמן
ומשפחתו של הספורטאי (למשל.)Ford, Yates, & Williams, 2010 :
סיווג נוסף של הגורמים המשפיעים על ההגעה למומחיות בספורט
הוא הסיווג לגורמים ראשוניים ומשניים (( :)Baker & Horton, 2004א)
גורמים ראשוניים ,הכוללים את הגנטיקה של הספורטאי ,הפרופיל
הפסיכולוגי שלו ותכנית האימונים שלו; (ב) גורמים משניים  -גורמי
הסביבה החברתית-תרבותית שבה גדל הספורטאי כמו מקום לידתו,
תמיכת הקהילה בפעילותו הספורטיבית ותמיכת בני משפחתו.
ההנחה המקובלת בספרות המחקרית היא שכל גורם בנפרד וכן
השילוב בין הגורמים השונים – הביולוגיים והסביבתיים או הראשוניים
והמשניים – משפיעים על סיכויי הספורטאי להגיע לרמת מומחיות
בספורט (& Baker & Horton, 2004; Davids & Baker, 2007; Tucker
.)Collins, 2012

הגיל היחסי של הספורטאי
במהלך שנתון הלידה שלו
יניב אשכנזי
מתאם מקצועי ומנהל
המחלקה לנוער ,היחידה
לספורט הישגי
yaniva@wingate.org

ד"ר מיכל ארנון
המכללה האקדמית
בוינגייט ,המחלקה לניתוח
ולעיבוד נתונים
michalar@wincol.ac.il

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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אחד הגורמים שנחקרו בהרחבה בשני העשורים האחרונים בספרות
העוסקת בטיפוח מומחיות בספורט הוא הגיל היחסי של הספורטאי
( ,)relative age effectכלומר ,מתי הספורטאי נולד במהלך שנתון הלידה
שלו (חודש הלידה) .כדי להבטיח תחרות שווה והוגנת בין משתתפים
בגילים שונים נהוג לחלק ספורטאים צעירים בענפי ספורט שונים –
אישיים וקבוצתיים כאחד – לקבוצות גיל על-פי שנת הלידה שלהם.
לגיל היחסי בשנת הלידה (שנתון) עשויה להיות משמעות רבה :ייתכן
מצב שבו ספורטאי צעיר ,שנולד בתחילת חודש ינואר ,יתחרה מול
עמיתו שנולד בתחילת חודש דצמבר של אותו שנתון – הבדל של
קרוב ל 12-חודשים בין שניהם .נראה שפער החודשים בין ספורטאים
שנולדו באותו שנתון ,קרי הפער בין הגילים ,עשוי להשפיע על
סיכויי הצלחתם בענף הספורט שבו בחרו :לספורטאי המבוגר יותר
בשנתון עשוי להיות יתרון – גופני ופסיכולוגי – על פני עמיתו הצעיר
ממנו :להגיע לביצועים ספורטיביים טובים יותר ,וכתוצאה מכך גם
לחוות הצלחות רבות יותר .יתרון זה עשוי גם להגדיל את סיכוייו
של vספורטאי המבוגר יותר בשנתון לשחק בקבוצה הישגית ואף
להיבחר לנבחרת ייצוגית .יתרון זה עשוי להיות מוחשי יותר בנבחרות
ייצוג צעירות ,המורכבות בדרך כלל משני שנתוני גיל .ייתכן מצב
שבו בנבחרת אחת יש שחקנים שנולדו ברבעון הראשון של השנתון
הבוגר ,והם משתפים פעולה עם שחקנים שנולדו בחודש דצמבר
של השנתון הצעיר ,קרי ,יש הבדל של שנתיים כמעט ביניהם ,מה
שמעניק כמובן יתרון משמעותי בקרב המבוגרים יותר בשנתון.

ות הספורטאי
אים על שחקני כדוריד צעירים בישראל
לגיל היחסי של הספורטאי עשויה להיות משמעות רבה כשמדובר
במסגרת של קבוצה או נבחרת ספורט (המחולקות תמיד על-פי
גילאים) :ייתכן מצב שבו צעיר שנולד בחודש ינואר יתחרה מול
עמיתו שנולד בחודש דצמבר של אותו שנתון – הבדל של קרוב
ל 12-חודשים בין שניהם .פער גילאים כזה עשוי להשפיע
על סיכויי הצלחתם בענף הספורט שבו בחרו.
איגוד הכדוריד
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שתי מטרות למאמר זה:
 .1לסקור כמה מחקרים שבחנו
את גורם הגיל היחסי בקרב
ספורטאים בוגרים ,ביניהם
שניים שנערכו על ספורטאים
בוגרים בישראל.
 .2להציג ניתוח של גורם הגיל
היחסי בקרב שחקני כדוריד
(בנים) צעירים בישראל ולהשוות
את הממצאים שעלו מניתוח
זה עם ממצאים מניתוח הגיל
היחסי של שחקני כדוריד
בוגרים.

בספרות המחקר נמצא שלספורטאים
בוגרים ,שנולדו בחודשים ינואר עד
מרץ בשנתון הלידה שלהם ,היה סיכוי
גבוה יותר להגיע לליגות הבכירות בענף
הספורט שבו התחרו

גורם הגיל היחסי בספורט:
סקירת מחקרים
רוב המחקרים שבחנו את גורם הגיל היחסי נערכו על ספורטאים
שהתחרו בענפי ספורט קבוצתיים כמו בייסבול ,הוקי ,כדורגל
וכדורסל (ראו .)Macdonald & Baker, 2013 :מבין ענפי הספורט
האישיים שנחקרו היו אתלטיקה ,גולף ושחייה .הממצא הבולט ביותר
שעלה ממחקרים אלו הוא שלספורטאים שנולדו ברבעון הראשון
בשנתון שלהם (חודשים ינואר ,פברואר ומרץ) ,היה סיכוי גבוה יותר
להגיע לליגות בכירות בענף הספורט שבו התחרו ,זאת בהתבסס
על ניתוח התפלגות תאריכי הלידה של הספורטאים בשנת הלידה
שלהם .כלומר ,למי שנולד מוקדם יותר בשנתון שלו סיכויים טובים
יותר להגיע לליגות הבכירות ביותר בענפים קבוצתיים ,או להימנות
עם נבחרות הייצוג בענפים אישיים בהשוואה לאלו שנולדו מאוחר
יותר בשנתון הלידה שלהם.
כך למשל ,במחקר אחד נבדקו תאריכי הלידה של  2,240ספורטאים
מקצוענים (גברים) מארצות-הברית 151 :שחקני הוקי 436 ,שחקני
כדורסל 907 ,שחקני בייסבול ו 197-שחקני גולף (.)Côtét et al., 2006
כמו כן ,נבדקו תאריכי הלידה של  549שחקני הוקי קנדיים ,שנאספו
מאתרי אינטרנט רשמיים של הליגות השונות שאליהן השתייכו
הספורטאים .התאריכים
חולקו לרבעונים (מ1-
בינואר ועד  31בדצמבר):
הרבעון הראשון היה ינואר
עד מרץ ,השני אפריל
עד יוני ,השלישי יולי עד
ספטמבר והרביעי אוקטובר
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עד דצמבר .מממצאי מחקר זה
אנו לומדים שבקבוצות הספורט
בליגות השונות קיים ייצוג גבוה יותר
לשחקני הוקי מארה"ב ומקנדה וכן
לשחקני בייסבול מארה"ב ,שנולדו
ברבעון הראשון של שנתון הלידה
שלהם בהשוואה לשחקנים שנולדו
ברבעונים השני ,השלישי והרביעי
של אותו שנתון בתקופה שבה
נערך המחקר .לעומת זאת ,גורם
הגיל היחסי לא נמצא מובהק
בקרב שחקני כדורסל וגולף
מארה"ב :לא היה ייצוג גבוה יותר של שחקנים שנולדו ברבעון מסוים
בהשוואה לאלו שנולדו ברבעון אחר.
במחקר אחר ( )Baker et al., 2014נבדק גורם הגיל היחסי בקרב
ספורטאים בענפי חורף אישיים :קפיצות סקי ( 165נשים ו1,293-
גברים) ,קרוס-קאנטרי ( 2,571נשים ו 4,842-גברים) ,גולשי סקי
אלפיני ( 5,814נשים ו 9,556-גברים) ,גולשי סנובורד ( 911נשים
ו 2,215-גברים) וגולשים בסגנון סקי נורדי משולב ( 11נשים ו702-
גברים) .גם כאן חולקו תאריכי הלידה של הספורטאים/ות לרבעונים
(ינואר-מרץ ,אפריל-יוני ,יולי-ספטמבר ,אוקטובר-דצמבר) .מתוצאות
המחקר עולה שגורם הגיל היחסי נמצא מובהק בקרב קופצי סקי
גברים ,גולשי קרוס-קאנטרי וסקי אלפיני (גברים ונשים) :הייצוג של
אלו שנולדו ברבעון הראשון בשנתון הלידה שלהם היה גבוה יותר
בהשוואה לייצוג של אלו שנולדו ברבעונים האחרים .עוד נמצא
במחקר שגורם הגיל היחסי נמצא מובהק גם בקרב גברים  -גולשי
סנובורד וסקי נורדי משולב.

תרומת גורם הגיל היחסי
מדוע ,אם כן ,לספורטאים שנולדו ברבעון הראשון של שנת הלידה
שלהם סיכוי טוב יותר להגיע למצוינות בהשוואה לעמיתיהם שנולדו
ברבעונים האחרים של אותו שנתון? ובכן ,שלוש סיבות עיקריות עשויות
להסביר את תרומת גורם הגיל היחסי לטיפוח מצוינות בספורט:

 .1ספורטאים מבוגרים יותר
בשנתון הלידה שלהם
הם בעלי יכולות גופניות
וקוגניטיביות טובות יותר
מחבריהם הצעירים ,ולכן
יזוהו על-ידי המאמנים
יותר.
כ'מוכשרים'
חוזקם הגופני ,יכולתם
הבנתם
התנועתית,
את המשחק וקבלת
ההחלטות שלהם בזמן
המשחק – כל אלה
טובים יותר משל חבריהם הצעירים.
 .2שחקנים מבוגרים יותר בשנתון הלידה שלהם חווים הצלחה גדולה
יותר (משום חוזקם הגופני ויכולת התנועה הטובה יותר שלהם
בהשוואה לעמיתיהם הצעירים יותר) ,ולכן המוטיבציה הפנימית
שלהם גבוהה יותר בהשוואה לחבריהם הצעירים ,שסביר להניח
שחוו כישלונות רבים יותר .כתוצאה מכך גם קיבלו משובים
שליליים רבים יותר ממאמניהם על איכות ביצועיהם במהלך
אימונים/משחקים/תחרויות בהשוואה לספורטאים הבוגרים יותר
בשנתון.
 .3ברגע שספורטאי נבחר על-ידי המאמן להשתתף בתכנית לטיפוח
כישרונות בספורט ,סביר להניח שיזכה במאמנים בכירים
ומקצועיים יותר ובתנאי אימון ומתקנים טובים יותר בהשוואה לאלו
שלא נבחרו למסגרות טיפוח אלו ,ולכן גם יגיע להישגים טובים
יותר.

 68שחקני כדורסל161 ,
שחקני כדוריד 209 ,שחקני
כדורגל ו 83-שחקני כדורעף;
נשים 46 :שחקניות כדורסל,
 107שחקניות כדוריד,
 156שחקניות כדורגל ו80-
שחקניות כדורעף) ,שהתחרו
בליגה הבכירה בענפים אלו.
בניגוד לממצאים שעלו
ממחקרים קודמים (ראה
לעיל) ,גורם הגיל היחסי
לא נמצא מובהק בקרב
ספורטאי עילית ישראלים .כלומר ,ההסתברות שיותר ספורטאים
(נשים וגברים) שנולדו ברבעון הראשון של שנת הלידה שלהם יגיעו
לליגות הבכירות ,לעומת אלו שנולדו ברבעונים השני ,השלישי או
הרביעי של אותה שנה ,לא הו ּכחה כנכונה.
שני גורמים עשויים להסביר ממצאים אלה:
א .מספר קטן יחסית של ילדים בישראל מתעניינים בספורט ביחס
למספר גבוה של ילדים במדינות אחרות .עובדה זו מחייבת את
המאמנים להיות 'גמישים' יותר בתהליך הבחירה של ספורטאים
צעירים .עקב מיעוט משתתפים ,ייתכן שהמאמן בוחר גם
בשחקנים פחות מתאימים לשחק בקבוצה.
ב .אימוץ גישת ה'דלת הפתוחה' של מועדוני הספורט :משחקי כדור
נחשבים לענפי ספורט פופולריים ביותר בישראל בקרב צעירים
ומבוגרים כאחד .כיוון שמעט ילדים משתתפים בספורט ,מועדוני
הספורט בענפי הכדור נאבקים על כל ילד ,ולכן נוטים לקבל כל
מי שמגלה עניין בענף כדור מסוים .ההנחה של גישה זו היא
ששחקנים צעירים מוכשרים ובעלי מוטיבציה גבוהה להצליח
בספורט יישארו בתכנית האימונים זמן רב יותר מעמיתיהם
הפחות מוכשרים .האחרונים ינשרו ממילא מהעיסוק בספורט.
ג .סיבה נוספת לכך שגורם הגיל היחסי לא נמצא מובהק בקרב
הספורטאים בישראל עשויה להיות גודל המדגם שעליו
נערכו הניתוחים הסטטיסטיים במחקרים על ספורטאים אלו:
מספר השחקנים בכל קבוצות ליגת העל בישראל הוא קטן
יחסית בהשוואה למספר הספורטאים שנטלו חלק במחקרים
האחרים (כמו המחקרים
על ספורטאים בצפון
אמריקה) .המספר הנמוך
של ספורטאים בכל רבעון
מקשה על מציאת הבדלים
בהתפלגות תאריכי הלידה
שלהם ברבעונים השונים.

במחקר על כ 2,500-שחקני כדוריד צעירים
בישראל (ילידי  ,)2002-1994גורם הגיל היחסי
לא נמצא מובהק .כלומר ,הסיכוי של השחקן
להיכלל בקבוצת כדוריד ולהיבחר לנבחרת ייצוג
בשנתון מסוים אינו מושפע מהגיל היחסי שלו

גורם הגיל היחסי
בקרב ספורטאים בישראל
בישראל נערכו עד כה שני מחקרים שבהם נבדקה תרומת הגיל
היחסי להתפתחות המקצועית של נשים וגברים בענפי ספורט
קבוצתיים – כדורגל ,כדוריד ,כדורסל וכדורעף (Lidor et al., 2000,
 .)2014שני המחקרים נערכו על שחקנים ושחקניות בוגרים (גברים:
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גורם הגיל היחסי בקרב שחקני כדוריד
צעירים בישראל
מרבית המחקרים שבחנו את תרומת הגיל היחסי של הספורטאי
להצלחתו בספורט נערכו בקרב ספורטאים בוגרים ,שכבר הגיעו
לדרגת מיומנות גבוהה (ראו .)Macdonald & Baker, 2013 :אחת
הסוגיות שנותרו בלתי פתורות בהקשר של הגיל היחסי בספורט
היא ,האם ההנחה נכונה גם לגבי גילאים צעירים .כלומר ,למי שנולדו
ברבעון הראשון בשנתון הלידה שלהם יש סיכוי גבוה יותר להיבחר
לקבוצת ספורט וגם לנבחרות ייצוג בהשוואה לילידי הרבעונים
המאוחרים יותר בשנתון ,שטרם השיגו רמת מיומנות גבוהה/מומחיות
בענף הספורט .הנחה זו נבחנה בקרב ספורטאים ישראלים צעירים,
שחקני כדוריד (בנים).
כדי ללמוד על תרומת גורם הגיל היחסי להתפתחות המקצועית
של שחקני כדוריד צעירים בישראל (כולם רשומים באיגוד הכדוריד
ופעילים במסגרת הליגות מטעמו) ,ערכנו ניתוח של תאריכי הלידה
של  2,467כדורידנים שנולדו במהלך השנים  1994ועד  .2002סביר
להניח ששחקנים אלו מהווים את כל אוכלוסיית שחקני הכדוריד
בישראל שנולדו בשנתוני הלידה שניתחנו .מביניהם 191 ,נמנו עם
הסגלים של נבחרות הייצוג של כל אחד משנתונים אלו .ערכנו גם
ניתוח של תאריכי הלידה של שחקנים אלו ,שנבחרו כאמור להיות
בסגל הנבחרת הצעירה של כל שנתון.
לוח  1מציג את מספר השחקנים (כלל השחקנים בשנתון ואלו
שנמנו עם הנבחרת) ,שנולדו בכל רבעון (רבעון  :1ינואר-מרץ; רבעון
 :2אפריל-יוני; רבעון  :3יולי-ספטמבר; רבעון  :4אוקטובר-דצמבר)
בכל אחד מהשנתונים ואת אחוז השחקנים (כלל השחקנים בשנתון
ואלו שנמנו עם הנבחרת) ,שנולדו בכל רבעון בכל אחד מהשנתונים.
לשם השוואה ,כללנו בלוח  1את אותו המידע גם על שחקני הכדוריד

הבוגרים בישראל.
עיון בערכים הסטטיסטיים המוצגים בלוח ( 1ראו שתי העמודות
השמאליות בלוח) מלמד שגורם הגיל היחסי לא נמצא מובהק בקרב
כלל השחקנים בשנתונים השונים ובקרב אלו שנמנו עם נבחרת
השנתון ,מלבד מקרה אחד  -נבחרת שנתון ( 2000ראו שורה מודגשת
בלוח  .)1בין אלה שנולדו בשנת  2000ונבחרו לנבחרת של שנתון זה
( 28שחקנים) היה ייצוג גדול יותר לאלו שנולדו ברבעון הראשון ()14
בהשוואה לאלו שנולדו ברבעונים השני ,השלישי והרביעי ( ,5 ,7ו,2-
בהתאמה).
הממצא העיקרי שעלה מבדיקה זו היה שהסיכוי להיכלל בקבוצת
כדוריד ולהיבחר לנבחרת ייצוג בשנתון מסוים אינו מושפע מהגיל
היחסי של שחקן הכדוריד (הצעיר) .ממצא זה מספק תמיכה
לממצאים קודמים על ספורטאי עילית ישראלים (נשים וגברים)
ששיחקו כדוריד ,כדורסל ,כדורגל וכדורעף (Lidor et al., 2010; Lidor
 .)et al., 2014גם בקרב אוכלוסייה זו ,גורם הגיל היחסי לא נמצא

לוח  :1התפלגות שחקני הכדוריד (מספר ואחוז) על-פי רבעונים בשנת הלידה שלהם
שנת לידה הקבוצה

סה"כ שחקנים

23
נבחרת
כלל שחקנים 168
34
נבחרת
כלל שחקנים 398
28
נבחרת
כלל שחקנים 452
39
נבחרת
כלל שחקנים 440
19
נבחרת
כלל שחקנים 351
8
נבחרת
כלל שחקנים 244
20
נבחרת
כלל שחקנים 193
8
נבחרת
כלל שחקנים 123
12
נבחרת
כלל שחקנים 98
25
נבחרת
כלל שחקנים 621

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
בוגרים
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מספר שחקנים שנולדו ברבעון
4
3
2
1
4
6
7
6
28
47
47
46
9
8
8
9
88 107
106
97
2
5
7
14
115 119
118
100
8
9
10
12
103 120
103
114
6
1
5
7
96
82
86
87
0
1
3
4
63
63
53
65
8
4
1
7
49
47
47
50
1
3
1
3
35
27
24
37
2
2
2
6
26
29
21
22
7
6
8
4
175 139
158
149

אחוז שחקנים שנולדו ברבעון
4
3
2
1
17.4% 26.1% 30.4% 26.1%
16.7% 28.0% 28.0% 27.4%
26.5% 23.5% 23.5% 26.5%
22.1% 26.9% 26.6% 24.4%
7.1% 17.9% 25.0% 50.0%
25.4% 26.3% 26.1% 22.1%
20.5% 23.1% 25.6% 30.8%
23.4% 27.3% 23.4% 25.9%
31.6%
5.3% 26.3% 36.8%
27.4% 23.4% 24.5% 24.8%
0.0% 12.5% 37.5% 50.0%
25.8% 25.8% 21.7% 26.6%
40.0% 20.0%
5.0% 35.0%
25.4% 24.4% 24.4% 25.9%
12.5% 37.5% 12.5% 37.5%
28.5% 22.0% 19.5% 30.1%
16.7% 16.7% 16.7% 50.0%
26.5% 29.6% 21.4% 22.4%
28.0% 24.0% 32.0% 16.0%
28.2% 22.4% 25.4% 24.0%

χ2

Ρ

0.83
6.24
0.12
2.38
11.14
2.10
0.90
1.95
4.37
1.19
1.75
1.44
6.00
0.14
2.00
3.80
4.00
1.67
1.40
4.51

0.84
0.10
0.99
0.50
0.01
0.56
0.83
0.58
0.22
0.76
0.42
0.70
0.11
0.99
0.57
0.28
0.26
0.64
0.71
0.21

מובהק ,כלומר לאלו מהשחקנים
שנולדו ברבעון מסוים (כגון הרבעון
הראשון בשנתון הלידה) לא היה ייצוג
גדול יותר בהשוואה לאחרים (ילידי
רבעונים מאוחרים יותר באותו שנתון)
בקבוצות שנכללו בליגות העליונות
בישראל.
כאמור ,הנתונים של שנתון ,2000
בכל הקשור לשחקני הנבחרת ,היו
חריגים בהשוואה לשאר השנתונים
שנותחו ,בכך שגורם הגיל היחסי נמצא
בו מובהק .עם זאת ,יש להתייחס
בזהירות לממצא זה ,כיוון שלגבי שאר
השחקנים בשנתון  ,2000גורם הגיל היחסי לא נמצא מובהק ,מה
שמחזק את ההנחה שייתכן שהממצא לגבי נבחרת שנתון  2000הוא
מקרי .גם כאשר ערכנו ניתוח של תאריכי הלידה של כלל שחקני
הכדוריד הבוגרים הרשומים באיגוד (( )621ראו שתי שורות אחרונות
בלוח  ,)1מצאנו שגורם הגיל היחסי לא היה מובהק ,ממצא שעלה
גם במחקרים קודמים על שחקני כדוריד ששיחקו בליגה הבכירה
בישראל ( ,)Lidor et al., 2010ומחזק למעשה את הממצאים על
שחקני הכדוריד הצעירים שעלו מהבדיקה שלנו .יש לציין שבשנים
שבהן נאספו ונותחו הממצאים לא נצפתה באוכלוסייה איזושהי

– כדוריד ,כדורגל ,כדורסל וכדורעף
– נחשבים לענפי ספורט פופולריים
בישראל (בקרב צעירים ומבוגרים
כאחד) ,נאלצים מועדוני הספורט
בענפים אלו להיאבק על כל ילד כדי
שיירשם לפעילות באחד מהם ,ולכן
נוטים לקבל את כל מי שמגלה עניין
בענף כדור מסוים .היישום של עקרון
"הדלת הפתוחה" – קבלת ילד או ילדה
לקבוצת הספורט ,גם אם הם אינם
מדגימים כישרון רב בתחילת עיסוקם
בספורט – מאפשרת לילדים אלה
להיות פעילים במסגרת ספורטיבית
ולטפח את יכולותיהם הגופניות-תנועתיות .ההנחה באימוץ גישת
"הדלת הפתוחה" היא שהמוכשרים ובעלי המוטיבציה הגבוהה
יישארו ממילא בתכנית האימונים זמן רב יותר מעמיתיהם הפחות
מוכשרים ,שקיבלו אמנם את הסיכוי לטפח את כישרונם במסגרת
ספורט ראשונית ,אך נשרו ממנה במהלך הזמן עקב חוסר התאמה.
גישת "הדלת הפתוחה" מאפשרת גם למאחרים ()late bloomers
בהתפתחותם הגופנית-תנועתית להשתייך למסגרות של ספורט
הישגי ,להתאמן כמה פעמים בשבוע וללמוד את יסודות ענף
הספורט שבו בחרו.

מגמת ילודה ברבעון מסוים בשנה וההתפלגות הייתה נורמלית; זאת
בהתבסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).

מודעות למאחרים להתפתח :על מאמנים בענפי כדור ,אך גם
בענפים אישיים ,לפתח מודעו ּת לאותם ספורטאים המאחרים
להתפתח (למשל ,כאלו שנולדו ברבעון האחרון בשנת הלידה שלהם).
על-אף היתרון הגופני של הספורטאים המבוגרים יותר בשנתון
(לדוגמה ,שנולדו ברבעון הראשון של השנה) ,ייתכן שדווקא עמיתיהם
הצעירים בשנתון הם המוכשרים יותר ועשויים להגיע לבשלות גופנית
בשלבים מאוחרים יותר של התפתחותם .לכן ,על מאמנים לגלות
סבלנות בתהליך המיון  -הן לקבוצה והן לנבחרות הצעירות  -כלפי
אותם ספורטאים צעירים שנולדו ברבעון האחרון של שנת הלידה
שלהם .מחקרים נוספים על הגיל היחסי של ספורטאים צעירים ,הן
בענפים אישיים והן בענפים קבוצתיים ,בוודאי יתרמו לחיזוק הבנתנו
את תרומת הגיל היחסי לטיפוח כישרון בספורט.

על המאמנים לפתח מודעּות
ולגלות סבלנות בתהליך האימון
כלפי אותם ספורטאים המאחרים
להתפתח .ייתכן שדווקא הצעירים
בשנתון הם המוכשרים יותר

מסקנות
עקרון "הדלת הפתוחה" :הממצאים שעלו מניתוח תאריכי הלידה
של שחקני הכדוריד הצעירים בישראל יכולים לעודד מאמני כדוריד
וקובעי מדיניות בענף ספורט זה ,משום שהם מבטאים את עקרון
"הדלת הפתוחה" שאימצו מועדוני הספורט בישראל ,עיקרון
שהציעו לידור וחבריו במחקרם על הגיל היחסי בקרב ספורטאי
עילית ישראלים ( :)Lidor et al., 2010כיוון שמשחקי הכדור ה'גדולים'
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מר כדורסל :יהושע
יהושע
דמות מופת

רוזין ,מגדולי המאמנים בכדורסל הישראלי אם
לא הגדול שבהם ,זכה בתואר “מר כדורסל”,
ולא בכדי .לא היה מאמן בתולדות הענף שהיה מזוהה יותר ממנו עם
משחק הכדורסל  -לפני קום המדינה ושנים לאחר הקמתה.
רוזין נולד בשנת  1918באלכסנדריה שבמצרים ,ובתום מלחמת
העולם הראשונה ,בהיותו בן חצי שנה ,עלתה (למעשה חזרה)
משפחתו לארץ-ישראל המנדטורית .בילדותו למד בבית-הספר
“גאולה” ואחר-כך בבית המדרש למורים לחינוך גופני .מאוחר יותר
חזר לבית-ספרו כמורה לחינוך גופני.
Ynet

בשנת  1932הצטרף רוזין ,בתחילה כשחקן ,לקבוצת מכבי תל-אביב
בכדורסל .זמן לא רב אחר-כך החל בקריירת אימון רבת-שנים במועדון
נעוריו והוליך אותֹו לִשְנות תהילה רבות  -זכייה בעשרות תוארי אליפות
וגביע המדינה ,כמו גם הופעה בגמר גביע אירופה למחזיקות גביע
ב.1967-
א אותה להישגים
בגיל  27כבר היה מאמנה של נבחרת ישראל והבי ּ
נאים במהלך שנות השישים של המאה הקודמת.

“סמל אדום”
בשנות קריירת האימון שלו עבד רוזין עם קבוצות כדורסל נוספות כמו
הפועל חולון ,הפועל גבעת ברנר ,הפועל גבת-יגור ,הפועל ירושלים,
מכבי רמת-גן ,אליצור נתניה ומכבי ראשל”צ .בשנת  1978הוא ‘חצה
את הקווים’ והחל לאמן את קבוצת הפועל תל-אביב ,יריבתה הגדולה
של קבוצת האם שלו .בכך הפר טאבו שהיה קיים אז בכדורסל
78
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רוזין 2002-1918
במשך יובל שנים הטביע יהושע רוזין חותם בל יימחה על הכדורסל
הישראלי .טובי שחקניה ומאמניה של מדינת ישראל חבים לו
את טיפוחם ,קידומם והצלחתם בענף הכדורסל .העיתונאי נח קליגר,
מי שליווה את יהושע במשך שנים רבות ,ומיקי ברקוביץ’  -בן טיפוחיו,
חולקים זיכרונות מרגשים מעידן התמימות של הכדורסל.
הישראלי .בספרו של העיתונאי משה
לרר ז”ל“ ,כולם היו בניי” (תשס”א),
מתאר רוזין את המעבר הדרמטי:
“תוך כדי עבודתי עם מכבי רמת גן
הופיע אצלי אברהם פלדה ובפיו
הצעה לאמן את הפועל ת”א .ברגע
הראשון סירבתי .לא חשבתי שראוי
למי שבנה את מכבי ת”א לאמן את
הפועל ת”א .אך פלדה לא נואש.
לאט לאט נוצרו הסדקים הראשונים

“המזל של חיי היה שיהושע היה מאמני
בימי נעוריי ,בין הגילים  13ל- 20-
השנים הקריטיות בעיצובו של שחקן”
(מיקי ברקוביץ’)

בחומת הסירוב שלי .נשברתי ...רציתי
לעבוד עוד מספר שנים והחלטתי
לוותר על הצד האידאולוגי ...כאשר
פורסם שהשבתי בחיוב הוכרז עליי
חרם במכבי .בעיני אנשי מכבי היה
הדבר לצנינים .סירבו לשכוח לי את
הבגידה ...הם שכחו לרלף קליין,
מיקי ברקוביץ’ ,צבי שרף ואחרים
שחצו את הקווים .לי הם סירבו.
הבנתי ללבם”.

באדיבות מועדון הכדורסל מכבי תל-אביב

משה דיין ,שר הביטחון שנחשב ל"ידיד המחלקה" של אגודת מכבי ת"א ,מארח בלשכתו (בראשית שנות השבעים) את המאמן יהושע רוזין (במרכז)
ואת השחקנים (מימין) :אריק מינקין ,דב רוזין ,טל ברודי ,יוסי לז'ה ,שמואל אבישר ,אלי קורן ,גבי נוימרק ומיכה שוורץ .כורעים :חיים שטרקמן ושמואל
מחרובסקי (מנהל הקבוצה)[ .תודה למייק קרנון]
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רוזין הוביל את הפועל ת”א לצמרת
הכדורסל ואף זכה עמה ב1984-
בגביע המדינה .כמה שנים אחר-כך
פרש מאימון בוגרים ,ובמשך  12שנה
שימש כאחראי על מחלקות הילדים
והנוער של המועדון .בסופו של דבר
 בשלהי הקריירה שלו  -ראוהו רביםכ”סמל אדום”.
אין-ספור שחקנים מצטיינים חבים
ליהושע רוזין את טיפוחם ,קידומם
והצלחתם :תנחום כהן-מינץ (שאותו
‘שלף’ ממגרשי הטניס) ,מיקי
ברקוביץ’ (שסיפורו מובא כאן),
מוטי ארואסטי ,דורון ג’מצ'י ורבים

את הוקרתה והערכתה לפועלו
רב-השנים של יהושע רוזין בתחום
הכדורסל ולהיותו דמות מופת בספורט
הישראלי הביעה מדינת ישראל
בהעניקה לו את פרס ישראל בתחום
הספורט לשנת 1999

רבים אחרים .הוא אף הכשיר רבים
ממאמני הצמרת של היום ,תוך
שהוא מהווה עבורם דוגמה וסמל
להקרבה ולעבודה קשה (שלא לומר
סיזיפית) ,לצניעות ,לדבקות במטרה
ולאהבת המשחק.
את הוקרתה והערכתה לפועלו
רב-השנים של יהושע רוזין בתחום
הכדורסל ולהיותו דמות מופת
בספורט הישראלי הביעה מדינת
ישראל בהעניקה לו את פרס ישראל
בתחום הספורט לשנת .1999
בחודש יוני  ,2002בהיותו בן  ,84הלך
יהושע רוזין לעולמו.

מאמן הכדורסל הטוב ביותר שהיה אי פעם בישראל
מיקי ברקוביץ’
יהושע היה ,ללא ספק,
הילדים של המועדון .יהושע אימן באותה עת את קבוצת הנוער
מאבני היסוד של הכדורסל
והבוגרים .המליצו לי להגיע למגרש של מכבי כדי שיראו ויבחנו
הישראלי .הוא ראה את
אותי .יהושע פנה אליי“ :ילד ,איך קוראים לך?” “אני מיקי” .יהושע
משחק הכדורסל באותה
הציג את עצמו כמאמן של קבוצת הנוער והבוגרים וביקש ממני
תקופה (שנות הארבעים,
להתחיל את האימון כדי שיוכל להתרשם .לאחר כמה אימונים
החמישים והשישים של
הוא אומר לי משפט שלא אשכח כל חיי“ :ילד (יהושע לא זכר
המאה הקודמת) בעין
שמות) ,אתה ילד פלא ,אבל אם לא תעבוד קשה הילד יישאר
אחרת לגמרי ויצר דורות
והפלא יאבד”...
רבים של כדורסלנים,
יהושע כל כך אהב את המשחק ואת מקצוע האימון ,שיכול היה
מיקי ברקוביץ'
שהובילו את נבחרות
לאמן שעות על גבי שעות בלי הפסקה .ידענו מתי האימון מתחיל,
ישראל וקבוצת מכבי תל-אביב להישגים מופלאים בזירה הבין-
אבל אף פעם לא ידענו מתי יסתיים .הוא הקנה לי לא רק את
לאומית .מתוכם ניתן לציין את אברהם
כל יסודות הכדורסל ,הצדדים הטכניים
שניאור ,הקפטן הראשון של הנבחרת,
והטקטיים שלו ,את התפיסה והבנת
זכריה עופרי ,יהודה ווינר קנבוס ,מנחם
המשחק ,אלא גם את אהבת המשחק
קורמן ,דוד פריש ,אמנון אבידן ,שבתאי
שכל כך קרנה ממנו .היה לו קול רדיופוני
בן בסט ,אברהם חסיד ,משה גולוביי,
ודומיננטי מאוד .אי אפשר היה לצאת
אברהם הופמן ,חיים שטרקמן (שמאוחר
מריכוז ,כי הוא היה צועק מיד וממקד
יותר הפך לעוזרו של רוזין) ,תנחום כהן
אותך בחזרה .לאימונים הייתי מגיע ברגל
מינץ ,מוטי ארואסטי ואנוכי .הוא היה
רק כדי להתאמן איתו .הוריי כלל לא ידעו
המאמן הראשון של קבוצת מכבי תל-
מה אני עושה וכמעט שלא התעניינו.
אביב ,שהתאמנה תחילה במגרש
בכל הקשור להגעה לאימונים ,הוא היה
הכדורגל הישן ברחוב סלמה בעיר,
קשוח מאוד ודרש השקעה מרבית .אני
סמוך לשכונת שפירא ,ולאחר מכן עברה
זוכר שנכשלתי פעם במבחן באנגלית,
למגרשה ברחוב המכבי ,ליד קולנוע
ואמי החליטה להעניש אותי  -שבועיים
אוריון .בשנת  1970הוחלף רוזין על-ידי
לא להגיע לאימוני כדורסל .אחרי
רלף קליין ,שהיה תלמידו .מאמן נוסף
היעדרות של אימון אחד יהושע הגיע
שגדל תחתיו היה צביקה שרף.
לביתי .כשהוסבר לו למה לא הגעתי הוא
פנה לאימי וביקש ממנה שתפסיק את
התמזל מזלי ויהושע היה מאמני הראשון.
ההענשה ותרשה לי לחזור לאימונים.
הוא זה שהקנה לי את כל יסודות
למחרת הגעתי לאימון...
הכדורסל .יהושע היה מומחה ביסודות
המזל של חיי היה שיהושע היה מאמני
וידע להנחיל אותם בכישרון רב .אני זוכר
בימי נעוריי ,בין הגילים  13ל - 20-השנים
היטב את המפגש הראשון בינינו .הייתי איור של הקריקטוריסט זאב .מתוך ספרו של משה הקריטיות בעיצובו של שחקן.
אז ילד בן  ,13שחקן מוכשר בקבוצת לרר (תשס"א) – כולם היו בניי
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אוסף התצלומים הלאומי ,עמוס בן גרשום

זוכי פרס ישראל לשנת  .1999יהושע רוזין (שני מימין בשורה העליונה) מקבל את הפרס בתחום הספורט ,יחד עם אסתר שחמורוב רוט (משמאלו)

אהבת חייו
נח קליגר

סיפור אחד מני רבים על יהושע רוזין,
ללא כל ספק איש הכדורסל המפורסם
בתולדות הענף בישראל ,מבהיר מי היה
אותו ‘אבא’ של הכדורסל שלנו .יהושע,
שהיה ממייסדי הענף במדינה היהודית
החדשה (יחד עם כמה עולים מארצות-
נח קליגר
הברית) ,לא ידע גבול כאשר אימן ,בעיקר
כשאימן צעירים .במילים אחרות ,הוא שכח את הזמן ולעתים
נשאר עם חניכיו במשך שעות רבות .ערב אחד ,כשאימן את חניכיו
במכבי תל-אביב ,קבוצת האם שלו ,במגרש המיתולוגי ברחוב
מכבי ,במרכזה של תל-אביב ,הוא לא שם לב שכבר עברו שעות
מאז התחיל באימון“ .אוי ,אני כבר מאחר הביתה” ,קרא לעברנו
ומיהר לתחנת האוטובוס ברחוב קינג ג’ורג’ הסמוך (הוא התגורר
אז ברמת-גן) .כולנו צחקנו ,אבל דקות אחרי שעלה לאוטובוס
התברר לנו שבלהט האימון ובגלל האיחור הוא השאיר במגרש
החול ,שהיה בין קולנוע אוריון למגרש הכדורסל ,את בנו הפעוט,
דובי .האמת היא שהמקרה הזה כלל לא הפתיע אותנו .כאשר
יהושע אימן הוא באמת שכח הכול .עם חברי הוועד שלי (כיהנתי
אז כיו”ר המחלקה) וכמה פעילים הלכנו ,כהרגלנו מדי ערב ,לקיוסק
של הוגו בקרן הרחובות קינג ג’ורג’ ומכבי ,כדי לאכול דבר-מה
ובעיקר לשוחח על כדורסל .לקחנו עמנו את דובי ,נתנו לו גלידה
וחיכינו לשובו של האבא .עשינו חשבון מתי ישוב יהושע מרמת-גן,
ואז שלחנו את דובי ,עם מנת גלידה נוספת ,אל מאחורי הדלפק.

ואמנם ,כעבור דקות ספורות הגיעה מונית שממנה פרצו בבהלה
יפ ָה ,רעייתו של יהושע ,והוא עצמו ,כשהם צועקים “ראיתם את
דובי?!” תחילה חשבנו למתוח אותם ,אך לנוכח מצבה של יפה
קראנו לדובי שהגיח מאחורי הדלפק.
כזה היה יהושע באהבתו לכדורסל .עבדתי עמו במשך  18שנים
 מדי יום במשך שעות ,ודומני שידעתי עליו יותר מאשר רעייתו.הוא היה אדם יוצא דופן ,שמוכן להקריב הכול למען המשחק
והשחקנים .יהושע נהג לגשת לילד צעיר וגבה קומה שראה ברחוב
ולנסות לשכנעו להתחיל להתאמן בכדורסל .וראה זה פלא  -לעתים
קרובות הוא גם הצליח במשימה .לא כדורסלן אחד ,שעשה
קריירה בקבוצה טובה ואפילו בנבחרת הלאומית ,היה תוצר של
אותו ‘ציד’ של יהושע.
כמאמן ,בעיקר במכבי תל-אביב וגם בנבחרת הלאומית ,הוא
זכה לתהילה ולכבוד גדול  -פרס ישראל ותארים רבים נוספים.
אך יהושע נותר תמיד אדם צנוע ,פעלתן ,מסור ,נאמן ,חביב וישר,
שהיה מוכן לעשות הכול למען המטרה  -פיתוח והפצת הכדורסל.
התואר “מר כדורסל” ,שהוענק לו על-ידי האוהדים והעיתונאים
הרבים ,הלם בהחלט את האיש המיוחד הזה.
אברהם שניאור ,שהיה לטעמי (ולדעת רבים בישראל ובאירופה)
הכדורסלן הישראלי הטוב בכל הזמנים (באליפות אירופה
במוסקווה ב 1953-נבחר ל”פיבוט” הטוב ביבשת ,בגובה  1.84מ’
בסך-הכול)  -אמר פעם שאם יהושע רוזין לא היה קיים היה צורך
להמציא אותו .הוא צדק.

ישראל סאן

ישראל סאן

יהושע רוזין עם משפחת תנחום כהן-מינץ

יהושע רוזין מקבל את עיטור העיר תל-אביב בשנת 1995

אוקטובר 2015
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האולימפיזם:
מיזוג של ספ
האולימפיזם מהו?
המשחקים האולימפיים ,הנערכים אחת לארבע שנים ,נתפסים בעיני
הציבור הרחב כאירוע הספורט החשוב ,היוקרתי והמרתק ביותר
מבין תחרויות הספורט הלאומיות והבין-לאומיות הנערכות ברחבי
העולם בענפי הספורט השונים  -אישיים וקבוצתיים כאחד .מחדש
המשחקים האולימפיים ,הברון פייר דה קוברטן ,היה ודאי נפעם
לנוכח הפופולריות הרבה שצברו המשחקים והמקום שהם תופסים
בחייהם של רבים  -ספורטאים ,מאמנים ,שופטים ,קובעי מדיניות
בספורט ,אנשי תקשורת ובעיקר קהל הצופים הרב המקדיש שעות
רבות מד ֵי יום לצפייה בהם .עם זאת ,סביר להניח שדה קוברטן היה
גם מביע את אכזבתו נוכח הכרסום שחל במעמדו של הרעיון שעליו
ביסס למעשה את חידוש המשחקים האולימפיים  -האולימפיזם.
האולימפיזם ,על-פי דה קוברטן ,היא פילוסופיית חיים שמטרתה
למזג ספורט ,תרבות וחינוך .האולימפיזם שואף ליצור דרך חיים
המשלבת הנאה מהמאמץ ,מתן דוגמה אישית ושמירה על עקרונות
המוסר הבסיסיים והאוניברסליים .מטרתו של דה קוברטן הייתה ליצור
עולם טוב יותר באמצעות העיסוק בספורט ולהציב את הספורט בכל
מקום לטובת ההתפתחות ההרמונית של האדם כדי לעודד יצירת
חברה הדוגלת בשלום והמטפחת את כבוד האדם .עקרונות יסוד
אלה הצמיחו את שלושת הערכים האולימפיים" :חתירה למצוינות",
"הפגנת כבוד" ו"חגיגת הידידות" ,כפי שמוצג באיור ( 1ראה בעמ' .)85

ספורט וחברה

הילה דוידוב

 ;M.B.Aמנהלת הפרויקט
הלאומי אולימפיזם,
הוועד האולימפי בישראל
hillad@wingate.org.il

במאמר זה נגדיר מהו אולימפיזם ונציג כמה מעקרונותיו תוך הבלטת
רוח האמנה האולימפית הקוראת לחינוך הנוער באמצעות אימון
הוועד האולימפי הבינלאומי

פרופ' רוני לידור

מרצה וחוקר ,המכללה
האקדמית בוינגייט
lidor@wincol.ac.il

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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"היום האולימפי" :בניית עולם טוב יותר באמצעות אחדות ,רוח צוות,
שמחה ואופטימיות בספורט

ורט ,תרבות וחינוך
במהלך העשורים האחרונים הפכו המשחקים האולימפיים לא רק לחגיגה
ספורטיבית של מיליארדים בכל רחבי העולם ,אלא גם לתופעה שאין לה
אח ורע בכל תחום אחר בעולמנו ולא רק בספורט .במקביל לכך מפיצה התנועה
האולימפית את רעיון האולימפיזם שעיקרו  -שימוש בספורט לשירות האנושות
כולה באמצעות טיפוח ערכים אוניברסליים כמו חינוך ותרבות .כך נפתח לאחרונה
המרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית בוינגייט ,ונבנתה תכנית חדשה
בבתי-ספר בשם "מחנכים לערכים אולימפיים".
וספורט על-פי ערכי האולימפיזם .כמו כן ,נציג כמה יוזמות של הוועד
האולימפי בישראל ושל המכללה האקדמית בוינגייט ,שנועדו לקדם
את רעיון האולימפיזם בקרב בני נוער בבתי-הספר וסטודנטים לחינוך
גופני.
שלושה ערכי הליבה של התנועה האולימפית הם מצוינות ,ידידות
וכבוד.
מצוינות :השאיפה לעשות את הטוב ביותר שאנו יכולים  -בספורט
ובחיים עצמם .הניצחון הוא לא העיקר אלא ההשתתפות :להתקדם
כדי להשיג מטרות ושאיפות אישיות ולתת את כל מה שאנו יכולים
בחיי היום-יום כדי למקסם את השילוב של גוף ונפש בריאים.

ידידות :הפעילות הספורטיבית מהווה כלי להבנה הדדית בין אנשים
מכל רחבי העולם" .ידידות" מתייחסת לבניית עולם של שלום ,עולם
טוב יותר באמצעות אחדות ,רוח צוות ,שמחה ואופטימיות בספורט.
המשחקים האולימפיים מעודדים את האנושות להתגבר על הבדלים
פוליטיים ,כלכליים ,מגדריים ,גזעיים ופערי דת ומעצבים חברויות
למרות הבדלים אלו.
כבוד :ערך זה בא לידי ביטוי בכבוד לעצמי ,כבוד לגופי ,לחבריי,
לחוקים ולתקנות וכבוד לספורט ולסביבה .באשר לספורט ,הכבוד
יבוא לידי ביטוי במשחק הוגן ובמלחמה בשימוש בחומרים אסורים
ובצורות אחרות של התנהגות לא מוסרית.
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עקרונות האולימפיזם

התכנית "מחנכים לערכים אולימפיים" הושקה בינואר  ,2015והיא
החלה לפעול בכ 20-בתי-ספר ברחבי הארץ .מטרת העל של התכנית
היא לבנות עולם טוב יותר באמצעות חינוך גופני וספורט ולהטמיע
את הערכים האולימפיים בקרב תלמידי בתי-הספר .התכנית פותחה
על-פי התפיסה הרואה בספורטא ֵי צמרת דמויות לחיקוי ,המשפיעות
על בני נוער ומבוגרים כאחד ,ומהם ניתן ללמוד על כישורי חיים כמו
שליטה עצמית ,דבקות במטרה ,התמדה ,קבלת החלטות ועוד.
כמו כן  -הגברת המודעות בקרב תלמידים לקשר שבין פעילות
גופנית ואיכות חיים ועידודם לעסוק בפעילות גופנית במעגל החיים
ולנהל אורח חיים בריא .התכנית ממומנת על-ידי הקרן "אולימפיק
סולידריטי" ,באמצעות הוועד האולימפי הישראלי ובשיתוף פעולה
עם הפיקוח על החינוך הגופני ועמותת "ערכים בספורט" .בשנת
לימודים זו הורחבה התכנית לבתי-ספר נוספים.

עקרונות האולימפיזם ,המוצגים להלן ,נועדו לחזק את הערכים
האולימפיים ולאפשר להם לבוא לידי ביטוי בדרך שתביא לשינויים
חברתיים מרחיקי לכת.
שוויון .התנועה האולימפית שואפת להבטיח שהמשחקים
האולימפיים יתקיימו תוך שוויון מלא ,ללא כל אפליה.
קיומיות .התנועה האולימפית מארגנת ומעבירה פעילויות ותכניות
המקדמות כלכלה בת קיימא והתפתחות חברתית וסביבתית.
הומניות .הפעילות של התנועה האולימפית מציבה את האדם
במרכז תשומת-הלב ,כדי להבטיח שהעיסוק בספורט הוא זכות
אנושית בסיסית.
אוניברסליות .הספורט שייך לכולם .בכל החלטותיה ופעילויותיה,
התנועה האולימפית מביאה בחשבון את ההשלכות הכלליות
שעשויות להיות לספורט על הפרט ועל החברה.
אחדות .התנועה האולימפית מחויבת לפיתוח תכניות ,היוצרות
תגובה חברתית כוללת ובעלת משמעות לנושאים הנמצאים
בתחום השפעתה.
שיתוף פעולה בין ספורט ,חינוך ותרבות .התנועה האולימפית
מחויבת לקידום הרוח האולימפית ,המשלבת ומלכדת בין ספורט,
חינוך ותרבות.

התכנית כוללת שישה מפגשים במהלך השנה והנושאים הם
כדלהלן:
 .1המשחקים האולימפיים
" .2רגעים כחול לבן":
 ספורטאים ישראלים שזכו במדליות אולימפיות וספורטאיםבולטים
 רצח י"א חללי מינכן .3הערכים האולימפיים  -מצוינות ,חברות וכבוד ,והערכים
הפאראלימפיים  -שוויון ,התמדה ,השראה ואומץ
 .4אורח חיים בריא  -מפגש עם תזונאי/ת
 .5ביקור בחוויה האולימפית ומפגש עם ספורטאי/ת אולימפי/ת
 .6אירוע שיא :ארגון ה"יום האולימפי" בבית-הספר במסגרת היום
האולימפי הבין-לאומי.

חינוך ותרבות נמצאים בלב-לבה של התנועה האולימפית .ב"אמנה
האולימפית" ( )2010נקבע באופן ברור כי "מטרתה של התנועה
האולימפית היא לתרום לבניית עולם של שלום ,עולם טוב יותר ,על-
ידי חינוך הנוער באמצעות אימון וספורט על-פי ערכי האולימפיזם".
האמנה האולימפית מתייחסת לאלמנטים התרבותיים של
האולימפיזם והתנועה האולימפית בחוק מס' " :28התפקיד של
הוועדים האולימפיים הלאומיים הוא )2.1( :לקדם את העקרונות וערכי
היסוד של האולימפיזם במדינות שלהם ,בפרט ,בתחומי ספורט
וחינוך ,באמצעות פיתוח תכניות חינוכיות אולימפיות בכל הרמות
 בבתי-הספר ובמוסדות ובאוניברסיטאות לחינוך גופני ולספורט.כמו כן ,על-ידי עידוד הקמה של מוסדות המיועדים לחינוך אולימפי,
כגון האקדמיה האולימפית הלאומית ,מוזיאונים אולימפיים ותכניות
נוספות ,הכוללות תרבות הקשורה לתנועה האולימפית".

בעצם היותו גלובאלי ובעל שפה
אוניברסאלית ,המשפיע על מבוגרים
וצעירים כאחד ,לספורט תפקיד חשוב
ביותר בכל הקשור לתרומה לעולם טוב,
בריא ושלו יותר .על-פי ערכי האולימפיזם,
פעילות גופנית היא לא רק זכות ומותרות
אלא חובה ואחריות .אי לכך ,נבנתה
בישראל תכנית חדשה בשם "מחנכים לערכים אולימפיים" (ראה
להלן) .מדינות רבות בעולם מפעילות את תכנית האולימפיזם ,ביניהן
ארה"ב ,אוסטרליה ,בריטניה ,צרפת ,ספרד ,פורטוגל ,סין ,קנדה,
ברזיל ,ניו-זילנד ואחרות .הוועד האולימפי הבין-לאומי מחייב מדינות
המארחות משחקים אולימפיים להציג בתכנית האסטרטגית שלהן
את הפצת הערכים האולימפיים בתכניות החינוכיות של בתי-הספר.
נציין כי לקראת בייג'ינג  2008נחשפו לאולימפיזם  400אלף בתי-ספר
ברחבי סין (כ 400-מיליון ילדים) ,ולפני משחקי לונדון  2012נחשפו
לתכנית כ 20,500-בתי-ספר (יותר מ 800-אלף תלמידים).
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ספורט הישגי

הוועד האולימפי הבינלאומי

התכנית "מחנכים לערכים אולימפיים"
בבתי-הספר

במסגרת פרויקט האולימפיזם שנערך ציין הוועד האולימפי בישראל
את היום האולימפי הבין-לאומי לקידום השלום באמצעות הספורט
בפעילות מיוחדת עם  50מתלמידי חטיבת הביניים "טהה חוסיין"
מסכנין .רולא גנאים ,המורה מרכזת הפרויקט האולימפי בבית-הספר
אמרה בהתרגשות" :המפגש המיוחד הזה ,כאן בוועד האולימפי
בישראל ,מהווה עבורנו צעד חשוב לקידום השלום ,הידידות,
השוויוניות וההגינות לטובת בנייתה של חברה בריאה יותר השואפת
לחיים משותפים המושתתים על כבוד הדדי ,עזרה ותמיכה" .בסיום
המפגש המרגש העניקו תלמידי סכנין לוועד האולימפי בישראל לפיד
אולימפי עשוי משעווה ,שהכינו בעצמם בבית חרושת לייצור שעווה.

המרכז ללימודים אולימפיים
במכללה האקדמית בוינגייט
המרכז ללימודים אולימפיים הוא יוזמה משותפת של המכללה
האקדמית בוינגייט והוועד האולימפי בישראל .המטרות של המרכז
ללימודים אולימפיים הן אלו:
לקדם מחקר על המשחקים האולימפיים ,התנועה האולימפית,
הספורט האולימפי והאולימפיזם.
להגביר את המודעות בקהילה האקדמית ובקהילת שוחרי הספורט
לנושא האולימפי ,וזאת באמצעות כנסים בין-לאומיים ,ימי עיון,
פרסומים אקדמיים וקורסים בנושא האולימפיזם.
ליצור שיתוף פעולה עם מרכזים ללימודים אולימפיים ברחבי העולם
ובראשם המרכז של הוועד האולימפי הבין-לאומי בלוזאן ,שוויץ.
להעמיד ידע אקדמי ומקצועי לרשות מקבלי ההחלטות (כמו ראשי
איגודים ,ראשי אגודות ספורט ומפקחים על החינוך הגופני והספורט
בישראל) והציבור הרחב בנושאים רלוונטיים שיעלו על סדר היום
הציבורי בישראל.
כדי לעמוד במטרות שהציב לעצמו פועל המרכז ללימודים
אולימפיים במכללה להציע קורסים לסטודנטים בנושאים אולימפיים,
ליזום מחקרים ,לפרסם ניירות דיון ועמדה ,להציע תכניות הוראה
למכללות ולארגן כנסים בין-לאומיים וימי עיון .כך ,לדוגמה ,בחודש
יוני האחרון ( )2.6.2015ארגן המרכז ללימודים אולימפיים במכללה
האקדמית בוינגייט ,בשיתוף הוועד האולימפי בישראל ,במסגרת
היום האולימפי הבין-לאומי ,יום עיון שעסק באולימפיזם ובמשחקים
האירופים הראשונים בבאקו .במסגרת יום העיון הרצה פרה מירו,
מנכ"ל אולימפיק סולידריטי ( )Olympic Solidarityוהאחראי לקשרים
הבין-לאומיים של התנועה האולימפית ,על "אולימפיזם כדרך חיים".
הרצאה נוספת ניתנה על-ידי האתלטית האולימפית ,היידי רוזנדאהל-
אקר מגרמניה ,שזכתה בשלוש מדליות אולימפיות במשחקי מינכן
 ,1972על "השפעת המשחקים האולימפיים על חיי" .בסיום יום העיון
התקיים פאנל שעסק באולימפיזם ובמשחקים האירופים ,שבו נטלו
חלק האתלטית חנה קנייזבה-מיננקו ,הג'ודואית ירדן ג'רבי והשחיין
יעקב טומרקין .את הפאנל הנחתה יעל ארד ,מדליסטית אולימפית
בעצמה.
ביום העיון חולקה למשתתפים חוברת שנכתבה במיוחד עבור יום זה:
אולימפיזם  -הגדרה יישום ואתגרים (מחברים :חיים קאופמן ,הילה
דוידוב ,יצחק רם ,אפרים זינגר ,אלעד סימון ורוני לידור) .החוברת
עוסקת ברעיון האולימפיזם  -הגדרתו ,יישומו והאתגרים העומדים

איור  :1יסודות האולימפיזם ומטרותיו

בפני התנועה האולימפית ,אם ברצונה לשמר אותו .בחוברת
מתוארים ,בין השאר ,הרקע והשורשים הרעיוניים של האולימפיזם,
כמה מפעילויות התנועה האולימפית לקידום האולימפיזם והאתגרים
העיקריים הניצבים בפני התנועה האולימפית בהחלת האולימפיזם.

המגמה ללימודים אולימפיים
נוסף להקמת המרכז ללימודים אולימפיים ,מקדמת המכללה
האקדמית בוינגייט דיון אקדמי בנושאים שונים הקשורים בתנועה
האולימפית במסגרת המגמה ללימודים אולימפיים הכלולה בתכנית
הלימודים לתואר ראשון בחינוך גופני .הסטודנטים במגמה לומדים,
בין השאר ,על אולימפיזם ,ההיסטוריה של המשחקים האולימפיים,
תקשורת וספורט ויישום מדעי הספורט והתנועה בהכנה פיזית
ופסיכולוגית של ספורטאים למשחקים האולימפיים .המגמה
מבליטה את הצורך באימוץ גישה הוליסטית ללימודי מדעי הספורט
והתנועה ,כפי שבאים לידי ביטוי במשחקים האולימפיים.

סיכום

התמונה צולמה במסגרת יום העיון בנושאי "האולימפיזם" ו"המשחקים האירופיים הראשונים" (משחקי
באקו) .מימין :פרופ' רוני לידור  -נשיא המכללה האקדמית בוינגייט ,יעל ארד  -חברת הנהלת הוועד
האולימפי בישראל ויו"ר הוועדה המקצועית בוועד האולימפי ,היידי אקר רוזנדאהל ,שזכתה ב 3-מדליות
באתלטיקה במשחקים האולימפיים במינכן  ,1972יגאל כרמי  -יו"ר הוועד האולימפי בישראל ,פרה מירו -
מנכ"ל אולימפיק סולידריטי ,אלכס גלעדי  -חבר הוועד האולימפי הבין-לאומי ,אסתר רוט שחמורוב  -כלת
פרס ישראל לשנת  1999וספורטאית אולימפית ,וגילי לוסטיג  -מנכ"ל הוועד האולימפי.

היוזמות המקדמות דיון על
והמתוארות
האולימפיזם
במאמר זה :א .התכנית "מחנכים
לערכים אולימפיים" בבתי-
הספר של הוועד האולימפי
בישראל; ב .המרכז ללימודים
אולימפיים ו-ג .המגמה ללימודים
אולימפיים  -משקפות ניסיונות
ראשונים בישראל להפיץ את
רעיון האולימפיזם בקרב בני
נוער וסטודנטים לחינוך גופני.
מומלץ להמשיך ולקדם יוזמות
אלו ואף להרחיבן ,כדי לחשוף
בני נוער וסטודנטים לפילוסופיית
החיים של דה קוברטן .יסודות
הפילוסופיה של דה קוברטן
עשויים לחזק את הבנתנו על
תרומת הספורט להתפתחות
האדם והחברה.
אוקטובר 2015
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"משלחת הכסף"

הפסטיבל האולימפי-אירופי
הפסטיבל

קמפיינים בין-לאומיים

יניב אשכנזי
ראש המשלחת ,מנהל המחלקה לנוער,
היחידה לספורט הישגי
yaniva@wingate.org.il

האולימפי-אירופי לנוער (European
,)Youth Olympic Festival - EYOF

שנערך השנה בטביליסי בין ה 26-ביולי ועד ה 1-באוגוסט ,הוא מפעל
ספורטיבי המתקיים מאז  ,1991אחת לשנתיים (פעם משחקי קיץ
ופעם חורף) .ישראל הצטרפה אליו בשנת .1995
משחקי ה EYOF-מהווים למעשה את אליפות אירופה לקדטים
גילאי  .18-14זוהי תחרות רב-ענפית ראשונה עבורם והזדמנות
ראשונה לאיגודי הספורט ולוועדים האולימפיים הלאומיים לעקוב
אחר התמודדותם של הצעירים בתחרות גדולה במגוון ענפי ספורט.
מעבר לכך ,הוועד האולימפי הבין-לאומי מעוניין להקנות לספורטאים
הצעירים הטובים בעולם בסיס ערכי בכל הקשור למשחקים
האולימפיים ואף להרחיב את הרעיון האולימפי.
בטביליסי השתתפו כ 3800-ספורטאיות וספורטאים צעירים ,מ50-
מדינות אירופיות (קוסובו השתתפה לראשונה) .התחרויות התקיימו
ב 9-ענפי ספורט :אתלטיקה ,ג'ודו ,טניס ,התעמלות מכשירים ,שחייה,
אופניים ,כדוריד ,כדורעף וכדורסל (במשחקי כדור לא הייתה לישראל
נציגות ,כיוון שהשתתפו בהם רק  7המדינות שסיימו במקומות 7-1
באליפות אירופה האחרונה לקדטים  +המארחת).
רמת הספורטאים ,בכל ענפי הספורט ,הייתה גבוהה ,וכל המדינות
שלחו לתחרויות את ספורטאיהן הטובים ביותר בגיל הצעיר ,בעלי
דירוג אירופי גבוה לגילם .על כך תעיד העובדה שבהתעמלות
מכשירים (בנים) ,למשל ,הספורטאי שעלה לגמר מהמקום האחרון
( )24העפיל בציון של  76.9נקודות ,לעומת התחרות המקבילה
שהתקיימה שנתיים לפני כן באוטרכט ,הולנד ,שבה השיג המתעמל
שסיים במקום ה 24-רק  75.650נק' .הבדלי הרמות בין התחרות
הקודמת לנוכחית בלטו גם בשחייה (שבה נטלו חלק כ 450-שחיינים
ושחייניות  -מספר המשתתפים הגבוה ביותר בענף אחד) :מארק
חינאווי שלנו זכה במדליית זהב במשחקי הנוער הקודמים (ב 400-מ"א
  3.57.73ד') ,ואותה תוצאה הייתה הפעם שוות ערך רק למקום .7לראשונה במשחקי ה EYOF-התגוררו כל המשלחות בבנייני דירות,
שנבנו במיוחד לאירוע ונמכרו מראש לאוכלוסייה המקומית ,שתעשה
בהן שימוש בסיום המשחקים .מלבד הדירות נבנו בכפר האולימפי
גם חדר אוכל ענק ששירת את כל המשלחות ,מרפאה ,חדר כושר
ובריכת שחייה .את המשלחות ליוו כ 2000-מתנדבים מקומיים,
שסייעו להן בכל הנדרש .ככלל ,יש לציין את הארגון המצוין של הכפר

הזוכים במדליית הכסף .מימין :רז הרשקו בג'ודו ( 70+ק"ג); תומר פרנקל בשחייה
אטיאס באתלטיקה (הדיפת כדור ברזל 17.67 ,מ'); רועי גינת וישי עוליאל בטניס
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לנוער ,טביליסי ,גיאורגיה
במטרה לחשוף את ספורטאי העתיד לאירוע רב-ענפי גדול יזם הוועד האולימפי
האירופי תחרויות לספורטאים גילאי  ,18-14הנערכות אחת לשנתיים.
משלחת ישראל חזרה מטביליסי עם חמש מדליות כסף.
האולימפי ,ועם זאת ,בכל הקשור להיבטים הארגוניים-מקצועיים של
התחרויות נאלצו הגיאורגים להתמודד עם בעיות רבות כגון שעונים
שחדלו לפעול בבריכת שחייה ובאולם הכדוריד והכדורעף ,מה שהאט
את קצב התחרות וגרם לעתים לטעויות שיפוט .בשחייה עברו ,בחלק
מהמשחים ,לשימוש בשעון ידני...

המשלחת הישראלית
המשלחת הישראלית מנתה  30ספורטאים וספורטאיות ( 18ו,12-
בהתאמה) ,שהשיגו את הקריטריון הלאומי שהומלץ על-ידי איגודי
הספורט ואושר ע"י מנהלת הספורט ההישגי .לספורטאים הצטרפו 6
מאמנים ושתי מאמנות ,ראש משלחת ,מנהל מקצועי ופיזיותרפיסט.
ספורטאינו התחרו ב 6-ענפים אישיים :טניס  2 -טניסאיות ו2-
טניסאים; התעמלות מכשירים  -מתעמל אחד; אתלטיקה 4 -
אתלטיות ו 3-אתלטים; שחייה  6 -שחיינים ו 2-שחייניות; ג'ודו 5 -
ג'ודאים ו 3-ג'ודאיות; אופניים  -רוכב ורוכבת.
 5מדליות כסף (ב 4-ענפי ספורט) קטפה המשלחת הישראלית ו10-
גמרים (ב 3-ענפים) .את זוכי המדליות ניתן לראות בתמונות שלהלן
ואת שמות הספורטאים שהעפילו לגמרים  -בטבלה  ,1המציינת
גם את מי שהצליחו לשפר את שיאם (השחיין אלון שמי (ב 100-מ'
חופשי ורביעיית השליחים ל 100X4-מ') .באשר להישגים מול הצפי
(שניתן על ידי איגודי הספורט ואושר על-ידי מינהלת היחידה לספורט
הישגי)  )7( 23% -מהספורטאים עמדו בצפי מעולה )8( 27% ,בצפי
סביר ו )15( 50%-לא עמדו בצפי.
טבלה  2מציגה את  10המדינות המובילות את טבלת המדליות (עפ"י
מדליות זהב) 37 .מדינות מתוך 50
זכו במדליות ( .)74%ישראל דורגה
במקום ה ,32-כאמור ,עם  5מדליות
כסף.

סיכום ומסקנות

( 100מ' פרפר 55.57 ,שנ') ואריאל
זוגות (עוליאל זכה גם בכסף ליחידים)

במבט לעתיד ,משחקי הנוער
האירופיים היוו ללא ספק
נקודת אור 5 .מדליות כסף,
 10גמרים ושיפור שיאים
אישיים הם הישגים מרשימים
שמעניקים תקווה לעתיד.

ההתנהלות המקצועית של ספורטאי המשלחת ומאמניהם לאורך
כל המשחקים ניכרה בתוצאות.
מטבע הדברים ,לניסיון בין-לאומי יש השפעה מכרעת על
ביצועים בספורט ,ואכן ,באותם ענפי ספורט שבהם לספורטאים
הישראלים לא היה די ניסיון כזה  -התוצאות היו בהתאם .לקראת
משחקי הנוער האולימפיים האירופים הבאים יש לדאוג שירכשו
ניסיון ולהעמיד דרישה זו כתנאי סף ואף לאכוף אותה.
על איגודי הספורט לוודא שמשחקי הנוער האירופים יהיו התחרות
העיקרית והחשובה ביותר במהלך השנה ,ועל הספורטאים
לשאוף להגיע לשיא יכולתם בתחרות זו .מובן שתפקידם של
איגודי הספורט והמאמנים הלאומיים הוא להכתיב תכנית אימונים
ותחרויות ,שתוביל את הספורטאים לשיאם בתחרות זו.
טבלה  :1הספורטאים ישראלים שהעפילו לגמר בפסטיבל האירופי
לנוער ,טביליסי ,גיאורגיה 2015
הישג (גמר)
מקצוע
הספורטאי/ת ענף
מקום  11/12בגמר
אתלטיקה  1500מ'
אורי בלנק
מקום  2 ;5ניצחונות
תומר גולומב ג'ודו (בנים) -55
מקום  3 ;5ניצחונות
-60
		
עמית בובוביץ'
מקום  3 ;7ניצחונות
-90
		
אלמוג לוזון
מקום  2 ;7ניצחונות
ג'ודו (בנות) -52
שיר קלנר
מקום  3 ;5ניצחונות
-57
		
גילי שריר
 100מ' חופשי מקום ( 7שיפר את שיאו)
שחייה
אלון שמי
 400מ' חופשי מקום 8
		
דניס לוקטב
 400מ' מ"א מקום 6
		
גל הדר
מקום ( 4שיפרו את השיא)
 100X4מ'
		
דניס ,אלון,
					
איתי כרמי,
					
תומר פרנקל
טבלה  :2דירוג המדינות עפ"י זכייה במדליות זהב ,טביליסי 2015
דירוג מדינה
רוסיה
1
איטליה
2
צרפת
3
הונגריה
4
סלובניה
5
מולדובה
6
בריטניה
7
ספרד
8
הולנד
9
 10גיאורגיה

מדליית ארד מדליית כסף מדליית זהב סה"כ
37
17
9
11
24
12
2
10
22
9
5
8
23
9
3
11
16
5
6
5
7
5
2
0
20
4
8
8
18
4
8
6
15
4
3
8
10
4
0
6

* הטבלה כוללת רק את  10המדינות המדורגות ראשונות
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 12מדליות לישראל במ
רקע
ב 8-בדצמבר  ,2012בכינוס של הוועדים האולימפיים האירופיים ברומא,
נבחרה באקו ,בירת אזרבייג'ן ,לארח את המשחקים האולימפיים
האירופיים לראשונה בהיסטוריה .כמו במתכונת האולימפית -
המשחקים הם רב-ענפיים ועתידים להתקיים אחת לארבע שנים.
אזרבייג'ן הייתה למעשה המועמדת היחידה (נבחרה בתמיכתם של
 38ועדים אולימפיים 8 ,מתנגדים ושני נמנעים) ,לאחר מאמצים של
שנים להביא אליה את המשחקים האולימפיים .עתה ,לאור ההצלחה
הרבה של המדינה באירוח משחקי אירופה ,לא מן הנמנע שבאקו
תארח את המשחקים ה'אמתיים' ב ,2024-אם אכן תגיש הצעה
שכזאת.
וכך ,אחרי תחרות האירוויזיון שנערכה שם לפני כשלוש שנים ואירועי
ספורט בין-לאומיים קטנים יחסית  -עתה הגיע הדבר האמתי .חזון
המשחקים של הוועדה המארגנת שבראשה עמדה מהריבן אלייבה,
רעייתו של הנשיא אילהם אלייב ,היה "יצירת מודל חדש ובר-קיימא
של משחקים אירופיים מודרניים ביותר ,תוך חשיפתה של אזרבייג'ן
כאומה אירופית חדשנית המסוגלת להישגים גדולים" .העיר באקו
שמה לה למטרה "לספק משחקים אירופיים רב-ענפיים ,בדגש על
מצוינות ואיחוד ספורטאים מכל רחבי אירופה ,תוך שילוב של חגיגה
נלהבת של ספורט" .בכך יצרה אזרבייג'ן את תחילתה של מסורת

קמפיינים בין-לאומיים

הילה דוידוב M.B.A

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

סגנית המנהל המקצועי
של המשלחת ,היחידה
לספורט הישגי
hillad@wingate.org.il

מוקי שגיא  -מדליית זהב בג'ודו (במשקל  73-ק"ג)
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שחקים האירופיים בבאקו
אזרבייג'ן ,מדינה אסלאמית חילונית שעושה מאמצים רבים בשנים
האחרונות להיחשף למערב "כאומה אירופית חדשנית המסוגלת
להישגים גדולים" ,נטלה על עצמה להכין את משחקי אירופה
האולימפיים ועמדה במשימה בהצלחה רבה ביותר.
משלחת ישראל ,שמנתה  139ספורטאים ,חזרה משם עם הישגים
גבוהים מהצפי .בהחלט מעודד לקראת ריו .2016
אולימפית במסגרת האירופית .ובמבט פנימה  -היא ביססה וקידמה
 במדינה עצמה  -מצוינות בספורט ,בתרבות ,בחברה ובכלכלה.אין ספק ,משחקי באקו היו אירוע הספורט הגדול והמוצלח ביותר
שאירחה אזרבייג'ן עד כה .הרפובליקה האסלאמית הדמוקרטית,
עצמאית משנת  ,1991שוכנת ליד הים הכספי וגובלת ברוסיה בצפון,
בגיאורגיה ובארמניה במערב ובאיראן בדרום ,היא בעלת היסטוריה

תרבותית עתיקה ונחשבת לאחת המדינות המוסלמיות המתקדמות
ובעלות הסובלנות הדתית הרבה ביותר בעולם .זוהי מדינה משגשגת,
בעלת אוכלוסייה של כתשעה מיליון וחצי תושבים ,מחציתם מתחת
לגיל  .35היא נהנית משפע של משאבים טבעיים ,בעיקר נפט וגז טבעי,
המאפשרים לה התפתחות מואצת (בשנים  - 2010-2000הצמיחה
השנייה בגודלה בעולם בתמ"ג) .הנשיא אילהאם אלייב העלה את
אזרבייג'ן על המפה העולמית וחולל בה מהפכה של ממש .הוא שם

מתוך טקס הפתיחה של משחקי באקו 2015
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לו למטרה להפוך אותה לאחת המדינות הבולטות באירופה,
ובשנים האחרונות היא משקיעה משאבים אדירים בספורט
(מקצועני) ובתרבות ,הרבה יותר ממדינות אחרות באירופה.
זוהי אחת הדרכים של הנשיא ליצור גשר אל העולם המערבי,
בין השאר בעקבות ביקורות קשות שספג מארגוני זכויות האדם
בטענה לשחיתות ולרדיפת מתנגדי המשטר.
בכל הקשור ליחסי ישראל-אזרבייג'ן ,הרי לאחר שנים ארוכות
של יחסים 'מתחת לרדאר' נחשפה לפני זמן לא רב הברית
האסטרטגית בין ישראל למדינה מוסלמית שיעית ,בעלת גבול
ארוך משותף עם איראן; מדינה שעל-פי פרסומים זרים מספקת
 40אחוז מתצרוכת הנפט של ישראל ,ולחלופין ,קונה ממנה
ציוד צבאי ואזרחי במיליארדי דולרים .היחסים המיוחדים בין
שתי המדינות החלו להתפתח זמן קצר אחרי התפרקות ברית-
המועצות ולהפיכתה של אזרבייג'ן למדינה עצמאית .היום יודע
כל נהג מונית מקומי שישראל ואזרבייג'ן הן ”...”very good friends

זיו קולנטרוב – מדליית זהב ב 50-מ' חופשי

טבלה  :1ענפי הספורט שמשחקי באקו היוו לגביהם חלק מהקריטריון לריו 2016
המנצח בכל אחד מ 15-המקצועות קיבל מכסה (קווטה) למדינה
קליעה
המנצחים ביחידים (נשים וגברים) קיבלו מכסה
טניס שולחן
המנצחים (גבר אישה) קיבלו מכסה למדינה
טריאתלון
ניקוד מקביל לזה הניתן באליפות אירופה ונכלל בדירוג העולמי
קשתות
כדורעף וכדורעף חופים ניקוד לדירוג העולמי ,מקביל לניקוד תחרויות סבב המסטרס היבשתי
ניקוד לדירוג העולמי בכל המקצועות
רכיבה על אופניים
ניקוד לדירוג העולמי ( ,)4Gמקביל לאליפויות ולמשחקים יבשתיים
טאקוונדו
התחרות בבאקו מהווה את אליפות אירופה בג'ודו,
ג'ודו
והניקוד בה משמעותי לניקוד לקריטריון לריו .2016
שלושת המקומות הראשונים קיבלו מכסה לאליפות העולם AIBA
אגרוף
משתתפי באקו יהיו רשאים להתחרות באליפות העולם 2015
היאבקות
קריטריון סטנדרט IAAF
אתלטיקה
קריטריון סטנדרט FINA
שחייה

טבלה  :2משלחת ישראל למשחקי באקו:

ענף
אגרוף
אתלטיקה 																	
שגיא מוקי
ג'ודו
																	
היאבקות
התעמלות אמנותית
																	
התעמלות מכשירים
																	
כדורעף חופים
																	
קליעה
זיו קולנטרוב*
שחייה
2
																	
סה"כ

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

אילנה קרטיש – מדליית כסף בהיאבקות ()69-
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המדליסטים הישראלים במשחקי באקו

																	
זהב

ביקור בבאקו של היום הוא חוויה מהממת .העיר העשירה כוללת
אין-ספור ארמונות ומבני פאר בעלי סגנון מזרחי ,לצד קניונים עם
מיטב המותגים המערביים – שילוב של מזרח ומערב בצד השפעות
של העידן הסובייטי .לקראת המשחקים ,ובתוך שנתיים וחצי בלבד,
הקימה המדינה בבאקו מרכזי ספורט ומתקנים מרשימים ברמה
הגבוהה ביותר ,בניינים רבי קומות ,רשת כבישים חדשה (כולל נתיב
תחבורה מיוחד למשתתפים) ,כפר ספורטאים מרהיב ואפילו כפר
לאנשי התקשורת.

משחקי באקו :נתונים ומספרים
בטקס הפתיחה המרהיב באיצטדיון האולימפי בבאקו ,שנערך ב12-
ביוני ,נכחו נשיאים ,ראשי מדינות ושועי עולם .לא פחות מחמישים
מדינות צעדו בו וביניהן המשלחת הישראלית ,שהשתתפה בפעם
האחרונה במשחקי היבשת אי-שם ב ,1974-במשחקי אסיה בטהרן.
להלן כמה נתונים על המשחקים:

כאמור 50 ,מדינות השתתפו (כולל קוסובו ,שהצטרפה לראשונה
לתנועה האולימפית).
כ 6,000-ספורטאים נטלו חלק בהם וכ 3,000-אנשי מקצוע.
הספורטאים הופיעו ב 20-ענפי ספורט 31 ,מקצועות ,מתוכם 25
מקצועות אולימפיים.
התחרויות כללו  4קבוצות אפיון :ענפים אולימפיים; ענפי מים
(שהיוו את אליפות אירופה לנוער) ,ענף האתלטיקה (תחרות
קבוצתית) וענפים לא אולימפיים (אירובי ,אקרובטיקה ,כדורסל
 ,3X3כדורגל חופים ,קראטה וסמבו).
ב 12-ענפים היוו המשחקים חלק מהקריטריון הבין-לאומי
למשחקי ריו ( 2016ראה טבלה .)1
התקיימו  328אירועים ב 18-אתרי תחרות.
טבלה  1מפרטת את  12ענפי הספורט ,שבהם שימשה התחרות
כחלק מקביעת הקריטריון למשחקי ריו  .2016טבלה  2מציגה את
הישגיה של משלחת ישראל בבאקו.

מדליות ותחרויות גמר

																	
ארד
כסף
גמר
דוד אלברדיאן
																	
נבחרת
אורי ששון ()100+
()73-
ירדן ג'רבי ()63-
אילנה קרטיש ()69-
																	
נבחרת קבוצתית (קרב-רב)
נבחרת קבוצתית (סרטים)
נטע ריבקין (קרב-רב) ,נטע ריבקין (כדור)
נבחרת קבוצתית (אלות וחישוקים)
																	(קרב-רב)
נטע ריבקין (סרט) ,ויקטוריה פילנובסקי
נטע ריבקין (חישוק)
אלכס שטילוב (קרב-רב) ,אלכס שטילוב (קרקע)
																	
צוף פלדון (קרב-רב)
אריאל הילמן ושון פייגה
סרגיי ריכטר* (רובה אוויר מ 10-מ')
																	
גיא סטריק
( 50מ' חופשי)
מרק חינאווי ( 1500מ' חופשי)
זיו קולנטרוב ,מרק חינאווי
4
6
																	
12
* השיג את הקריטריון האולימפי הבי"ל לריו 2016
עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל
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בג'ודו ,אחת בהיאבקות ,שתיים באליפות אירופה לנוער בשחייה
ואחת קבוצתית באתלטיקה באליפות אירופה לאומות דרג
ג') .המספר הרב של המדליות ( )4הושג בענף ההתעמלות
האמנותית .יש לזכור שזהו ענף 'אירופי' ,ורוב המעצמות
העולמיות נטלו חלק בתחרות בבאקו  -מה שמעצים עוד יותר
את הישגן של הבנות.
אין ספק שמשחקי באקו היוו סימולציה מעולה למשחקים
האולימפיים ,מאחר שנערכו במתכונת
דומה .לספורטאים העניקה ההתנסות
באירוע רב-ענפי ,עם חשיפה
תקשורתית ,ניסיון חשוב מאוד לקראת
משחקי ריו  .2016הסימולציה הייתה
חשובה גם לצוות המקצועי הישראלי,
שעמד בפני אתגר לוגיסטי קשה של
טיפול במשלחת כה גדולה ב 16-ימי
תחרות רצופים :מערך אימונים עמוס
ומגוון ,מערך רפואי בכפר ובתחרויות,
 45טיסות הלוך ושוב של ספורטאים
ישראלים ,ישיבות טכניות ,הגרלות,
סיורי היכרות עם אתרי התחרות,
פגישות עם השגריר והקהילה היהודית
ועוד ועוד.
מדינות אירופה  -המדליות:
המדינות המובילות בטבלת המדליות
הן .1 :רוסיה ( 164מדליות  79 -זהב);  .2אזרבייג'ן ( 21 - 56זהב); .3
בריטניה ( 18 - 47זהב);  .4גרמניה ( 66מדליות  16 -זהב) (הדירוג
נקבע עפ"י מספר מדליות הזהב) .מבחינה סטטיסטית ,המדינה
המארחת מעלה משמעותית את סיכוייה להגדיל את מספר
המדליות ,ואכן ,אזרבייג'ן הקדימה מדינות כמו בריטניה ,גרמניה,
איטליה ,צרפת והולנד .מיקומה הושפע גם מזכיות בענפים
לא אולימפיים (כמו קראטה וסמבו) וא ִזרוח ספורטאים רבים
ממדינות אחרות לקראת המשחקים .ישראל דורגה במקום
ה 21-מתוך  50מדינות (מקום  15בגברים ו 25-בנשים).

 12מדליות והרבה רגעים משמחים היו נחלתה של המשלחת
הישראלית לבאקו ,שיצאה עם  139ספורטאים ( 65נשים ו74-
גברים) ו 51-מאמנים .הייתה זו משלחת הספורט הגדולה ביותר
שיצאה אי פעם לתחרות בין-לאומית חשובה .ספורטאינו נטלו חלק
ב 17-ענפי ספורט ( 21מקצועות) :אתלטיקה ,טריאתלון ,התעמלות
(מכשירים אמנותית ,אקרובטיקה),
קליעה ,היאבקות ,קשתות ,סמבו,
שחייה ( +אמנותית) ,כדורמים ,ג'ודו,
סיוף ,אופניים (הרים וכביש) ,טקוואנדו,
בדמינטון ,אגרו ּף ,כדורעף חופים
וכדורסל .3X3
הצפי להישגים היה  9-6מדליות16-12 ,
גמרים ובאתלטיקה  -עלייה מדרג ג'
ל-ב' .אבל כאמור ,התפוקה ההישגית
הייתה גבוהה בהרבה ,בעיקר בתחום
הזכייה במדליות .ספורטאי ישראל
זכו ב 12-מדליות והגיעו ל 12-גמרים,
שהתחלקו בין  7ענפים (ראה טבלה .)2

משחקי באקו היוו סימולציה
מעולה למשחקים האולימפיים,
מאחר שנערכו במתכונת דומה.
לספורטאים העניקה ההתנסות
באירוע רב-ענפי ,עם חשיפה
תקשורתית ,ניסיון חשוב מאוד
לקראת ריו 2016

סיכום
משלחת ישראל  -עם הפנים לריו :2016
ההישגים בבאקו היו גבוהים מהצפי ,והם בהחלט מעודדים
לקראת ריו  .2016כך בהתעמלות אמנותית ,בג'ודו ,בקליעה,
בהיאבקות ,בשחייה ובאתלטיקה (חנה קנייזבה-מיננקו ,דונלד
סנפורד ומרגריטה דורוז'ון) .עם זאת ,יש לזכור שבמשחקי ריו
יתחרו גם היבשות האחרות ,והשאיפה הריאלית של ישראל היא
לחזור משם עם  2-1מדליות.
יותר ממחצית מסך המדליות של ישראל בבאקו הושגו
במסגרת התחרויות שהיוו את אליפות אירופה (שלוש מדליות

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

סרגיי ריכטר  -מדליית ארד בקליעה ברובה אוויר מ 10-מ'
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אורי ששון  -מדליית כסף בג'ודו (במשקל  100+ק"ג)
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