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דבר המערכתתוכן העניינים

היחידה לספורט הישגי, הזרוע הביצועית של הוועד האולימפי 
בישראל, שמה לה למטרה להרחיב ולשפר את הידע המקצועי 
היתר  בין  בישראל,  והלאומיים  האולימפיים  המאמנים  של 

באמצעות פרסום מאמרים מקצועיים המאוגדים במגזין.

בסדרת  הראשון  הוא  שמו,  הישגי"  "ספורט  זה,  חגיגי  גיליון 
הישגי,  לספורט  היחידה  על-ידי  לאור  שיוצאו  גיליונות 
המקצוע  ואנשי  המאמנים  את  לקדם  היא  העיקרית  ומטרתו 
בספורט  העוסקים  אלו  את  ובפרט  בישראל,  הספורט  בתחום 
ההישגי ברמות הגבוהות, ללא תלות בענף ספורט מסוים. גם 
מהחומרים  רבה  תועלת  להפיק  עשויים  עצמם  הספורטאים 

המתפרסמים בכתב העת. 

תוכני הביטאון כוללים מאמרים מקצועיים בתחומי האימון, תורת 
המאמנים  מיטב  על-ידי  נכתבו  והם  הספורט,  ומדעי  האימון 

ואנשי המדע בתחום האימון:
ד"ר ליאוניד קאופמן, המאמן הלאומי בשחייה, ומורן רבינוביץ', 
מאמנת השחייה באקדמיה למצוינות במכון וינגייט, מנתחים את 
ותדירות  תנועה  )טווח  בשחייה  הקריטיים  הטכניים  המרכיבים 
שחיינים  של  התחרותי  הביצוע  על  והשפעתם  הידיים(  תנועת 

ושחייניות מובילים בעולם.
של  ומאמנה  בכדורסל  ישראל  נבחרת  מאמן  עוזר  שמיר,  דן 
ועזרים  וידאו  כמו  טכנולוגיות  שיטות  חושף  חולון,  הפועל 

טכנולוגיים שונים, המסייעות לבקרת אימון ומשחק. 
פרופ' ולדימיר איסורין וחבריו מתארים את הגורמים המשפיעים 
 .2004 באתונה  האולימפיים  במשחקים  השחיינים  תוצאות  על 
כי רוב השחיינים שחו לאט  הממצא הבולט במחקרם זה הוא 

יותר מאשר בתחרויות ההכנה.
יניב אשכנזי מציג גישות שונות לפיתוח מומחיות בספורט בקרב 
צעירים, ההבדלים המהותיים ביניהן, עקרונות ותפקיד המאמן 

בכל גישה.
ולרפואת  למחקר  במרכז  ראשית  תזונאית  וינשטיין,  איילת 
ספורט במכון וינגייט, מתארת את הצרכים התזונתיים של רץ 
רץ  זמירו,  לזוהר  התזונתי  הסיוע  תהליך  את  ומפרטת  מרתון 
מרתון והאתלט הראשון והיחיד שהשיג עד כה את הקריטריון 

למשחקי לונדון.
קלה-בנצור,  ומיה  האולימפית,  הרופאה  גליצקיה,  לובה  ד"ר 
פיזיותרפיסטית, מציגות במאמרן את פציעת הקרסול השכיחה 

ומפרטות את הדרכים השונות למניעתה ולשיקומה. 

הפראולימפי  בספורט  שחלו  המגמות  את  מתארת  לנדר  יעל 
ביטוי  לידי  הדבר  בא  וכיצד  ובעולם,  בארץ  האחרונות  בשנים 

בישראל.
בהקשר  'שינוי'  המונח  את  סוקר  פסיכולוג,  סמואל,  רועי  ד"ר 
של הקריירה הספורטיבית, תוך התמקדות בהיבטים תיאורטיים, 
מחקריים ויישומיים. הוא מתמקד במודל חדש שפיתח יחד עם 

פרופ' גרשון טננבאום.
מנטאליים  מודלים  של  יישומים  מציגים  וחבריו  גרשגורן  לאל 
)ממ"מ(, שנבחנו במחקר חדשני שהתמקד בתכנית  משותפים 
כדורגל בקולג' לאורך עונה שלמה. זאת מתוך הבנה שאיכותה 
של קבוצה תלויה במידה רבה בעבודת צוות ובתיאום המושלם 

שבין שחקניה.
פרופ' גרשון טננבאום מבקש לבחון כיצד היחסים בין תהליכים 
וקוגניטיביים והתנהגות מוטורית פועלים יחדיו בתנאי  רגשיים 

לחץ.
הילה דוידוב, מנהלת פרויקט 'אתנה Top Team' ביחידה לספורט 
הישגי, מתארת במאמרה את השינויים בהשתתפותן של נשים 
לנשים  ההישגי  הפרויקט  את  ומציגה  האולימפיים  במשחקים 

.Top Team
בכל עיתון יובלט מאמן מצטיין שהגיע להישגים מרשימים עם 
עליו  השפיע  מי  שלו,  האימון  פילוסופיית  את  נכיר  ספורטאיו. 
במהלך השנים, ואיזה מסלול אימון עשה עד היום. הפעם נפנה 
והמאמן  בטאקוונדו  הלאומי  המאמן  שרעבי,  יחיעם  על  זרקור 
חושף  עמו  בראיון   .2010 לשנת  האולימפי  הוועד  של  המצטיין 
מצטיין,  למאמן  מצטיין  מספורטאי  במסעו  החל  כיצד  יחיעם 
מיהי הדמות שהשפיעה עליו במיוחד כמאמן, ומהו המוטו שלו 

בכל הקשור לאימון ספורטאים.

את  ירחיבו  אחריו  והבאים  זה  שביטאון  תקווה  כולנו  מאמנים, 
יעוררו  ואף  תפיסותיכם  את  ישפרו  המקצועית,  השכלתכם 
תגובותיכם  את  ולקרוא  לשמוע  נשמח  אקדמי.  מקצועי  דיון 
והערותיכם. אין ספק שהן יתרמו להצלחתו של המגזין בעתיד. 
בדוא"ל:  אשכנזי  ליניב  תגובותיכם  את  לשלוח  מוזמנים  אתם 

  yaniva@wingate.org.il

קריאה מהנה,

פרופ' גרשון טננבאום ויניב אשכנזי
עורכים

קוראים יקרים,

עריכה: פרופ' גרשון טננבאום, יניב אשכנזי

עריכה לשונית: אלינור טילמן

עיצוב גרפי: סטודיו הדר ריבק

הפקה ודפוס: דפוס סופר-פרינט, תל אביב
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קוראים נכבדים,

 2012 ביולי  ב-27 
משלחת  תצעד 
במשחקים  ישראל 
האולימפיים בפעם 
בטקס  ה-15, 
המשחקים  פתיחת 
אירוע   - בלונדון 

הספורט הגדול בתבל, שעיני כל העולם 
נשואות אליו. 

עבודה  של  שנים  ארבע  מסכם  האירוע 
יסודית עם ספורטאי העילית של ישראל 
 - הישגי  לספורט  היחידה  באמצעות 
האולימפי  הוועד  של  המקצועית  הזרוע 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  בישראל, 
המקצוע  ואנשי  המאמנים  האיגודים, 

העובדים בכל המערכות.
אלה המטרות והיעדים שהוצבו בפני כל 
העושים במלאכה לקראת משחקי לונדון 

:2012
	•להמשיך ולהימנות עם המועדון היוקרתי 
מהמשחקים  החוזרות  המדינות  של 
זאת  ולעשות  מדליה  עם  האולימפיים 

שוב בפעם השישית ברציפות. 
המנצחות,  לדוכן  ספורטאית  	•להחזיר 
יעל  של  זכייתה  אחרי  שנה  עשרים 
ארד במדליית כסף במשחקי ברצלונה 

 .1992
	•לזכות במדליה אולימפית בענף ספורט 

חדש שטרם זכינו בו.
במשחקים  ספורטאינו  שכל  תקווה  אנו 

האולימפיים יהיו בשיא כושרם.

הוועד האולימפי בישראל רואה חשיבות 
המקצועי  הידע  ובשדרוג  בקידום  רבה 
המאמנים  האולימפיים,  המאמנים  של 
מאמנים  של  ההמשך  ודור  הלאומיים 
מאמינים,  אנו  כך  יביא,  הדבר  אלה. 
הישראלים,  הספורטאים  של  לקידומם 
הישגיהם  לשדרוג  להובילם  שעשוי 

הספורטיביים.
לאור  היוצא  הישגי",  "ספורט  כתב העת 
בפעם הראשונה, מעניק לכם המאמנים 
העשרה רבה  במגוון נושאים. אנו נעשה 
כל שביכולתנו להמשיך לקיים השתלמויות 
בכירי  עם  שונים  ובמקצועות  בענפים 
עדכני  מידע  ולהעביר  בעולם  המאמנים 

באמצעות חוברות מקצועיות.
המאמרים,  לכותבי  מיוחדת  תודה 

לעורכים ולכל העוסקים במלאכה.

מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר...

צבי ורשביאק
יו"ר הוועד האולימפי בישראל

קוראים יקרים,

תפיסת העולם של 
האולימפי  הוועד 
בישראל, המיושמת 
זרועו  באמצעות 
 - המקצועית 
לספורט  היחידה 
להציב  היא  הישגי, 

הדבר  במרכז.  הספורטאים  צורכי  את 
נעשה באמצעות סיוע והכוונה מקצועיים, 
מתן מעטפת רפואית אופטימלית )מרפאה 
החולים  ובבית  וינגייט  במכון  אולימפית 
האולימפי(  כביה"ח  סבא  בכפר  "מאיר" 

והבטחת רשת ביטחון כלכלית.
יום- בסיס  על  המבוצעת  פעילות  זוהי 

של  מלאה  ומעורבות  שותפות  תוך  יומי, 
איגודי הספורט.

אנו מאמינים כי בלב העשיה המקצועית 
שהם  מאחר  המאמנים,  לעמוד  חייבים 
ספורטאי  להפוך  ביכולתם  אשר  אלו 
טוב  וספורטאי  טוב  לספורטאי  בינוני 
פועלים  אנו  זו  ראייה  מתוך  למצטיין. 

לשדרוג מעמדו ורמתו של המאמן.
בשיתוף  הישגי,  לספורט  •היחידה  	
וינגייט,  במכון  למאמנים  בית-הספר 
מארגנת קורסים והשתלמויות במכלול 
אנשי  טובי  עם  ותחומים  נושאים 

המקצוע מהארץ ומהעולם.
•בפרויקטים שבהם אנו מעורבים, יחד עם  	
מינהל הספורט והאיגודים הרלוונטיים 
ועוד,  אתלטיקה  שייט,  כדורעף,   כמו 
אנו מתנים את השתתפותנו בפרויקט 
בגיוס מאמן מהמעלה הראשונה, ואותו 

אנו מממנים.
בישראל  האולימפיים  •המאמנים  	
הישגי  על  כספיים  מתמריצים  נהנים 
עושה,  שאני  ממחקר  ספורטאיהם. 
בתוקף תפקידי כיו"ר הוועדה למשחקים 
האירופי,  האולימפי  בוועד  אולימפיים 
עולה כי רק 13 ועדים אולימפיים מתוך 
האירופיים  האולימפיים  הוועדים   49
למאמנים,  גם  תמריצים  מעניקים 
בחמישייה  נמצאים  אנחנו  ה-13  ומבין 

הראשונה.

לספורט  ליחידה  להודות  ברצוני  לסיום, 
לוסטיג,  גילי  בראשה,  ולעומד  הישגי 
מגזין  הפקת  של  המבורכת  היוזמה  על 
ואנשי  המאמנים   - לכם  ולאחל  מקצועי 

המקצוע, עשייה מבורכת.

אפרים זינגר
מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

קוראים יקרים,

עולמי,  לתפיסת 
המאמן  של  מקומו 
החשוב  הוא 
ביותר  והמשמעותי 
הסיוע  במרקם 
לספורטאים, בדרך 
היכולות  למימוש 

המיטביות שלהם. בתהליך ארוך הטווח, 
שבו שותפים רבים, המאמן הוא הבמאי; 
הוא המכוון והמנתב את הגורמים השונים 
המצטרפים למהלך ההכנות המקצועיות, 
כך  עולה  הספורטאים  שרמת  וככל 
להכנות  המצטרפים  הגורמים  מתרבים 
של  הידע  שרמת  מובן  כך  מתוך  אלה. 
רבות  יקבעו  אישיותו  ומאפייני  המאמן 

לגבי הצלחת ספורטאיו. 

היחידה לספורט הישגי עושה רבות כדי 
ולשפר את הידע המקצועי של  להרחיב 
השתלמויות  באמצעות  וזאת  המאמנים, 
ופורומים  העשרה  סדנאות  מקצועיות, 
בענפי  בכירים  מאמנים  של  מקצועיים 
המאגד  זה,  מקצועי  כתב-עת  כדור. 
בענפים  מקצועיים  מאמרים  בתוכו 
אישיים וקבוצתיים, שנכתבו על-ידי מיטב 
העובדים  צמרת  ומאמני  המקצוע  אנשי 
בישראל,  הספורטאים  טובי  עם  כיום 
יסייע לכם בעבודתכם היום-יומית וידרבן 
נושאים  ולחקור  לקרוא  להמשיך  אתכם 
ספורט  ותחומי  עליהם  אמונים  שאתם 

נוספים שהמגזין עוסק בהם.

להיות  המאמן  על  מקצוע,  בכל  כמו 
מעודכן בכל החידושים בתורת האימון על 
בנושאים  לחקור  ולהמשיך  מרכיביה  כל 
להמשך  רבות  לקבוע  שעשויים  רבים 
אני  ספורטאיו.  של  המקצועיות  ההכנות 
עונה  הישגי"  "ספורט  שהמגזין  בטוח 
כל  בברכה  נקבל  ואנו  אלו,  דרישות  על 
הערה בונה כדי שהגיליון הבא יהיה טוב 

עוד יותר! 

המאמרים,  כותבי  לכל  להודות  ברצוני 
הלשונית,  העריכה  על  טילמן  לאלינור 
לשני  ובמיוחד  הגרפיקאית  ריבק  להדר 
הישגי"  "ספורט  הביטאון  של  העורכים 
אשכנזי,  ויניב  טננבאום  גרשון  פרופ'   -

שעשו עבודה מעולה.

בכבוד רב,

גלעד לוסטיג
מנהל היחידה לספורט הישגי
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פיזיותרפיה < קרסול

מבנה הקרסול
עצמות

והטאלוס  השוקית  השוקה,  מעצמות  מורכב  הקרסול  מפרק 
)עצם הערקום(, והוא מחבר בין השוק לכף הרגל. מפרק זה 
הוא בעל טווחי התנועה הגדולים ביותר מבין מפרקי כף הרגל. 

התנועות האפשריות בו הן: 
• )תנועת האצבעות כלפי מטה(  כפיפה כפית	
• )תנועת האצבעות כלפי מעלה(. כפיפה גבית	

יכולת התנועה של כף הרגל בשני מישורים )מטה ומעלה וגם 
פנימה וחוצה( היא תוצאה של שילוב תנועות מפרק הקרסול 
)מטה ומעלה( ותנועות מפרק הערקום והעקב )פנימה וחוצה(. 
תנועות משולבות אלה מוכרות גם בשם אינברסיה או סופינציה 
)שילוב של תנועה מטה ופנימה( ואיברסיה או פרונציה )שילוב 

של תנועה מעלה וחוצה(.  

רצועות
 Deltoid( בחלקו הפנימי של הקרסול ממוקמת רצועת הדלתא
ligament; Medial collateral ligament(. רצועת הדלתא הרחבה 
והחזקה נאחזת בפטישון המדיאלי של השוקה ומשם מתפרסת 
 )Talus( לערקום ,)Calcaneus( לכיוון מטה, בחיבורים לעצם העקב
ולעצם הסירה )Navicularis( בתצורה דמוית משולש, שהעניקה 
לרצועה את שמה. בחלקו החיצוני של הקרסול שלוש רצועות, 
ולעצם  לערקום  השוקה  של  החיצוני  הפטישון  בין  המחברות 

העקב: 
 • 	Anterior Talofibular  ATFL( רצועת השוקית והערקום הקדמית

Ligament -( - הרצועה החלשה ביותר של מפרק הקרסול
 - ) • 	CFL - Calcaneofibular Ligament) רצועת השוקית והעקב

הרצועה היחידה החוץ-מפרקית במפרק הקרסול 
 • 	Posterior Talofibular( האחורית  והערקום  השוקית  רצועת 
רצועות  בין  ביותר  החזקה  הרצועה   -  )PTFL - Ligament

הצידיות.

יותר  חלשות  הקרסול  של   • )לטראליות(	 הצידיות  הרצועות 
על-ידי  יחד  מוחזקות  והשוקית  השוקה  הדלתא.  מרצועת 
והיא   ,)Syndesmosis( סינדסמוזיס  הנקראת  חזקה  רצועה 
נוקשות  בשל  תנועה  במעט  המאופיין  פיברוטי'  'מפרק 

הסיבים היוצרים אותה.

פגיעות קרסול
כדי  תוך  צעד,  בכל  הגוף  נושא למעשה את משקל  הקרסול 
ייצוב הגוף בתנועה )מנגנון פרופריוצפטיבי(. התאמת הקרסול 
מצריכה  שונות  קרקע  לצורות  הנוספים(  הרגל  כף  )ומפרקי 
הקרסול  עומסים.  לספוג  ליכולת  נוסף  ותנועתיות,  גמישות 
שלו,  הגרמי  המבנה  בזכות  ויציב  חזק  מפרק  אמנם  הוא 
הקפסולה המפרקית והרצועות החזקות, אבל הוא גם מפרק 
אחר  עיקרי  מפרק  מכל  יותר  רבה  בתכיפות  להיפגע  הנוטה 
בגוף. פגיעות קרסול מהוות כ-40% מכל פציעות הספורט )3(, 
ברורה  מכאן  ביותר.  השכיחה  הספורט  לפגיעת  נחשבות  והן 

מכל  יותר  רבה  בתכיפות  להיפגע  נוטה  הוא  ויציב,  חזק  מפרק  הקרסול  של  היותו  למרות 
הספורט,  פציעות  מכלל   40% כ-  מהוות  קרסול  פגיעות  ואמנם,  בגוף.  אחר  עיקרי  מפרק 
רגיש  מפרק  על  בהגנה  הצורך  ברור  מכאן  ביותר.  השכיחה  הספורט  לפגיעת  נחשבות  והן 
זה.    במאמר  כך  על   - נכון  זאת  עושים  כיצד  הפציעה.  לאחר  הולם  שיקומי  טיפול  ומתן  זה 

מפרק הקרסול:

ממעידה לעמידה
חידושים בטיפול ובמניעה

ד"ר לובה גליצקיה  |  MD, הרופאה האולימפית.

מנהלת המרכז לרפואת ספורט ולמחקר

במכון וינגייט
lubag@wingate.org.il

מיה קלה-בנצור  |  פיזיותרפיסטית מוסמכת, 

המרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון 

וינגייט. החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה    
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• מעלות לפחות ומעל לגובה  הרמת הרגל - עד לזווית של 45	
הלב, לשיפור החזרה הלימפאטית.

• )בהתאם למצב הקליני(, תוך  מנוחה ו/או הפעלה מוקדמת	
הימנעות מתנועות אקטיביות המגבירות את הכאב; לפעמים 
- ללא דריכה או עם דריכה חלקית בלבד וחשוב ביותר - עד 

גבול הכאב!
הראשונות,  השעות   • ב-48	 קרח  לשים  ניתן  קרח.  הנחת 
לפרקי זמן של כ-10 דקות בכל שעה. המטרה היא להקטין 
ניתן  שעות   48 לאחר  המקומית.  והנפיחות  הדימום  את 
זרמים בטמפרטורת החדר,  להתחיל להשתמש באמבטיית 
או באמבטיות קונטרסטיות כדי להקטין את הנפיחות ולשפר 

את טווחי התנועה במפרק.
ניתן  הפציעה  לאחר  הראשונות  בשעות   • לוחצת.	 תחבושת 
בדרך כלל להשתמש בתחבושת אלסטית, או בטייפ פתוח 
בקדמת הקרסול התומך. טיפול זה מאפשר ניקוז הנפיחות 
וטיפול מקומי בקומפרסים, עיסוי במשחות כגון 'טראומיל', 
המכילות חומרים המפחיתים את שטף הדם וכדומה. בהמשך 
ניתן להחליף את החבישה ל- Adhesive elastic bandage או 
ל- Self-adhesive bandage - תחבושות גמישות אך מספקות 
תמיכה טובה יותר למפרק הפגוע; או לחלופין, טייפ תומך 
מתאים. לאחרונה הופיעו בשוק מגוון טייפים גמישים, שניתן 
לשלבם בטיפול להורדת הנפיחות ושיפור הזרימה הלימפטית 

)קניזיוטייפ, קניזיוטקס וכדומה(.
בנקע  בטיפול  ביותר  זהו החלק החשוב   • פיזיותרפי.	 טיפול 

בקרסול )התייחסות מפורטת יותר מופיעה בהמשך(
• על הספורטאי לבצע כמה פעמים ביום את אותן  תרגול עצמי.	

התנועות והתרגילים שקיבל במסגרת הטיפול הפיזיותרפי
• הידרותראפיה	

השימוש  גדל  האחרונות  בשנים   • הומיאופטיים.	 תכשירים 
וספיגתם  דם  שטפי  להקטנת  הומיאופטיים  בתכשירים 
המהירה במטרה להפחית נפיחות  כאב - מקומי ומערכתי 
כאחד. למרות  מיעוט יחסי בעדויות מדעיות שבוחנות את 

יעילות התכשירים, נראה שקיימת השפעה קלינית מיטיבה.
הזרקת  הוא  נוסף  חדשני  טיפול  • גדילה. 	 פקטורי  הזרקת 
בבית  המבוצע  הפציעה,  למקום   )PRP( גדילה  פקטורי 
עובר  הדם  מהמטופל;  דם  נלקח  הטיפול  לצורך  חולים. 
 ,)Thrombocytes( של החלק הכולל טסיות )סרכוז )הפרדה
גדילה,  פקטורי  של  גדולה  כמות  פני שטחם  על  המכילים 

הידועים ביכולתם לזרז במידה מסוימת את תהליך ההחלמה 
ובעיקר לשפר את איכותה. 

הפגיעה  כאשר  בעיקר  בלבד,  נדירים  במקרים   • קיבוע,	
טיפול  או  גבס  עם  קיבוע  מומלץ  בשבר,  מלווה  ברצועות 

כירורגי.
חשוב להדגיש: שימוש בתכשירים אנטי-דלקתיים אינו מומלץ! 
נוגדי דלקת עלולים להאריך את זמן ההחלמה ובמידה מסוימת 

גם לפגוע באיכותה.

חזרה לפעילות
בתמונה  מותנה  ספורטיבית  לפעילות  החזרה  זמן  משך 
הקלינית ובמצב התפקודי. פרק הזמן הממוצע לחזרה מלאה 
הפגיעה.  לחומרת  בהתאם  שבועות,  ל-12   4 בין  נע  לפעילות 
לעתים קרובות מומלצת חזרה עם אביזרים התומכים ביציבות 

של הקרסול - חבישה עם טייפ או תומכי קרסול שונים.
לגרום  עלולה  לפעילות  מדי  מוקדמת  שחזרה  להדגיש  יש 
לפציעה חוזרת ולהארכת זמן השיקום מעבר למצופה. הדוגמה 

הבאה ממחישה סכנה זו.

תיאור מקרה
ג'ודוקא כבן 20 נקע את קרסולו במהלך תחרות. מיד לאחר 
הפציעה הוא נלקח לחדר מיון כדי לשלול פגיעה גרמית, ולאחר 
בקרסול.  נקע  של  אבחנה  עם  לביתו  שוחרר  ראשונה  עזרה 
לפיזיותרפיה  למחלקה  לראשונה  הגיע  הוא  ימים   3 לאחר 
וקיבל טיפולים בהתאם למצבו. הוא חווה שיפור מיידי במצבו, 
ולאחר כ-5 טיפולים, כעשרה ימים מיום הפציעה, הוא החליט, 
על דעת עצמו, לשוב לפעילות. אחרי 4 ימים הוא נפצע שנית 
באותו קרסול, עם החמרה משמעותית במצבו. בעקבות פציעתו 
שיפור  חל  לא  הפעם  אך  מאימונים,  בשנית  הושבת  החוזרת 
וסימנים  בהחלמה  העיכוב  המנוחה.  בעקבות  מספק  קליני 
קליניים נוספים העלו חשד לקרע בסינדסמוזיס, והספורטאי 
הופנה לבירור שכלל אולטרה-סאונד דינאמי, שאישר אבחנת 

'נקע גבוה' )המערב את רצועת הסינדסמוזיס( בקרסול. 
לאור אבחנה זו הוא הופנה להזרקת פקטורי גדילה מקומית 
הרפואי  במרכז  הספורט  מרפאת  במסגרת  שבוצעה   ,)PRP(
'מאיר' בכפר סבא. הזריקה שיפרה את מצבו הקליני בצורה 
ביותר.  הספורטאי הנלהב חזר בשנית להתאמן,  משמעותית 
יש לציין שהחזרה  ונחבל באותו קרסול.  שוב על דעת עצמו, 

שיעור הסיכון לנקעים חוזרים, בהמשך לחבלה הראשונית, הוא גבוה מאוד )עד 70%( בפרק הזמן של 
עד שישה חודשים מיום הפציעה הראשונה. מכיוון שרוב הספורטאים הסובלים מנקע בקרסול חוזרים 

לפעילות מלאה בפרק זמן קצר בהרבה, מובנת המשמעות המדאיגה של ממצא זה

חשיבותה של ההגנה השרירית על מפרק רגיש זה ומתן טיפול 
שיקומי הולם בהיארעות פציעה.

נקע בקרסול
במיוחד  החיבור,  לרקמות  הנגרם  נזק  הוא   )Sprain( נקע 
לרצועות, שעשוי להתבטא במתיחה של כמה סיבים ועד קרע 
חוסר  מידת  על-פי  מוגדרת  הנקע  חומרת  מלא.  או  חלקי 
ובדרך  למייצבים,  הנזק  עקב  הנגרמת  המפרקית  היציבות 
שלישית  בדרגה  נקע  חומרה.  דרגות  שלוש  מגדירים  כלל 
וברוב המקרים  נזק אנטומי משמעותי,  הוא פציעה המערבת 

מחייבת קיבוע. 

יום.  בכל  קרסול  נקעי  כ-25,000  מתרחשים  בארצות-הברית 
למרות השכיחות הגבוהה אין להסיק מכך שמדובר בפציעה 
להתייחסות  קרובות  לעתים  גורמת  הפגיעה  שכיחות  קלה! 
בחיים  אחת  פעם  הקרסול  את  נקע  לא  )מי  דיה  רצינית  לא 
לפחות?(, וכתוצאה מכך - אבחנה מאוחרת, חוסר טיפול או 
טיפול שלא בהתאם לחומרת הפציעה. חשוב לציין כי ב-40% 
נותרים סימנים שאריים לאחר חבלה כה פשוטה,  מהמקרים 
לכאורה. וכך עשוי נקע בקרסול, החוזר על עצמו כמה פעמים, 

לשבש את יכולת הביצוע בצורה משמעותית ביותר. 

קרע ברצועות הקרסול עשוי להיות:
או  הרצועה;  מסיבי  חלק  רק  נקרעים  כאשר   • 	- חלקי  קרע 
העצם(,  של  חלק  עם  או  )בלבד  ממנה  חלק  נתלש  כאשר 

ממקום החיבור; 
• כאשר נקרעים כל חלקי  הרצועה, לעתים תוך  קרע מלא -	

כדי תלישת הרצועה ממקום החיבור.
בהתאם לתכונות האנטומו-פיזיולוגיות של הקרסול, הפגיעה 
המהווה   ,)2 איור  )ראה   ATFL-ב פגיעה  היא  ביותר  השכיחה 
הפגיעה  מהמקרים,  ב-20%   .)8( בקרסול  מהנקעים  כ-70% 

משולבת עם קרע ב-CFL )ראה איור 3(. 

'נקע גבוה' בקרסול
או  מניתור,  שגויה  נחיתה  הוא  הפגיעה  של  השכיח  המנגנון 
צעד שגוי תוך סיבוב כף הרגל פנימה )Inversion(, או פנימה 
איור  )ראה  )הפנימית(  הדלטואידית  ברצועה  הקרעים  ומטה. 
4( מהווים בסך-הכול כ-10% מכלל הנקעים בקרסול, כאשר 

המנגנון העיקרי הוא פרונציה של כף הרגל. 
לפציעה  להוביל  לעתים  עלול  לעיל  שתואר  התנועות  מנגנון 
חמורה במיוחד, של 'נקע גבוה' בקרסול, המערב את  רצועת 
 Anterior+Posterior הסינדסמוזיס. הסינדסמוזיס כולל רצועות
ושוקית  שוקה  בין  והממברנה   Tibio-Fibular ligaments
(Interossoeus membrane( - רצועת השוקית והשוקה. הפגיעות 

ברצועות אלה הן:
להופיע  או  מבודד,  להיות  עשוי  הוא   • בסינדסמוזיס.	 קרע 
יחד עם קרע ברצועה דלטואידית עקב שילוב של פרונציה 
כף  של   )Outward rotation( חיצוני  וסיבוב   )Pronation(

הרגל.
בשבר  מלווה  להיות  עשויה  היא   . • בסינדסמוזיס	 פגיעה 
בשוקית, מעל המפרק הקרסול, או שבר בפטישון הפנימי.
פגיעה זו עלולה להוביל בעתיד לתת-פריקה  של הערקום, 

אם הפגיעה לא טופלה בהתאם. 

אבחנה
לנזק  גורמת  התקין  לטווח  מעבר  הקרסול  של  תנועה  כל 
ובכאבים,  בנפיחות  דם,  בשטף  ומלווה  המייצבות  לרקמות 
בהתאם לחומרת הפגיעה. יש להתייחס לשילוב של שטף דם, 
נפיחות וכאבים )או רגישות מקומית( כפגיעה ברצועות הקרסול. 
לפעמים הפגיעה עשויה להיות מלווה בתלישה של חלק קטן 
של העצם - שבר תלישה )Avulsion injury( - פגיעה אופיינית 

יותר לספורטאים צעירים או לאנשים מעבר לגיל 55. 
האבחנה מבוססת על תיאור האירוע ומנגנון הפציעה והתמונה 
קלינית. בדיקות הדמיה מבוצעות על-פי הצורך וכוללות צילום 
רנטגן )במקרים שבהם קיים חשד לשבר(, בדיקה על-קולית 
)אולטרה-סאונד( ובדיקה על-קולית דינאמית, במידת הצורך 

.MRI-ו CT -

טיפול בנקעים
הטיפול המקומי הוא בהתאם  •  מיד לאחר הפציעה: 	

:RICE/MICE לעקרונות של 
)Reast( מנוחה - R 

)Ice( קרח - I 
C - תחבושת לוחצת )E  )Compression - הרמת הרגל 
הפגועה Elevation( M( - תנועה או הפעלה מוקדמת 

.)Movement(

איור 4: קרע ברצועה הדלטואידית )הפנימית(איור 3: קרע ברצועת השוקית והעקב )CFL(איור 2: פגיעה ברצועת השוקית והערקום הקדמית )ATFL(איור 1: מבנה הקרסול - מבט צידי
Sports Injuries (1986) :האיורים מתוך הספר

 - מכך  וכתוצאה  רצינית  לא  להתייחסות  קרובות  לעתים  גורמת  קרסול  פגיעות  של  הרבה  השכיחות 
לאבחנה מאוחרת, חוסר טיפול או טיפול שלא בהתאם לחומרת הפציעה 

שוקית

שוקה

ערקום

רצועת השוקית
והעקב

רצועת השוקית
והערקום האחורית

רצועת 
השוקה

והשוקית
האחורית
התחתונה

גיד
אכילס

רצועת השוקה והשוקית
הקדמית התחתונה

רצועת השוקית
והערקום הקידמית

Talofibular
ligament

Splint bone
(fibula)

Ankle bone
(talus)

Calcaneofibular
ligament

Heel bone
(calcaneus)

Ankle bone (talus)
Ankle bone (talus)

Shin bone (tibia)

Shin bone (tibia)

Splint bone (fibula)
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Anterior talofibular
ligament

Deltoid ligament

Calcaneofibular
ligament
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מניתור  נחיתה  כאשר  בקרסול,  מנקע  שסבלו  נבדקים  אצל 
אופיינה בפחות כפיפה במפרק הברך. ממצאים אלה מחזקים 
מאוד את הצורך להדגיש תרגילי חיזוק וייצוב לשרירי הליבה, 

שיש להתחילם מוקדם ככל האפשר בתהליך השיקום.

ד. תרגול מייצב )פרופריאוספציה(. כדי להחזיר את השליטה 
והביטחון בתנועה למפרק הפגוע, על הטיפול המשקם לכלול 
התייחסות לדפוס הפעולה המתרחשת בתגובה לשינוי פתאומי 
ובלתי צפוי: שינויים במנח, במהירות או בכיוון התנועה חיוניים 
ההגנה  מנגנון  זהו  תקינים.  תגובה  דפוסי  ולהחזרת  לעידוד 
שיאפשר תגובה מהירה של מערכת העצבים תוך יצירת תיאום 
עצבי-שרירי הדרוש לבקרת התנועה. בתרגול המייצב ייעשה 
שימוש במגוון משטחים יציבים וניידים, תוך שילוב של עקרונות 
והעלאה  המטלות  גיוון  חיצוני,  מיקוד  כגון  מוכרים  למידה 
הדרגתית של דרגות הקושי. כמו כן, חשוב לכלול תרגול בעת 

עייפות.
יעיל  ונמצא  הייצוב  יכולת  של  הערכה  המאפשר  אחד,  מודל 
 Star ככלי לזיהוי מטופלים בסיכון גבוה לנקעים, הוא מבדק 
דינאמי  משקל  שיווי  הבודק   ,(SEBT)  Excursion Balance Test
)7(. במבדק זה מבוצעת סדרה של כפיפות )Squats( על רגל 
אחת, תוך הושטת הרגל השנייה לפנים ולאחור בשני כיוונים 
אלכסוניים: מדיאלי-אחורי ולטראלי-אחורי. על הנבדק לגעת 
במרחק הגדול ביותר + תוך שמירה על דיוק בתנועה ויציבות 
)ביחס  הרגל העומדת. תחשיב ממוצע של שלושת הביצועים 
לאורך רגלי הנבדק( משווה בין שני הצדדים. הפרש צד הגדול 
מ-4 ס"מ נמצא כמגביר מאוד את הסיכון לפציעה חוזרת, ואינו  
במחקר  כי  לציין  מעניין  תחרותית.  לפעילות  לחזרה  מומלץ 
באופן  בקרסול  יציבות  חוסר  שניבא   המדד  כי  נמצא  נוסף 
הקרוב ביותר היה מדד התנועה המדיאלית-אחורית, שבה יש 

חשיבות רבה לפעילות השרירים המרחיקים של הירך )5(. 

ה. תרגול פונקציונאלי. עיקרון מנחה חשוב באימון ובלמידה 
הוא התאמת המטלה באופן ספציפי לכישורים הנדרשים. ככל 
ניתורים  יעילותו.  תגדל  כך  הביצוע  לתנאי  ידמה  שהתרגול 
ענפי הספורט שבהם  ונחיתות הם מאפיין המשותף למרבית 
קיים שיעור גבוה של חבלות קרסול, ולכן ראוי לכלול תרגול 
ספציפי שלהם במסגרת תכניות שיקום ומניעה. לאחר חבלות 
בין  שכללו,  מניתורים  הנחיתה  בדפוסי  שינויים  נצפו  קרסול 
השאר, איחור בהשגת בסיס יציב לאחר הנחיתה, נחיתה תוך 
פחות כיפוף של הברך ומנח חיצוני יותר של כף הרגל )לכיוון 
סופינציה( )2(. לא ברור באילו שינויים עצביים מלווים שינויים 
ניתורים  של  מגוון  תרגול  לבצע  מומלץ  אך  אלה,  מכאניים 

ונחיתות, תוך שימת דגש על תיקון ההיבטים המוזכרים.

באביזרים  שימוש   - ספורטיבית  לפעילות  בטוחה  חזרה  ו. 
השיקום  תקופת  בתום  לפעילות  החוזר  ספורטאי  תומכים. 
מתלבט לעתים קרובות בשאלת השימוש בחבישות או בתומכים 
באחרונה  נפוץ  אלסטי,  לא  בטייפ  השימוש  בצד  חיצוניים. 
שבתחושת  היתרון  לצד  )קניזיוטייפ(.  אלסטי  בטייפ  השימוש 
הביטחון והתמיכה שמקנה החבישה או הטייפ, קיימת השאלה 
האפשרי  והחשש  פציעות  בהפחתת  הקיבוע  יעילות  בדבר 
זמן.  לאורך  פסיכולוגית  תלות  ויצירת  שרירים  החלשת  מפני 
במחקר עדכני )6( בוצעה סקירה )Systematic review( של כל 

המחקרים שבדקו את השימוש במגני קרסול במהלך השיקום. 
זמן החזרה לפעילות לאחר הפציעה היה קצר באופן משמעותי 
בקרב המשתמשים במגנים ובתומכים. לעומת זאת, לא נמצאה 
במחקרים  החוזרות  הפציעות  בשיעור  מובהקת  הפחתה 
שנבדקו. ייתכן שניתן לייחס עובדה זו לתקופות המעקב השונות 
מאוד בין המחקרים - שנעו בין 5 שבועות לשנה מיום הפציעה. 
קניזיוטייפ(,  )מסוג  האלסטי  בטייפ  השימוש  ליעילות  באשר 
עלייה בפעילות  נמצאה  לא אלסטי  טייפ  לבין  בינו  בהשוואה 
שרירי הקרסול בתגובה להסטה בשימוש בטייפ הלא אלסטי, 
)1(. מסקנת החוקרים היתה  אך לא תוך שימוש בקניזיוטייפ 
למניעת  כאמצעי  בקניזיוטייפ  לשימוש  להמלצה  בסיס  שאין 

נקעים.  

סיכום
כחשובים  גופני  וכושר  חיזוק  תרגילי  נחשבו  לאחרונה  עד 
בעיקר לשיפור של ביצועי הספורטאי. כעת ברור כי זהו כלי 
יעיל וחשוב גם למניעת פציעות. העקרונות שמועברים מתחום 
בעונת  האימון  בתכניות  להיטמע  צריכים  פציעות  שיקום  של 
ההכנה ולעבור התאמה ספציפית לענף הספורט שבו מדובר. 
או  לתנועות המשחק  יותאמו  הכוח  הדגשים בבחירת תרגילי 
הסטטי  המשקל  שיווי  הם  נוספים  חשובים  מרכיבים  הענף. 
אלה  כל  טכניקה.  על  והקפדה  פליומטרי  תרגול  והדינאמי, 
וההיעדרות  הפציעות  את  ויפחיתו  האימון  איכות  את  ישפרו 

מפעילות בעקבותיהן.

בהמשך לשלבי הטיפול המיידי, המשימה החשובה 
מניעת  היא  המטפל  הפיזיותרפיסט  של  ביותר 

הפיכתו של הנקע החריף לנקע כרוני

ניתורים ונחיתות הם מאפיין המשותף למרבית ענפי הספורט שבהם קיים שיעור גבוה של חבלות קרסול, 
ולכן ראוי לכלול תרגול ספציפי של ניתורים ונחיתות במסגרת תכניות שיקום ומניעה

להגנת  טייפ  חבישת  או  קרסול  תומך  ללא  בוצעה  לאימון 
הזרקת   בוצעה  החוזרת  הפגיעה  בעקבות  המחלים.  המפרק 

PRP נוספת, ושוב הוחל בטיפול פיזיותרפי. 
ההתנהלות המתוארת במקרה זה, שנבעה מרצונו של ספורטאי 
זמן ההיעדרות מפעילות,  הביאה בסופו של דבר  לקצר את 
'קלה',  פציעה  בעקבות  מאימונים  ההשבתה  משך  להארכת 
חודשים,  החמיר פציעה  'איבד' שלושה  לכאורה. הספורטאי 
חריפה והפך אותה לפציעה כרונית שחייבה טיפול אינטנסיבי, 

יקר ומורכב, שלא היה הכרחי כלל ביחס לפציעה המקורית. 
בין הצוות  זו מומחשת חשיבותו של שיתוף הפעולה  בדוגמה 
הרפואי וצוות המאמנים, החולקים מטרה משותפת של החזרת 
הספורטאי לפעילות בטוחה בזמן הקצר ביותר האפשרי, תוך 

השלמת התהליך השיקומי.

מטרות הטיפול הפיזיותרפי
הסיכון לנקעים חוזרים בהמשך לחבלה הראשונית הוא גבוה 
ביותר, בשיעור של עד 70% בפרק הזמן של עד שישה חודשים 
מיום הפציעה הראשונה )5(. מכיוון שרוב הספורטאים הסובלים 
מנקע בקרסול חוזרים לפעילות מלאה בפרק זמן קצר בהרבה, 

מובנת המשמעות המדאיגה של ממצא זה. 
ואכן, בהמשך לשלבי הטיפול המיידי, המשימה החשובה ביותר 
הנקע  של  הפיכתו  מניעת  היא  המטפל  הפיזיותרפיסט  של 
 II )דרגה  יחסית  גבוהה  מדרגה  פציעות  כרוני.  לנקע  החריף 
ומעלה של נזק לרצועות( מאופיינות בנזק מבני-אנטומי ניכר, 
המוביל לחוסר יציבות מכאני )Mechanical instability(. נקעים 
יזכו בדרך כלל להתייחסות טיפולית מתאימה.  בדרגות אלה 
לעתים הנקע מאופיין בהעדר נזק אנטומי ברור )נזקים לרצועה 
להתבטא  שעלולים  תפקודיים  בנזקים  אך   ,)II - I בדרגות 
ובמעידות תכופות של הקרסול,  ב'בריחות'  בחולשת שרירים, 
בחוסר ביטחון ובירידה בתפקוד. מצב זה מוגדר כחוסר יציבות 
תפקודית )Functional Instability(, והעדר טיפול מתאים עלול 
להוביל להפיכת הפציעה החריפה, הראשונית, לפציעה כרונית 

ומטרידה.

המבוצע  החריף,  בנקע  הטיפול  מרכיבי  את  בקצרה  נסקור 
בהשגחת הפיזיותרפיסט ומתחיל מיד לאחר הפציעה: טיפול 
זה נמשך החל בימים אחדים ועד 6 שבועות, בהתאם לחומרת 
הפציעה שאובחנה )ראה לעיל(. מטרות העל בטיפול בנקעים 

כוללות התייחסות למרכיבים הבאים:
א. הורדת הכאב והנפיחות

ב. שחזור טווח התנועה המלא 
ג. חיזוק ותרגול שרירי

ד. תרגול מייצב )פרופריאוספציה(
ה. תרגול פונקציונאלי

ו. חזרה בטוחה לפעילות ספורטיבית.
אם כן, עלינו להגדיר היטב את הקריטריונים לחזרה בטוחה 
לפציעה  המוגבר  הסיכון  את  להפחית  ניתן  וכיצד  לפעילות, 
המחקריות  והעדויות  לרשותנו  העומדים  האמצעים  להלן  זו. 

התומכות בהמלצות המובאות להלן.
א. הורדת הכאב והנפיחות. שלב ראשוני זה עשוי להימשך כמה 
ימים. חשוב לציין שתנועה אקטיבית, ללא נשיאת משקל )ללא 
דריכה מלאה(, מועילה מאוד לפיזור הבצקת והגודש המלווים 
המשולבת  מבוקרת,  תנועה  לבצע  מומלץ  לכך,  אי  חבלה. 
בהרמת הגפה )Elevation(. ניתן בהחלט לבצע תנועות במים 
לא חמים )אמבט מערבולת ליד שפת הבריכה(, לדווש באופני 
הרגליים,  ותמיכת  פיטבול ממצב שכיבה  כדור  לגלגל  כושר, 
הרגל.  כף  שרירי  באמצעות  בישיבה  ספוג  כדור  לגלגל  או 
שתי הטכניקות האחרונות מאפשרות הפעלת שרירים עדינה 

ונשיאת משקל קל.

ב. שחזור של טווח תנועה מלא. ניתן בהחלט לצפות לשחזור 
חזרה  לוודא  במיוחד  וחשוב  בקרסול,  מלא  תנועה  טווח  של 
מלאה של טווח הכפיפה הגבית )Dorsi flexion(, תנועה חיונית 
היוותרות  וניתורים.  ריצה  במהלך  ובבלימה  משקל  בקבלת 
בצקת פרקית עלולה לעכב את החזרת טווח התנועה המלא 

וליצור דפוסי תנועה מפצים לטווח הלקוי. 
והדרכה  מנואליות  טכניקות  משלב  בנקע  המשקם  הטיפול 
קושי מתמשך  המלא.  הטווח  להחזרת  עצמי מתאים  לתרגול 
)של כמה שבועות( בהחזרת הטווח המלא והחופשי מכאבים 
עלול לרמז על מעורבות של מבנים נוספים כמו הסינדסמוזיס, 

ומצריך בירור והפחתה זמנית בנשיאת המשקל.

ג. חיזוק ותרגול שרירי. ברור מאליו הצורך לחזק ולתרגל את 
שרירי מפרק הקרסול, המפעילים ומייצבים את המפרק הפגוע. 
)ולשאר  זו  למטרה  המתאימים  נבחרים  לתרגילים  הצעות 
בטבלה שלהלן.  בקצרה  מודגמים  החיוניים(  השיקום  מרכיבי 
מעורבותם  הוא  רבים  במחקרים  שנמצא  צפוי  פחות  ממצא 
והברך.  הירך  אזור  של  בעיקר  הפרוקסימליים,  השרירים  של 
חולשת השרירים מרחיקי הירך )Gluteus Medius(, איחור בזמן 
התגובה של שרירי הירך והקרסול במעבר לנשיאת משקל על 
רגל אחת, הפחתה בפעילות ה- Hamstrings וגיוס יתר של שריר 
המעניינים  מהממצאים  חלק  הם  אלה  כל   -  Quadriceps ה- 
הפרוקסימליים  השרירים  בתפקוד  שינויים  על  המצביעים 
שונים  בלימה  נמצאו דפוסי  כן  כמו   .)4( נקע בקרסול  לאחר 

פרק הזמן הממוצע לחזרה מלאה לפעילות נע בין 4 ל-21 שבועות, בהתאם לחומרת הפגיעה. חזרה 
מוקדמת מדי עלולה לגרום לפציעה חוזרת ולהארכת זמן השיקום מעבר למצופה

אופן ביצוע/הערותתרגילמטרה

שרירים 

אינטרינזיים - 

כף הרגל

משיכת מגבת ע"י הבהונות, 

המשקל מונח על המגבת – 

להתנגדות. בהמשך - 'הליכות' 

כף רגל

x 3 20 חזרות

אברסיה וכפיפה 

גבית

גומייה בגב כף הרגל: משיכה 

מעלה וחוצה;

חזרה איטית. x 3 10 חזרות

תרגול ייצוב

מגוון משטחים ניידים. שתי 

רגליים ואח"כ רגל אחת

x 3 5 דקות

חיזוק שריר 

התאומים

)Gastrocsoleus(

עלייה מהירה על קצות 

האצבעות וירידה איטית.

יש להגיע ל-30 חזרות ברצף.

אח"כ להוסיף משקל

ואח"כ ברגל אחת

חיזוק אגן צידי. 

שרירי הבטן 

האלכסוניים 

ומרחיקי הירך

האמה )או היד הישרה( מונחת 

על קרש ציר: איסוף הבטן 

והרמת צד הגוף. x 3 10 חזרות

Squat  תרגול

ברגל אחת.

אפשר לשלב 

משטח לא יציב

כפיפת רגל מהירה ושהייה. 

אפשר עם נגיעה בקרקע.

עלייה איטית.

יש לשמור על ציר הברך!

x 3 10 חזרות

פגיעות קרסול - תרגילי מניעה ושיקום

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לפנות ליניב אשכנזי



ינואר 2012, ספורט הישגי |  1011  |  ספורט הישגי, ינואר 2012

תזונת ספורטאים <

א. צרכים תזונתיים 
של רץ מרתון

הגבוהות מתאפיין  ברמות  המרתון  ענף 
גדולים,  שבועיים  אימונים  בנפחי 
עצימות אימונים משתנה ותחרויות רבות 
לאפשר  כדי  השנה.  במהלך  הפרוסות 
מימוש מרבי של היכולת בזמן תחרות יש 
היום  לסדר  המותאמת  בתזונה  להיעזר 
זו  ומושכלת.  עקבית  בצורה  הרץ  של 
מושגת תוך השלמה קלורית המספקת 
הגבוהים  האנרגטיים  הצרכים  את 
יש  זאת,  עם  זה.  לענף  האופייניים 

)% שומן  גוף  והרכב  לשמור על משקל 
שמירה  תחרותי.  יתרון  המהווים  נמוך( 
שימת-לב  מחייבת  יציבות משקלית  על 
לשעות  המזון  של  מדוקדקת  להתאמה 
החלים  ולשינויים  לעצימותם  האימונים, 
האימונים  בתכנית  לתקופה  בהתאמה 

והתחרויות השנתית.
 

שמירה על מאזן נוזלים 
ואלקטרוליטים 

התייבשות
המים הם בסיס החיים. כ-70% ממשקל 
חיוניים לא  הנוזלים  מים, אך  גופנו הם 

רק כדי לחיות אלא גם כדי לעזור לגוף 
שמצטברים  החום  מעודפי  להיפטר 
במהלך ביצוע מאמצים גופניים. המסלול 
העיקרי בגוף, המאפשר קירור, הוא ייצור 
זיעה ואיודה. בתנאים של ביצוע מאמצים 
מוגברת,  בהזעה  צורך  קיים  גופניים 
שהיא הערוץ העיקרי לקירור הגוף. מצב 

זה עלול להביא למאזן נוזלים שלילי. 
ביצוע  במהלך  הנוזלים  איבוד  קצב 
מאמצים גופניים מושפע מכמה גורמים: 
עוצמה ומשך המאמץ, תנאי הסביבה, סוג 
הביגוד ועוד )ACSM, 2010(. המחיר שרץ 
פעילות  ביצוע  במהלך  משלם  המרתון 
סביבתי  חום  בתנאי  נמרצת  גופנית 
לעתים  מוגבר,  נוזלים  איבוד  הוא  גבוה 
2-1 ליטרים בשעה. ההתייבשות עלולה 
ביכולת  משמעותית  לפגיעה  לגרום 
להעלאת  העייפות,  להגברת  הביצוע, 
שכיחות כאבי )כיווצי( שרירים ולהגברת 
)בחילות,  העיכול  המערכת  ההפרעות 
כאבי בטן, שלשולים, צואה דמית ועוד(. 
במצבי קיצון - לאובדן הכרה ועד מקרי 
מוות. מעבר לאיבוד נוזלים, הגוף מאבד 
בזיעה גם מלחים, במיוחד את יון הנתרן 
חשיבות  שלו  השולחני(,  המלח  )רכיב 
עליונה באין-ספור תהליכים פיזיולוגיים 

בגוף. 
של  הדרגה  לגבי  רפואיות  מסקנות 
על  להסיק  ניתן  הגוף  התייבשות  מצב 
הנתרן  ערכי  בדיקות  של  תוצאות  סמך 
יותר  של  בדיקה  ערך  )בפלזמה(.  בדם 
חוסר  על  להעיד  מ-mEq/L145 עלול 
שתמנע  מותאמת  בנוזלים. שתייה 
הביצוע  יכולת  את  תשפר  התייבשות 
לאחר  ההתאוששות  ואת  מחד-גיסא 

ביצוע הפעילות הגופנית מאידך גיסא.

היפונתרמיה
עלול   mEq/L135-מ נמוך  בדיקה  ערך 
להעיד על עודף נוזלים )'הרעלת מים'( 

ולעתים על חוסר מוחלט בנתרן הנקרא 
הנוצרת  זו,  תופעה  'היפונתרמיה'. 
כתוצאה מחסר בנתרן - מוחלט או יחסי, 
ועלולה אף  נחשבת למסוכנת לבריאות 
בשל  נוצר  מוחלט  חסר  למוות.  להוביל 
נוצר  יחסי  וחסר  במזון,  בנתרן  חוסר 
מים,  של  גדולה  כמות  שתיית  בשל 
המכילים כמויות זניחות של נתרן, בתוך 
ירידה  נגרמת  מכך  כתוצאה  קצר.  זמן 

בריכוז הנתרן בפלזמת הדם. 
רצי מרתון, המבצעים מאמצים ממושכים 
)של יותר משעתיים ברצף וללא הפסקות 
אכילה( באימונים ובתחרויות המתקיימים 
בשעות המתאפיינות בעומס חום גבוה, 
להיפונתרמיה.  בסיכון  להיות  עלולים 
איבוד נתרן בקרב ספורטאים נע בין 500 
ל-1,150 מיליגרם )מ"ג( לכל ליטר זיעה, 
ולכן ככל שהפעילות ממושכת יותר כך 
גדל הסיכון לפתח היפונתרמיה. אי לכך, 
במהלך  מלחים  לשתייה  להוסיף  חשוב 

המאמץ )ראה בהמשך(.

המלצות שתייה לרצי מרתון 
המלצות השתייה המקובלות לרצי מרתון 

הן כדלהלן:
מ-3.7	•  יותר   - לגברים  היום:  במהלך 
ליטר  של  בקבוקים  )כ-2.5  ליטר 

וחצי(.
לשתות  יש  מאמצים:	•  ביצוע  במהלך 
כל 15-10 דקות ובסך-הכול חצי ליטר 

נוזל לפחות עבור כל שעת פעילות.
רצוי  לאחריו:	•  ומיד  המאמץ  לפני 
ליטר  כחצי  של  שתייה  על  להקפיד 

נוזלים. 

המלצות להשלמת נתרן
במצבים של אימונים רציפים ממושכים 
או אימונים עצימים, ובמיוחד כאשר אלו 
יש להקפיד לא  חום,  מבוצעים בעומסי 
רק על השלמת השתייה במהלך המאמץ 
הספרות  נתרן.  השלמת  על  גם  אלא 
 )1/8( שמינית  על  ממליצה  המקצועית 
כפית מלח )כ-0.5 גרם נתרן( לכל חצי 

ליטר משקה או ג'ל ספורט. 
מהווה  איזוטוניים  במשקאות  השימוש 
במהלך  הנוזלים  להשלמת  נוח  אמצעי 
נוזלים,  מספק  המשקה  המאמץ. 
גרמים   5-4( נמוך  בריכוז  פחמימות 
ומלחים  משקה(  מ"ל  ל-100  פחמימות 
)בעיקר נתרן(. ההרכב הזה של המשקה 
מאפשר שיפור בספיגת נוזלים במהלך 
המאמץ, הגברת הגירוי לשתייה והשלמת 
ב'פורמולות'  להיעזר  גם  ניתן  מלחים. 

מוכנות או להכין משקה ביתי*. 
הספורט  שמשקאות  לציין  ראוי 
מרתון,  רצי  בקרב  מאוד  פופולריים 

המלחים  את  מספקים  שהם  משום 
עם  ממושכים.  למאמצים  הנחוצים 
המתפרסמים  המשקאות  כל  לא  זאת, 
כמשקאות ספורט מתאימים למאמצים 
הם  ולעתים  חום,  בתנאי  ממושכים 
מכילים צבעי מאכל הנחשבים מסוכנים, 
בתקופה  המצויים  לספורטאים  במיוחד 

אינטנסיבית של אימונים ותחרויות. 
לפני הפעילות ולאחריה מומלץ להקפיד 
לאכול מזון עשיר בנתרן. עם זאת, חלק 
כבר  עשיר  אוכלים  שאנו  מהמזון  ניכר 
מומלץ  ככלל,  להמליחו.  ואין  בנתרן 
לבדוק היטב את כמות הנתרן המופיעה 
מזונות  לבחור  ויש  התזונתי,  בסימון 
שמכילים כ-450 מ"ג ל-100 גרם )גבינה 
חמוצים,  פסטראמה,  וצהובה,  מלוחה 

כעכים, קרקרים, לחם, פיצוחים וכו'(. 
במהלך  שריר  התכווצויות  של  תופעות 
על  להעיד  עלולות  המאמץ  ביצוע 
ולכן  בנתרן,  חוסר  ו/או  התייבשות 
הכוללת  שתייה  השלמת  על  מומלץ 
היפונתרמיה  מצבי  לעתים,  מלחים. 
עשויים להתבטא בעלייה במשקל הגוף, 
התייבשות  של  למצבים  בניגוד  וזאת 
הגוף.  במשקל  בירידה  המאופיינים 
העלייה במשקל נובעת מהעלייה בצבירת 

נוזלים בגוף.

העמסת פחמימות
מקור  מהוות  הפחמימות  מאמץ,  בזמן 
מערכות  ולכלל  לשרירים  זמין  אנרגיה 
הגוף. במאמץ גופני ממושך דוגמת ריצת 
מרתון, אחד הגורמים שעלולים להגביל 
בפחמימות.  חוסר  הוא  המאמץ  את 
כאשר מאגר זה מידלדל רמת העייפות 

עולה ויכולת הביצוע פוחתת. כדי למנוע 
של  מיטבי  למילוי  לדאוג  מומלץ  זאת 
ובכבד,  בשרירים  הגליקוגן  מאגרי 
שיאפשר אספקת אנרגיה לזמן ממושך 

יותר ולביצוע יעיל יותר. 
להתחיל  אמורה  טובה  תזונתית  הכנה 
כבר ימים אחדים טרם יום המירוץ. כדי 
להגיע לתחרות כאשר מאגרי הגליקוגן 
של  אכילה  על  להקפיד  יש  מיטביים 
כמו  אימון.  כל  אחרי  מיד  פחמימות 
פחמימות,  העמסת  שיטת  מקובלת  כן, 
התחרות  למועד  סמוך  המתקיימת 
מאגרי  של  מרבי  במילוי  ומסייעת 
יבוצע  ההעמסה  תהליך  הגליקוגן. 
כאשר במקביל, כלל התפריט היומי של 
אבות  כל  את  ומכיל  מאוזן  המרתון  רץ 
שומנים,  פחמימות,  )חלבונים,  המזון 
מתן  תוך  כאמור,  ומינרלים(,  ויטמינים 
מוגברת  לצריכה  מיוחדת  תשומת-הלב 

של פחמימות.
תזונה עתירת פחמימות תכלול העשרה 
)לחם  בתפריט  מורכבות  פחמימות  של 
כיומיים- וכדומה(  אורז  פסטה,  מלא, 
בתפריט  התחרות.  מועד  לפני  שלושה 
הפחמימות  מרתון  רץ  של  מאוזן  יומי 
מהוות 55-60% מסך הקלוריות היומיות. 
לעומת זאת, בהעמסת פחמימות הן יהוו 
65-70% מסך הצריכה הקלורית היומית. 
כמו כן ניתן לחשב את צריכת הפחמימות 
רץ  של  הגוף  למשקל  ביחס  בתפריט 
המרתון. הכמות היומית המומלצת בימי 
גרמים   10-8 היא  הפחמימות  העמסת 
פחמימות לכל 1 ק"ג משקל גוף. הכמות 
מחולקת לארוחות קטנות - בכל שלוש 

שעות במהלך ימי העמסה.

זה  רץ המרתון. מאמר  יומו של  ביותר בסדר  תזונה מאוזנת מהווה חלק חשוב  על  הקפדה 
דן בתזונתו של הרץ ומחולק לשני נושאים: הראשון, הכללי, מציג את צרכיו התזונתיים בכל 
הקשור לשתייה ולאכילה לפני האימון/תחרות, במהלכו ואחריו. הנושא השני מתמקד בתכנית 
הליווי התזונתית של זהר זמירו, רץ המרתון המתכונן למשחקים האולימפיים בלונדון 2012.

תכנית ליווי תזונתית
לרץ מרתון 

ספורט  לרפואת  במרכז  תזונה  מדור  ראש    | וינשטיין   איילת 

ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט; דיאטנית המשלחת האולימפית 

והפראולימפית )2012-2000(; דיאטנית האקדמיה לטיפוח ספורטאים 

צעירים במכון וינגייט

ayeletw@wingate.org.il

*  מתכון להכנת ליטר משקה איזוטוני ביתי: ½ ליטר נקטר פרי ללא חתיכות פרי, ½ ליטר מים ו-¼ כפית מלח.

כ-3-2 ימים ועד ערב המירוץ יש 
להעלות את הפחמימות בתפריט 
הקלוריות  סך  מתוך  ל-65% 
ו-15%  שומן   20%  +( היומיות 
חלבון( וללוות זאת בהורדה של 

נפח האימון

זהר זמירו
צילום: שביט צוריאל
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השלבים התזונתיים טרם המירוץ
רצי מרתון תחרותיים מבצעים העמסת 
בשנה  פעמיים  עד  פעם  פחמימות 
תחרות  לקראת  תזונתית  כהכנה 
מורכבת  מקצועית  העמסה  המטרה. 

משני שלבים:
א. דלדול המאגרים

ב. העמסת פחמימות
מיטבית  פחמימות  העמסת  לבצע  כדי 
טרם התחרות יש להקפיד על השלבים 

התזונתיים הבאים: 
נפח  אימוני  המרתון:  לפני  כשבוע  א. 
היומית  הפחמימות  כמות  הפחתת  תוך 
בתפריט ל-50% מסך הקלוריות היומיות 
)+ 30% שומן, 20% חלבון(. דלדול מאגרי 
לבניית  מוגבר  גירוי  יוצר  הפחמימות 

גליקוגן בשלב הבא. 
ב. 3-2 ימים ועד ערב התחרות: כאמור, 
ל-65%  בתפריט  הפחמימות  העלאת 
 20%  +( היומיות  הקלוריות  סך  מתוך 
שומן, 15% חלבון(, המלווה בהורדה של 
הפחמימות  שאת  מודגש  האימון.  נפח 
מאכילה  ולהימנע  לארוחות  לחלק  יש 
לפני  ערב  פחמימות  של  מופרזת 
המפורסמת  הפסטות  ארוחת  התחרות. 
לכבדות  לגרום  עלולה  התחרות  טרם 
ולאי נוחות במערכת העיכול ואף לעייפות 
כתוצאה מירידה של הסוכר בדם בבוקר 
נכון של  יישום לא  ועוד:  התחרות. זאת 
השיטה, או שימוש בה פעמים רבות מדי, 
הקצר  בטווח  לתשישות  לגרום  עלול 

ולנזק בריאותי בטווח הארוך. 

התאוששות לאחר אימון/
מירוץ מרתון

או  אימון  לאחר  מיטבית  התאוששות 
תחרות חשובה מאוד כדי לאפשר רצף 
גדילה  תהליך  על  שמירה  יעיל,  עונתי 

תקין ושיפור ביכולת ביצוע. 
הדגשים התזונתיים הם כדלהלן:

א. השלמת פחמימות וחלבון מיד בתום 
מאגרי  שיפור  לצורך  וזאת  אימון,  כל 
ולהתאוששות שרירית  הגליקוגן בשריר 
מיטבית. לשם כך יש להצטייד בכריכים 
גביעי  או  טונה,  או  ביצה  גבינה,  עם 
חטיפי  או  פירות  עם  בשילוב  יוגורט 

גרנולה לאכילה.
בפחמימה  חוסר  פחמימות.  ב. אספקת 
ביצוע  ליכולת  מגביל  גורם  מהווה 
מאמץ. מומלץ לספק פחמימות במהלך 
האימונים/תחרויות על-ידי אכילת בננה, 
תמרים, משקאות איזוטוניים, ג'ל ספורט 
להתנסות  להקפיד  יש  הערה:  ועוד. 
כהכנה  באימונים  אכילה  בפרוטוקול 
לראשונה  להתנסות  ולא  התחרות  ליום 
סיבות:  מכמה  וזאת  חדשים,  במזונות 
1. בשל ההשפעה המנטאלית; 2. מכיוון 
אישי.  אכילה  פרוטוקול  להתאים  שיש 

ייחודיות  תגובות  שיגררו  מזונות  ייתכנו 
ואלה  העיכול,  במערכת  נוחות  אי  של 

עלולים לגרוע מיכולת הריכוז והביצוע.
)חלוקה  קלורי  פיזור  על  שמירה  ג. 
בהתאם  היממה  פני  על  הקלוריות  של 
להוצאה הקלורית( בהתאמה לאימונים, 
הפעילות  שעות  על  דגש  שימת  תוך 
במהלך היממה. הפיזור הקלורי יאפשר 
שמירה על יציבות משקלית ואחוזי שומן 

נמוכים. 
ד. אספקת נוזלים ואלקטרוליטים - ראה 

הסעיף הקודם. 
תזונתיים  בחסרים  קבוע  טיפול  ה. 
שהתגלו בבדיקות דם ובאנמנזה רפואית 
ותזונתית, תופעה שכיחה בענפי ספורט 
דם  בדיקות  לבצע  מומלץ  אירוביים. 
 B12-פעם בשנה ולשלול חוסר בברזל, ב
ובחומצה פולית. חסרים במרכיבים אלו 
עלולים לגרוע מיכולת הביצוע. אם אותר 
חסך במרכיבים אלה יש להתייעץ באיש 
מקצוע לשם טיפול ומניעת הישנות של 

חסך זה בעתיד.

ב. תכנית תזונתית 
לרץ המרתון

זהר זמירו

זהר זמירו בן ה-34 הוא האתלט היחיד 
עד כה שהשיג את הקריטריון האולימפי 
למשחקי לונדון 2012. בגיל 13 הוא עלה 
עם  יחד  ארצה במסגרת מבצע שלמה, 
הוריו ושמונת אחיו, ואת פריצתו לתודעה 
 ,2011 באפריל  ביצע  הוא  הספורטיבית 
של  בזמן  רוטרדאם  מרתון  את  בסיימו 
ובכך השיג למעשה את  2.14.28 שעות, 
הקריטריון האולימפי. הוא מתאמן תחת 
שרביטו של אמנון גור, באגודת 'הפועל 
אתלטי השרון', ולהלן כמה פרטים לגבי 
בתקופה  המטרה  ותחרויות  אימוניו 

הקרובה:
ובסך- ביום  אימונים  שני  מבצע  	•זהר 
הכוללים  בשבוע,  אימונים   12 הכול 

אימוני ריצה ואימוני התנגדות.
מבחן   - בשבוע  אחת  	•פעם 
באינטנסיביות גבוהה למרחק של 10 
 - משתנה  המרחק  שבוע  בכל  ק"מ. 

מ-10 ועד 35 ק"מ. 
באתיופיה,  אימונים  במחנה  	•שהייה 
חודשים  שלושה  במשך  גובה,  בתנאי 
סבבים   4-3 ובסל-הכול  פעם  בכל 

בשנה - עד למרתון טבריה 
	•השתתפות במירוץ חצי מרתון )הולנד, 

מרץ 2012(
)לקראת  באתיופיה  אימונים  	•מחנה 

אליפות ישראל באתלטיקה(
)ריצת  באתלטיקה  ישראל  	•אליפות 

5000 מ', יוני 2012(. 

סדרת מפגשים תזונתיים 
עם זהר זמירו

מפגש ראשון )מאי 2010( 
אנתרופומטרייה: משקל: 60 ק"ג; גובה: 
 % ]מדידת   12.1% שומן:   % ס"מ;   170
)ראה  קליפר  בעזרת  נעשתה  שומן 
הערה בתחתית טבלה 1([; משקל מסת 

הגוף הרזה )LBM(: 53.2 ק"ג.
 :)2010 )מרץ  דם  בדיקות  תוצאות 
חופשי  ברזל  נמוכה,  אדומה  ספירה 
סטטוס  בבדיקת  המקובלת  )בדיקה 
הערה:  תקינים.  ברזל  ומאגרי  ברזל( 
ההכנה  במהלך  בוצעו  הדם  בדיקות 
למרתון פאריז. ייתכן שהספירה האדומה 
נמוכה לאור עלייה בנפחי אימון לקראת 
התחרות תופעה המכונה אנמיה מדומה 
הברזל  דילול  בשל  )פסאודו-אנמיה(, 
כתגובה  העולה,  הדם  לנפח  יחסית 

לאימונים אירוביים מרובים[.

על-פי  ראשונית:  תזונתית  אנמנזה 
דיווחי האכילה של זהר, מנהגי האכילה 
שלו אינם סדורים, והוא נוהג לדלג על 
ארוחות למרות נפח אימונים גבוה מאוד. 
השתייה אינה מספקת במהלך האימונים 
ההתאוששות  במשך  ואף  וביניהם 

מהאימונים.

מטרות
הראשוני  והתשאול  הבדיקות  בעקבות 

הוצבו לזהר המטרות הבאות:
והשתייה  האכילה  הרגלי  	•שיפור 
ביחס  תזמון  על  דגש   - להלן(  )ראה 

לאימונים
	•שיפור ערכי ספירת הדם האדומה

בעזרת  במגנזיום  התפריט  	•העשרת 

ובעזרת  זה  במינרל  עשירים  מזונות 
תיסוף

תוך  שומן  ובאחוזי  במשקל  	•ירידה 
 :)LBM( שמירה על מסת הגוף הרזה
 - שומן  אחוז  ק"ג,   58 מטרה  משקל 

.8%

תפריט יומי 
לזהר  שניתן  היומי  התפריט  להלן 
במפגש הראשון. התפריט הותאם לסדר 

יומו ולמטרות שהוצבו לו.
לפני אימון בוקר: כוס מים, קפה, פרוסת 

לחם עם דבש/ריבה/סילאן
הנמשך  באימון  מים;  האימון:  במהלך 
משקה  תוספת   - וחצי  משעה  יותר 

איזוטוני  
מגנזיום  תוסף  בוקר:  אימון  אחרי  מיד 
פרוסת  יוגורט,  גביע  מסגרת(,  )ראה 

לחם או 4 כפות גרנולה + פרי 
חביתה,  ירקות,  האימון:  מסיום  כשעה 

גבינה ולחם
סלט   + מלא  לחם  כריך  היום:  במהלך 
טונה/גבינה בולגרית/צפתית + ירק טרי 

+ פרי; מים )בבקבוק אישי(
בננה/ מאוחר:  בוקר  אימון  לפני  שעה 

תמרים + 2 כוסות מים
ארוחת צהריים:  מים + תוסף ברזל זמין, 
מרק ירקות או סלט ירקות או ירק חתוך, 
אורז/פסטה/תפוח  לחם/  פרוסות   4

אדמה, חזה עוף או חצי עוף בגריל
במהלך אחר-הצהריים: פירות + אגוזים/

שקדים
ובאימון  מים,  אחה"צ:  אימון  במהלך 
- תוספת משקה  וחצי  יותר משעה  של 

איזוטוני 
ירקות,  מים,  כוסות   3-2 ערב:  ארוחת 

גבינה, טונה או ביצה + לחם. 
ארוחת לילה: פרי + תוסף מגנזיום

 2 היום:  במשך  להצטיידות  הערה: 
 3-2 גרנולה,   + יוגורט  גביע  כריכים, 
בקבוק  ירקות,  שקדים/אגוזים,  פירות, 

מים.

מפגש נוסף )אימונים בארץ(
השתייה  בהרגלי  משמעותי  שיפור  חל 
של זהר. הוא הצטייד  בקביעות בבקבוק 
נפח  ובאימוני  האימונים  במהלך  מים 
מאבקה  שהכין  איזוטוני  משקה  והוסיף 
)Power Rade(, או על-פי המתכון להכנה 
קל  שיפור  חל  כן  כמו  שקיבל.  ביתית 
על  הקפיד  הוא  שלו.  האכילה  בהרגלי 
שלוש ארוחות ביום, אולם לא על תזמון 

אכילה לפני האימונים ומיד בסיומם. 
הדרגתית  ירידה  חלה  אנתרופומטריה: 
חלו  ובמקביל  השומן,  ובאחוזי  במשקל 
במסת  משמעותיים  ולא  קלים  שינויים 
מדידות  טבלת  )ראה  הרזה  הגוף 

בהמשך(.
שיפור  על  דווח  סובייקטיבית:  תחושה 

בהרגשה הכללית ובזמני הריצה.

כדי לבצע מעקב רפואי ותזונתי מסודר 
הופנה זהר לביצוע בדיקות דם חוזרות.  
 :)2010 )אוקטובר  דם  בדיקות  תוצאות 
אולם  האדומה,  הדם  בספירת  שיפור 
נמדדה  כן  כמו  ירדו.  הברזל  מאגרי 

ירידה בערכי החומצה הפולית. 
לתוצאות  כתגובה  תזונתית:  הנחיה 
העשרה  על  נוסף  דגש  ניתן  הבדיקות 
את  להעלות  במטרה  ובתיסוף  במזון 
בדם  הפולית  והחומצה  הברזל  ערכי 

)ראה מסגרת בהמשך(.

)אימונים   2011 פברואר  מפגש 
בארץ(

נוסף  שיפור  דם:  בדיקות  תוצאות 
בערכי  שיפור  אדומה,  דם  בספירת 
משמעותי  שיפור  ללא  פולית,  חומצה 

במאגרי הברזל.
המלצה תזונתית: להעשיר את התפריט 
במזונות המהווים מקור לברזל, להקפיד 
על ארוחה בשרית בכל יום. כמו כן, ניתן 
ברזל  מ"ג   25  - עדין  ברזל  של  תיסוף 
ארוחה  עם  ביום,  אחת  פעם  ביסיגלנט 

בשרית.

מחנות  )לקראת   2011 מאי  מפגש 
אימונים בתנאי גובה באתיופיה(

מאי- החודשים  במהלך  התכנון,  על-פי 
לשהות  זהר  היה  אמור   2011 אוגוסט 
בוצעו  הם  באתיופיה.  אימונים  במחנה 
בתנאי גובה של 2500-2000 מ' )אימונים 
)אימוני   3500-2500 ובגובהי  עצימים( 

נפח(. 
מחנה  לקראת  התזונתיות  ההנחיות 

הגובה היו כדלהלן:
ובוויטמיני  בברזל  והעשרה  	•תיסוף 
הגבוליים  הערכים  לאור  במיוחד   ,B
על  ומידע,  האחרונה  הדם  בבדיקת 
סמך מחנות קודמים, הקשור להרכב 
התפריט  במחנה.  הצפוי  התפריט 
מסורתיים,  תבשילים  על  מתבסס 
בדגש על דגנים מלאים וקטניות. רק 
מוגש  בשבוע  פעמים  פעמיים-שלוש 

בשר. 
כדי  הוספת חלבון לאימוני נפח בגובה: 	•
להוביל  שעלול  שריר,  פירוק  למזער 
בהתאוששות,  ולפגיעה  לעייפות 

השפעת תכנית התזונה על זהר 
הוא  משמעותית.  היתה  זמירו 
חש שיפור רב בהרגשה הכללית, 
בהתאוששות מאימונים וביכולת 

הביצוע

המשך בעמ' 15
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הומלץ לזהר להוסיף חלבונים במהלך 
שתי  של  רצף  או  ארוך  יחיד  אימון 
יותר  זמניהם  שסך  אימונים  יחידות 
משעתיים. הדרך הנוחה ביותר )לרצי 
מרתון( היא הוספה של אבקת חלבון 
מסועפות  אמינו  )חומצות    BCAA או 
להוסיף  שניתן  איכותית(,  תוספת   -

למשקה האיזוטוני. 
תפריט  בשל  וזאת   -  •	C ויטמין  תוסף 
במחנה  וטריים  ובפירות  בירקות  דל 
האימונים, וכתוצאה מכך דל בוויטמין 

C )ראה מסגרת(.
באתיופיה:  הסביבה  לתנאי  	•אקלום 
גופנית  פעילות  לבצע  עוברים  כאשר 
חום  עומסי  עם  בסביבה  ממושכת 
ביצוע  על  להקפיד  יש  גבוהים, 
ולתמוך  האימונים  של  הדרגתי 
בשתייה מספקת. בביצוע מאמץ ללא 
אקלום ריכוז הנתרן בזיעה גבוה, ולכן 
מאפשר  האקלום  גבוה.  איבודו  קצב 
הפחתה של קצב איבוד הנתרן בזיעה. 
עלול  בעולם  לתחרויות  בנסיעות 
להתקצר  ההדרגתי  האקלום  תהליך 
חשיבות  יש  ולכן  אילוצים(,  )בשל 
מיוחדת להקפיד על השלמת מלחים 

ונוזלים.

האימונים  במחנה  תזונתיות  הנחיות 
לצורך התאוששות: 

לפחות  מים  ליטר  חצי  האימון:  במהלך 
לכל שעת אימון. באימון ממושך/עצים - 
להוסיף משקה איזוטוני + 10 גרם חלבון 
ולשתות אותו כעבור 30 דקות מתחילת 

האימון.
הכוללת  ארוחה  האימון:  מתום  כשעה 

פחמימות + חלבונים + ירקות + שתייה.

שתייה:
היום  במהלך  מים;  כוסות   2 בבוקר: 
דקות;   30 בכל  כוס  כחצי  לשתות   -

בארוחות 3-2 כוסות מים/מיץ
בכל  מים   - שתייה  הפסקת  באימונים: 
20-15 דקות; יש לשלב משקה איזוטוני 

באימוני נפח.

תוספים במחנה האימונים:
בבוקר,  ביום  פעם   - תת-לשוני   : • •B12

לפני האימון
	•ברזל עדין/זמין: פעם ביום עם ארוחה 

בשרית
חלבון: 10	• גרם - במהלך אימון ממושך 
+ 20 גרם מיד בסוף האימון. יש לשלב 
עם החלבון משקה איזוטוני או מיץ או 

חלב )רק אחרי האימון(
מגנזיום: 2-1	• ביום, אחרי אימון בוקר 

ולפני השינה.

שבין  )בחופשה   2011 יולי  מפגש 
מחנות האימונים באתיופיה(

משמעותי  שיפור  דם:  בדיקות  תוצאות 
בספירת  קלה  ירידה  הברזל,  במאגרי 

הדם האדומה.
ירידה  אנתרופומטריות:  מדידות 
בשומן  מירידה  בעיקר  שנבעה  במשקל 
בשל  הן  רזה,  במסה  מירידה  ומעט 
השהייה במחנה הגובה והן בשל מחלתו 

בסוף מחנה הגובה.
המלצה תזונתית: כאמור, זהר חזר חולה 
מהמחנה לחופשה קצרה בארץ. לאחר 
ולפני  רפואי  אישור  וקבלת  התאוששות 
הוא  האימונים  מחנה  להמשך  חזרתו 
לנסיעה  שקדמו  להנחיות  ריענון  קיבל 
הקודמת ולהתנהלות תזונתית  לקראת 

בספטמבר  בקוריאה  העולם  אליפות 
.2011

לאליפות  תזונתיות  הנחיות 
העולם בקוריאה, ספטמבר 2011

כשבועיים לפני התחרות - מומלץ ליטול 
בוקר  ביום:  פעמיים  מגנזיום  תיסוף 

ובלילה לפני השינה.
לריצת  הקודם  ליום  כלליות  המלצות 

המרתון:
	•שתיית כמויות גדולות של מים במשך 
היום )בדיקה עפ"י צבע השתן - שתן 
התייבשות  מספקת(.  שתייה   = שקוף 
עלולה לפגוע באיכות הביצוע ולגרום 

לבעיות במערכת העיכול )עצירות(.
	•אכילת ארוחות בזמנים קבועים

ולא  קצר   - מקדים  ביום  	•אימון 
אינטנסיבי

או  דג  רצוי   - חלבונים  ערב:  	•ארוחת 
חזה עוף צלוי/אפוי בתוספת של  חצי 
צלחת של פסטה או אורז או קוסקוס 
ולתבשילים.  לסלט  מלח  תוספת  עם 

יש להימנע ממזון שמן/מטוגן.

המלצות לבוקר המרתון:
כשעתיים  דלת-שומן  ארוחה  	•אכילת 
הריצה: לפני  שעות  שלוש   עד 
גבינה   + כטוסט  לחם   :1 אפשרות 
 דלת שומן + מעט עגבניות/מלפפונים
 + שועל  שיבולת  דייסת   :2 אפשרות 

בננה
שתיית נוזלים לרוויה כ-30	• דקות לפני 

הריצה: מים או משקה איזוטוני.
15-10	• דקות לפני הזינוק - מומלץ לאכול 
 בננה או חטיף גרנולה או חטיף תמרים.

ההדרכה  להצלחת  המפתח 
זמירו  זהר  של  התזונתי  והליווי 
נפרד  בלתי  חלק  היותם  הוא 
והם  שלו,  האימונים  מתכנית 
נקבעו בתיאום מלא עם מאמנו, 
אמנון גור, ובשיתוף פעולה מלא 
המרכז  של  הרפואי  הצוות  עם 
לרפואת הספורט במכון וינגייט 
היחידה  של  המקצועי  והצוות 

לספורט הישגי.

היו  זמירו  לזהר  שניתנו  התוספים 
המינרלים ברזל ומגנזיום והוויטמינים 
פירוט  להלן   .C-ו  B מקבוצות 
תפקידיהם של המינרלים והוויטמינים 
הללו בגוף האדם ומקורותיהם במזון.

ברזל
קשור  בגופנו  המצוי  מהברזל   75%
ולמיוגלובין,  ההמוגלובין  למולקולות 
ובשרירים.  בדם  החמצן  נושאי  שהם 
נהוג להוסיף ברזל למזונות מעובדים 
רבים, אך לא ברור אם זמינות הברזל 
מהחי  שמקורו  ברזל  טובה.  המועשר 
 ,)Heme( קשור ברובו למולקולת ההם
וכך הוא גם נקלט במעי. ברזל הקשור 
לדם נספג טוב יותר מאשר זה המצוי 
ממקור  ברזל  ולכן  אחרת,  בצורה 
צמחי הוא פחות זמין. אפשר להגביר 
ויטמין  באמצעות  הברזל  ספיגת  את 
עגבניות,  בהדרים,  בשפע  המצוי   ,C
גמבה, גויאבה ופירות וירקות טריים. 

הוא  הברזל  של  העיקרי  תפקידו 
חלקי  לשאר  מהריאות  חמצן  לשאת 
לנשיאת  אחראי  ההמוגלובין  הגוף. 
הדומה  והמיוגלובין,  בדם,  הברזל 
החמצן  לנשיאת  אחראי  בצורתו,  לו 
להוביל  עלול  בשרירים. חוסר בברזל 
למצוא  שניתן  דם'(,  )'חוסר  לאנמיה 
מחסור  בצורת  דם  בבדיקות  גם 

בהמוגלובין. 
מקורות מהחי: בשר בקר, עוף ודגים. 
עליים  ירקות  קטניות,  מהצומח: 
מן  הברזל  זמינות  כי  אם  ואגוזים, 

הצומח נמוכה.
ישנם  מרתון  לרצי  וספורט:  ברזל 
לעומת  לברזל  יותר  גבוהים  צרכים 
הסיבות  הרגילה.  האוכלוסייה 

העיקריות לכך הן: 
תאים  של  מואצת  •התחדשות  	

המאפיינת מאמצים אירוביים
אדומים  דם  תאי  של  גבוה  •בלאי  	

עקב מאמץ מתמשך 
גוף  מערכות  דרך  דם  •איבוד  	
והשתן,  העיכול  מערכות  פנימיות. 
אך  קל  מכני  ללחץ  נתונות  למשל, 
פצעים  ובקפיצות.  בריצות  חוזר 
מדממים  מורגשים  ולא  קטנים 

ומגבירים את איבוד הברזל. 
מרובה,  הזעה  עקב  ברזל  •איבוד  	
ענפי  של  פעילות  המאפיינת 

הסבולת. 
לחוסר ברזל יש השלכות משמעותיות 
בריאותו  ועל  בכלל  הבריאות  על 
בפרט.  הספורטאי  של  ותפקודו 

סימנים למחסור בברזל יתבטאו קודם 
ובמחסור  ובחולשה,  בעייפות  כול 
חמור יותר יהיו גם סימנים של ליקויים 
בתפקוד מערכת העיכול כגון שלשולים 
יש  תיאבון.  אובדן  ואפילו  עצירות  או 
דם  ספירת  מרתון,  רץ  שעבור  לציין 
לבצע  ומומלץ  מספקת,  אינה  רגילה 
גם בדיקות דם לאבחון רמות הברזל 

שכוללות בדיקת מאגרים.

מגנזיום  
וחיוני  חשוב  מינרל  הוא  המגנזיום 
במטריקס,  )מצוי  העצמות  לבניית 
הבסיס המינרלי של העצם, עם סידן 
בריאות  על  להשפעתו  נוסף  וזרחן(. 
העצמות, המגנזיום חיוני בתהליך של 
כיווץ והרפיית שריר ובהעברת מסרים 
פגיעה  כי  מראים  מחקרים  עצביים. 
עלולה  למגנזיום  הסידן  שבין  ביחס 
לגרום לכאבי שריר במהלך הפעילות 
בזמן  במנוחה,  שרירים  ולהתכווצות 
התאוששות השרירים. המגנזיום חיוני 
בתאים  אנרגיה  ניצול  בתהליכי  גם 
ובעיקר ממקור פחמימות, ולכן נדרשת 
לספורטאים  מגנזיום  של  השלמה 
ובמיוחד  נפח,  אימוני  המבצעים 
המבוצעים  נפח  לאימוני  כתמיכה 
)היפוקסיה(  חמצן  דלילות  בתנאי 

באימונים המתקיימים בגובה. 
מקורות מהחי: בשרים, דגים, עופות, 
ומוצרי חלב - רצוי בהכנה ביתי וללא 

תוספת של חומרים משמרים.
קשיו,  אגוזים,  מהצומח:  מקורות 
דגנים  קטניות,  גרעינים,  צנוברים, 
ירוקי  ירקות  דגים,  בשרים,  מלאים, 

עלים, בננות, מוצרי חלב.
בעזרת  במגנזיום:  התפריט  העשרת 
הקפדה על אכילה קבועה של דגנים 
ושקדים  ואגוזים  קטניות  מלאים, 
לפני  המומלץ  מגנזיום  ותיסוף 

השינה. 

 B ויטמינים מקבוצה
לניצול  B אחראים  ויטמינים מקבוצת 
והחשוב  מהשומן  מהחלבון,  אנרגיה 
חסר  סימני  מהפחמימות.   - ביותר 
יהיו עייפות,  מקבוצת הוויטמינים הזו 
בלבול  עור,  דלקות  בעיכול,  הפרעות 
הם   B מקבוצת  ויטמינים  ועצבנות. 
לחשוב  נהוג  ולכן  במים,  מסיסים 
בשתן.  בקלות  מופרשים  עודפים  כי 
כאמור  )השייכת  פולית  חומצה 
חיונית  היא   )B מקבוצת  לוויטמינים 
הנושאות  הדם,  כדוריות  לתקינות 

לצורך  הגוף  לכל  מהריאות  חמצן 
יצירת החומר התורשתי בתאי השריר 
של  מיטבי  ולתפקוד  המתחדשים 

מערכת העצבים המרכזית.
בשרים,  חלב,  מוצרי  מהחי:  מקורות 
דגים וביצים. מהצומח: פירות וירקות 
מלא,  ואורז  קמח  דגנים,  טריים, 

קטניות ואגוזים. 
)שייכת  הפולית  החומצה  מקורות 
 )B Complex הוויטמינים  לקבוצת 
חלב.  מוצרי  בשר,  כבד,  מהחי: 
מהצומח: תרד, כרוב, עלי סלק, פירות 

טריים ויבשים, קטניות ואגוזים.

- C ויטמין
חומצה אסקורבית

במים,  מסיס  ויטמין  הוא   C ויטמין 
החיוני לתקינותה של פעילות מערכת 
חמצון.  נוגדות  תכונות  ובעל  החיסון 
עם  העת  כל  מתמודד  הפעיל  הגוף 
תהליכי חמצון, המחוללים שרשרת של 
פעולות מזיקות שעלולות להאיץ את 
הזדקנות התא. נוגדי חמצון בולמים את 
שרשרת הפעילות המחמצנת. כמו כן, 
ויטמין C במזון בולם חמצון של ברזל, 
ובכך מאפשר שיפור בספיגת הברזל 
במעי. אי לכך, מומלץ לצרוך מאכלים 
 ,C בוויטמין  עשירים  מיצים  ולשתות 
בשילוב עם מאכלים עשירים בברזל, 
המכילים  מהצומח  במזונות  במיוחד 
ברזל Fe+2 )במחנה באתיופיה, עיקר 
הברזל בתזונה היה ממקור צמחי כגון 
קטניות, דגנים זירעונים ועוד(. ויטמין 
ולכן  בקיבה,  המזון  את  משהה   C
המכילים  ממזונות  להימנע  מומלץ 
כמות גדולה של ויטמין C לפני האימון 

ובמהלכו.
לגבי  ויכוח  קיים  מעלותיו,  למרות 
גדולות  בכמויות  הוויטמין  צריכת 
תזונה.  תוספי  בעזרת   )Mega doze(
בדרך כלל מומלץ להעשירו בתפריט 
אכילה  בעזרת  וזאת  הספורטאי, 
ופירות  ירקות  של  ויום-יומית  קבועה 
מראש  ידוע  שבהם  במצבים  טריים. 
מומלץ   C בוויטמין  דל  שהתפריט 
כזה  רצוי  תוסף,  בעזרת  להשלימו 
שמתאפיין בשחרור מושהה כדי לקבל 
במינון  ולא  בהדרגה  הוויטמין  את 

מוגבר בבת-אחת.
שלא  ובתנאי  בשר  מהחי:  מקורות 
)מזון  מהצומח  ממושך.  בישול  עבר 
אננס,  גויאבה,  מלון,  הדר,  פרי  טרי(: 
כרוב,  וירוק,  אדום  פלפל  עגבנייה, 

כרובית, ברוקולי ותפוח אדמה.

תוספים לרצי מרתון
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המלצות למהלך הריצה:
המרתון  במהלך  שתייה  על  	•הקפדה 

של מים ומשקה איזוטוני
יש  הריצה  מתחילת  כשעה  	•כעבור 

להוסיף ג'ל ספורט.

המלצות לאחר סיום הריצה:
ההתאוששות שלאחר המרתון היא בעלת 

חשיבות מכרעת. 
כ-15	• דקות אחרי המירוץ יש להקפיד 
עשירים  שתייה  או  מזון  צריכת  על 
מיצים,  פירות,  דוגמת  בפחמימה 
או  טונה  עם  כריך   + איזוטוני  משקה 

ביצה או פסטראמה. 
- ארוחה  	•עד שעתיים  אחרי המירוץ 
חלבונים,  הכוללת  ומאוזנת  מלאה 

פחמימות וירקות.

)אחרי   2011 אוקטובר  מפגש 
ולפני מחנה  אליפות העולם בקוריאה 

בתנאי גובה באתיופיה(
קלה  ירידה  דם:  בדיקות  תוצאות 
מאגרים  עדיין  אולם  הברזל,  במאגרי 
האדומה  הדם  בספירת  שיפור  תקינים. 

ועלייה בחומצה פולית.
ירידה  אנתרופומטריות:  מדידות 
במשקל, שנבעה בעיקר מירידה בשומן, 
ועלייה במסה רזה בשל השהייה בארץ 
ובתכנית  המזון  בהרכב  שינויים   -

האימונים.
ריענון  קיבל  זוהר  תזונתית:  המלצה 
להנחיות שקיבל לפני הנסיעות הקודמת 
כולל  גובה,  בתנאי  אימונים  למחנה 
הנחיות תזונתיות ותיסוף ייעודי לאימונים 

בתנאים אלו.

טבלה 1: מדידות אנתרופומטריות מייצגות של זהר זמירו לאורך תהליך המעקב 
התזונתי )מאי 2010 - אוקטובר 2011(

גובה )ס"מ(תאריך
משקל 
)ק"ג(

הערותLBM )ק"ג(% שומן*

אחרי מרתון פאריז 1706012.153.22010מאי 2010

אוקטובר 
2010

17058.359.852.6
ירידה במשקל בעיקר בשל 
ירידה בשומן, ירידה קלה 
מאוד במסת הגוף הרזה

17059.3510.653.1מאי 2011
לפני נסיעה למחנה בתנאי 

גובה באתיופיה

17057.68.552.7יולי 2011
בין מחנות אימונים בתנאי 

גובה באתיופיה

ספטמבר 
2011

17058853.4
לפני אליפות העולם 

בקוריאה

אוקטובר  
2011

17060755.8
לפני נסיעה למחנה בתנאי 

גובה באתיופיה

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

טבלה 2: תוצאות בדיקות דם של זהר זמירו: שינויים עיקריים
)מאי 2010 - אוקטובר 2011(

ברזל חופשימאגרי ברזלחומצה פוליתספירה אדומהתאריך

תקיןתקיןנמוכהמאי 2010

=אוקטובר 2010

==פברואר 2011

==יולי 2011

אוקטובר 2011

  סיכום 

מהווה  מאוזנת  תזונה  על  הקפדה 
רץ  של  יומו  בסדר  חשוב  חלק 
המרתון. המפתח להצלחת ההדרכה 
זמירו הוא  והליווי התזונתי של זהר 
מתכנית  נפרד  בלתי  חלק  היותם 
בתיאום  נקבעו  והם  שלו,  האימונים 
מלא עם מאמנו, אמנון גור, ובשיתוף 
פעולה מלא עם הצוות הרפואי של 
במכון  הספורט  לרפואת  המרכז 
וינגייט והצוות המקצועי של היחידה 

לספורט הישגי.

נערכו כמה וכמה מפגשי מעקב עם 
זהר זמירו, רץ המרתון שהבטיח את 
האולימפיים  במשחקים  השתתפותו 
הראשון  בשלב   .2012 בלונדון 
שינויים  ביצע  הוא  המפגשים  של 
השתייה  בהרגלי  משמעותיים 
גם  שכללו  שינויים  שלו,  והאכילה 
הצטיידות בנוזלים ובמזון מתוזמנים 
השפעת  זה  בשלב  לאימונים. 
הוא חש  היתה משמעותית.  התזונה 
שיפור משמעותי בהרגשה הכללית, 
וביכולת  מאימונים  בהתאוששות 
שיתוף  את  התווה  זה  שלב  הביצוע. 
הפעולה המלא בהמשך - בתחרויות 
השני  השלב  האימונים.  ובמחנות 
כלל הדרכה ממוקדת ופתרון בעיות 

תזונתיות נקודתיות.
התזונתיות  ההנחיות  ככלל, 
לספורטאי הישג מעודכנות בהתאם 
לאור  כן,  כמו  הבדיקות.  לממצאי 
האימונים  בתכניות  השינויים 
גם  הישג  ספורטאי  של  והתחרויות 
מכך  וכתוצאה  משתנות,  הדרישות 

יש צורך  בהתאמה אישית ודינמית.
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השיגה קריטריון

נטע ריבקין התעמלות אמנותית

מקום עשירי בקרב רב באליפות העולם 2011	•

לונדון כבר מחכה לה!
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תורת האימון <

כחוויה הגורמת למשתתפים  נחשבים  המשחקים האולימפיים 
בהם להימצא במתח קיצוני )1, 2(. כל אחד שואף להגיע לשיא 
הגעה  בעולם.  ביותר  והמסוקר  המצולם  אירוע   - במשחקים 
אתגר  מהווה  בתחרות(  ביותר  הטוב  הביצוע   - )דהיינו  לשיא 
צרוף גם לשחיינים - שהם נושאי מאמר זה, למאמניהם ולאנשי 
להגעה  שיוביל  ותקף,  מהימן  מידע  כל  לכך,  בהתאם  המדע. 
והצוות  הספורטאים  עבור  ביותר  חיוני  הוא  מיטבי,  לביצוע 
המקצועי שלהם. המחקר המוצג במאמר זה בוחן כמה מרכיבים 
במשחקים  השחייה  בתחרויות  מיטבי  לביצוע  להגעה  חיוניים 

האולימפיים. הממצאים נאספו במשחקי אתונה 2004.
באופן מסורתי, ביצוע מיטבי בזמן הרצוי קשור לשלב ההכנה 
הסופי לקראת תחרות חשובה )'חידוד תחרותי'( )3, 4(. מסגרת 
של  בטווח  היא  הספורטאי  של  כזו  להכנה  שמוקדשת  הזמן 
30-8 ימים )5, 6(. פרק-זמן זה אינו עולה בקנה אחד עם הגישה 
אימונים  תכנית  נדרשת  ולפיה  האימון,  תיאוריית  של  הכללית 
תכליתית, המכוונת ישירות לתחרות המטרה במהלך התקופה 
ההכנה  שלב  שהוא  זה,  זמן  פרק   .)9-7( הטרום-תחרותית 
כלל  בדרך  נמשך   ,)Final Step Preparation - FSP( הסופי 
תכנית  על-פי  מתאמנים  הספורטאים  שבהם  שבועות,   16-5

אימונים ספציפית. 
ההשפעה של שלב ההכנה הסופי על ביצועי הספורטאי עשויה 
להיות מוערכת בצורה אובייקטיבית על-ידי השוואת התוצאות 
לפני שלב זה ובסיומו. השוואה כזו עשויה להיות מיושמת בענפי 
ספורט מדידים, שהביצועים בהם נעשים בתנאים זהים. למשל 
שבהם  אירועים   26 שכוללת  במשחקים,  תחרותית  שחייה   -
נתוני המידע מוערכים בצורה אובייקטיבית. ההישגים היחסיים 
בשחייה ניתנים לחישוב בקלות ומשמשים כאינדיקטור להערכת 

ביצועי השיא.

מיטבי  ביצוע  השגת  על  להשפיע  עשויים  גורמים  כמה 
בתחרויות מטרה: 

זה  פרק-זמן  כי  ידוע  לתחרות.א.    )FSP( הסופי  ההכנה  שלב 
לפני משחקי סידני 2000 נע בין 5 ל-21 שבועות )10(. בדרך 
כלל זהו טווח גדול יחסית. זמן סביר יותר הוא טווח של 5 עד 

8 שבועות )8, 11(, כך שראוי לבדוק את הנושא. 
המדינות המובילות בעולם,  שיטת הבחירה של השחיינים.  ב. 
שבהן שחיינים רבים ברמה גבוהה, בוחרות את נבחרותיהן 
 Rigid' - 'למשחקים קרוב למועד המשחקים )'בחירה קשוחה
selection'(. מדינות אחרות, שמספר השחיינים בהן ברמות 
הגבוהות מועט יחסית, קובעות קריטריונים גמישים לבחירת 
נציגיהן, שעשויים להיקבע במהלך השנה שלפני המשחקים 

  .)'Liberal selection' - 'ואף לפניה )'בחירה חופשית
18ג.   בין  נע  בשחייה  שיא  לביצועי  האופטימלי  הגיל  הגיל. 
ל-24 שנים )11(. ממוצע הגילים במשחקי סידני 2000 בקרב 
שנים   21.7 על  עמד  בעולם  מובילות  ממדינות  השחיינים 
לנשים ו-23.2 שנים לגברים. ייתכן שקטגוריית הגיל חיונית 

ביותר עבור ביצועי שיא.
המין.ד.  דווח כי הורמוני מין נקביים מפעילים הורמונים נוספים 
)12(, הגורמים לכך ששחייניות רגישות יותר משחיינים ללחץ 
הביצועים  על  להשפיע  שעשויה  עובדה  תחרותי,  ולמתח 

המיטביים שלהן. 
סגנון השחייה.ה.  מחקרים הראו כי התגובות המטבוליות של 
 .)14  ,13( לסגנון  בהתאם  משתנות  שונים  שחייה  סגנונות 
האימון  השפעת  את  קובעת  רבות  תגובות  של  הצטברות 
המצטבר, ולכן משך זמן ההכנה לתחרות עשוי להיות תלוי 

בסגנון השחייה )15(.

המרחק.ו.  תגובות מטבוליות והורמונאליות ותגובות הקשורות 
תחרויות  לקראת  מאימון  הנובעות  שלד-שריר,  למערכת 
ספציפיות בעלות סבולת שונה, עשויות להשפיע על התוצאות 

של ביצועים מיטביים.
הדירוג האישי.ז.  ספורטאי עילית רוכשים מיומנויות מתאימות, 

שמגבירות את מידת הרגישות לביצועים מיטביים )1, 2(.

הגורמים  של  השפעתם  את  להעריך  היתה  זה  מחקר  מטרת 
הללו - כל גורם בנפרד ושילובים שלהם, על ביצועים מיטביים 

במשחקים האולימפיים באתונה 2004.

שיטת המחקר
מדגם

ו-148  במדגם זה נכללו 301 שחיינים אולימפיים )153 גברים 
נשים( מתוך 24 נבחרות לאומיות )טווח גילאים 33-15(. מתוך 
424 אירועים באתונה נותחו תוצאות של 212 גברים ו-212 נשים. 

הספורטאים נדגמו אם עמדו באחד משני תנאים:
ובמשחקים  המשחקים  לקראת  במבחנים  חלק  נטלו  א. הם 

עצמם - באותו אירוע שחייה.

ה-FSPב.   שלפני  בתחרויות  רשמית  תוצאה  על  דיווחו  הם 
והשתתפו במשחקים - באותו אירוע.

מדידות 
שלב ההכנה הקדם-אולימפית

שחיינים,   187 של   )FSP( לתחרות  הסופי  ההכנה  משך-זמן 
שבין   הזמן  בפרק  נקבע  לאומיות,  נבחרות   9 המייצגים 
 28 בין  ונע  עצמן,  ולתחרויות  המשחקים  לקראת  המבחנים 
נבחרות  עבור שחיינים מ-15  )איטליה(.  ל-151  )ארה"ב(  ימים 
לאומיות אחרות חושב משך הזמן כתקופה שבין הזמן שקבעו 
בתחרות רשמית אחרונה לבין מועד המשחקים. זמן זה הוגדר 
כ-"זמן כניסה" למשחקים. מאמניהם של הנבחרות אישרו הליך 
זה. תכניות האימון של הנבחרות השונות היו מגוונות: נבחרות 
השחייה בעלות זמן ההכנה הארוך יחסית השתתפו בתחרויות 
אחרים.  בין-לאומיים  ומפגשים  אירופה  אליפות  כולל  שונות, 
אימונים  הכלל, התאמנו במשטר  מן  יוצא  ללא  כל השחיינים, 
האולימפיים.  האירועים  טרם  עבודה  עומסי  מבחינת  מופחת 

משטר אימונים זה נמשך בדרך כלל בין 10 ל-25 ימים. 

)RSPG( טווח הישגים יחסי
ביצועי השחייה הושגו על-פי תקנון התאחדות השחייה הבין-

הבריכה  של  התקני  הגודל  לגבי  במיוחד  )פינ"א(,  לאומית 
מערכת  באמצעות  נרשמו  התוצאות  מ'(.   50( האולימפית 
המבחנים  פרוטוקול  מתוך  ונלקחו  'אומגה'  מסוג  אלקטרונית 
על-ידי  שאושר  פרוטוקול  אתונה,  משחקי  לקראת  הלאומיים 
פינ"א. המבנה האולימפי מורכב ממשחי מוקדמות, חצאי גמר 
וגמר, בעוד תחרויות אחרות מתבססות לרוב על משחי מוקדמות 

וגמר. בשני המקרים הובאה בחשבון במחקר התוצאה הטובה 
ביותר של השחיין. ההבדל המוחלט והיחסי )מבוטא באחוזים -  
RSPG%( בין תוצאת הכניסה לתחרות האולימפית וזו שהושגה 

במהלך המשחקים חושב ומוצג כאן.

אופן הבחירה
שתי גישות היו נהוגות בקביעת נבחרות השחייה: 

עפ"י  הנבחרת  שחייני  נבחרים  ולפיה   , קשוחה'א.  'בחירה 
תוצאותיהם בתחרויות הקדם-אולימפיות

מיקומם  על-פי  שחיינים  נבחרו  ולפיה   , ליברלית'ב.  'בחירה 
כולה  שונות במהלך השנה האולימפית  וזמניהם בתחרויות 

ואף לפניה. 

אירועים וסגנונות שחייה
המדגם כלל 26 משחים: 50, 100, 200 ו-400 מ' לגברים ולנשים, 
800 מ' לנשים, 1500 מ' לגברים בסגנון חופשי, 200 ו-400 מ' גב, 
חזה ופרפר לגברים ולנשים, 200 ו-400 מ' מעורב אישי לגברים 
 + השחייה  סגנונות  לארבעת  ביחס  נותחו  הנתונים  ולנשים. 

מעורב אישי.

תרגמה: יעל ללצ'וק

גורמים המשפיעים על

ביצועי שיא בתחרויות השחייה 
במשחקים האולימפיים

באתונה 2004*

leonidk@wingate.org.il |  ליאוניד קאופמן
gilil@wingate.org.il |  גלעד לוסטיג

gtenenbaum@fsu.edu |  גרשון טננבאום
היחידה לספורט הישגי במכון וינגייט

*  Issurin, V., Kaufman, L., Lustig, G. & Tenenbaum, G. (2008). Factors affecting peak performance in the swimming competition of the 
Athens Olympic Games. J. Sports Med. Phys. Fitness, 48: 1-8.

גורמים שונים עשויים להשפיע על ביצוע מיטבי בשחייה בתחרות חשובה כמו משחקים אולימפיים: 
שלב ההכנה הסופי לתחרות, שיטת הבחירה של המועמדים, הגיל, המין, סגנון השחייה, המרחק 
ודירוגו האישי של השחיין. המחקר המוצג במאמר זה בוחן את השפעתם של הגורמים הללו על 
ביצוע מיטבי של השחיינים, תוך השוואת תוצאתם הטובה ביותר בתחרויות הקדם-אולימפיות 

להישגיהם במשחקים עצמם.

איאן ת'ורפ מאוסטרליה, 4 מדליות )2 מזהב( במשחקי 
אתונה 2004

המנצחים במקצה 400 מ' מעורב-אישי 
באתונה: משמאל: 2. אריק ונדט )ארה"ב(, 1. 
מייקל פלפס )ארה"ב(, 3. לסלו צה )הונגריה(

בניגוד לצפוי, התוצאות במשחקים 
היו גרועות יותר אצל מרבית 

השחיינים בהשוואה לתוצאותיהם 
בתחרויות הקדם-אולימפיות

הישגי  לספורט  היחידה    | איסורין   ולדימיר 
במכון וינגייט

vladimire@wingate.org.il
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קטגוריית גיל ומין
גיל:  קטגוריות  ולשלוש  השחיינים  למין  ביחס  נותחו  הנתונים 
א. צעיר - גיל 19-15 שנים; ב. מבוגר - 24-20; ג. ותיק - 25 

ומעלה.

דירוג אישי
ארבע הקטגוריות הבאות היו: א. הזוכים במדליות; ב. מקומות 

8-4; ג. חצאי גמר, מקומות 16-9; ד. מקום 17 ומטה.

ניתוח סטטיסטי
תוצאת  בין  )באחוזים(  השינוי  טווח   - תיאורית  סטטיסטיקה 
התחרות האולימפית ביחס ל"תוצאת הכניסה" )RSPG%(, חושב 
לשחייני 24 הנבחרות הלאומיות על-פי סגנון השחייה, המרחק, 
)FSP( לתחרות  דירוג השחיין, מגדר ומשך זמן ההכנה הסופי 
בוצעו  לינארית  ורגרסיה   )ANOVA( שונות  ניתוח   .)1 )טבלה 
לאחר התהליך הלוגיסטי כדי לאמוד את הגורמים הקובעים את 

טווח השינוי באחוזים )RSPG%( בתחרויות השחייה במשחקים.

תוצאות
ב-424 המשחים התקפים בתחרויות האולימפיות באתונה עמד 
טווח השינוי )RSPG%( על 0.58% )סטיית תקן 1.13%(. טבלאות 1 
ו-2 מציגות את טווח השינוי בתוצאות השחייה עפ"י הקטגוריות 

שתוארו להלן. 

 ,)%RSPG( השינוי  טווח  של  והחיוביים  הנמוכים  הערכים 
יותר,  גרוע  תוצאות  על ממוצע  2, מצביעים  בטבלה  המוצגים 
יותר  גרועות  היו  במשחקים  השחיינים  תוצאות  כלומר, 
בהשוואה לזמן הכניסה שלהם טרום המשחקים האולימפיים. 
הנסיגה המשמעותית ביותר נמדדה אצל שחייני ספרד, שוודיה, 
ביותר  הירידה המועטה  וסלובניה.  אוסטריה,  ישראל,  קוריאה, 
)תוצאה הקרובה לזו הטובה ביותר( נתקבלה ע"י שחייני פולין, 
אוקראינה, ארה"ב, יפן וגרמניה. שחיינים ממדינות אחרות היו 

איטיים ב-0.4-0.9%.

יותר  כללית, ה-RSPG% היה גדול במדינות שהיו מיוצגות ע"י 
שחיינים. למעט שוויץ, ספרד וישראל, בכל 21 המדינות נמצאו 

שחיינים ששיפרו את תוצאת הכניסה שלהם למשחקים.
מראה   ,2 בטבלה  המוצג   ,)M%RSPG( השינוי  טווח  ממוצע 
לתוצאות  מאוד  קרובות  תוצאות  הדגימו  הפרפר  ששחייני 
הביצוע המיטבי שלהם, לעומת שחיינים ששחו בסגנונות אחרים. 
והמעורב אישי הראו תוצאות הרחוקות מכך.  שחייני החתירה 
שחיינים שזכו במדליות ואלה שדורגו במקומות 8-4 שברו את 
תוצאתם הטובה ביותר ב-0.35% וב-0.12% בממוצע, בהתאמה. 
מתוצאותיהם  יותר  לאט  שחו  ומעלה   9 ממקום  שדורגו  מי 
בתחרויות הטרום-אולימפיות. מעניין לציין שככל שזמן ההכנה 
הסופי לתחרות )FSP( היה קצר יותר, כך הראו השחיינים זמנים 
הקרובים יותר לתוצאותיהם הטובות ביותר. נראה כי FSP של 

יותר מ-130 יום גרם נזק לשחיינים. ה-RSPG% אצל השחיינים 
והשחיינים הצעירים  ו-0.66% בהתאמה,  והשחייניות היה 0.5% 

)גילאי 19-15( שחו לאט יותר מהישגיהם טרם המשחקים. 
בעזרת ניתוח שונות חד-כיווני נערכה השוואה של RSPG% בין 
המדינות ששחייניהן נבחרו ב'בחירה קשוחה' )287 אירועים( לבין 
המדינות ששחייניהן נבחרו ב'בחירה ליברלית' )137  אירועים(, 
ונתגלו הבדלים משמעותיים ומובהקים )P>0.04(. אלה שנבחרו 
האישי  שיאם  לתוצאת  יותר  קרובים  היו  קשוחה'  ב'בחירה 
ב'בחירה  הנבחרים  לעומת  תקן=1.05(,  סטיית  )ממוצע=0.46, 

ליברלית' )ממוצע=0.84, סטיית תקן=1.24(. 

של  משמעותם  את  לבחון  כדי  בוצע  נוסף  שונות  ניתוח 
זמן  משך  אישי,  דירוג  גיל,  כמו  הקטגוריאליים  המשתנים 
השינוי  אחוז  לגבי  ביניהם  הגומלין  ויחסי  לתחרות  ההכנה 
בזמני השחייה במשחקים האולימפיים. המשתנה הקטגוריאלי 

היה   )%RSPG( השינוי  טווח  על  ניכר  באופן  שהשפיע  היחיד 
זוכי  של  תוצאותיהם  ברור,  באופן  השחיין.  של  האישי  דירוגו 
הקדם- במשחים  הישגיהם  מאשר  יותר  טובות  היו  המדליות 

אולימפיים ב-0.36% בממוצע, לעומת שיפור ממוצע של 0.12% 
של תוצאות השחיינים שדורגו במקומות 8-4. תוצאותיהם של 
השחיינים במקומות 16-9 ובמקום ה-17 ואילך היו איטיות יותר 

מתוצאותיהם הטובות ביותר ב-0.57% וב-1.21% בהתאמה. 

דיון ומסקנות
המגמה הכללית

ממוצע טווח השינוי מעיד על תוצאות איטיות יותר במשחקים 
אירועי  מכלל  ב-68.2%   FSP-ה שלפני  לזמנים  בהשוואה 
השחייה. ממצא זה הוא הבולט ביותר במחקר. אפילו מדינות 
אולימפיות  מדליות  של  משמעותי  במספר  זכו  ששחייניהן 
נכשלו בהשגת תוצאות  וגרמניה,  יפן  כמו ארה"ב, אוסטרליה, 

טבלה 2: סטטיסטיקה תיאורית עבור טווח השינוי באחוזים )RSPG%( על-פי סגנון השחייה, דירוג אישי, מרחק השחייה, זמן 
ההכנה הסופי לתחרות, מין, גיל וצורת הבחירה                                  

מספר השחייניםקטגוריה
M%RSPG

)ממוצע שינוי(
SD%RSPG

)סטיית תקן  שינוי(
Range Min
)טווח מינימום(

Range Max
)טווח מקסימום( 

סגנון

0.681.20-2.504.70  170חופשי

630.581.21-2.504.12    גב

700.470.96-1.782.47חזה

610.341.00-2.002.80פרפר

530.651.14-1.943.60מעורב 

דירוג

52-0.360.79-2.501.37זוכי המדליות

8-485-0.120.85-2.501.44

16-91110.570.88-1.893.64

 17>1751.211.09-2.004.70

מרחק )מ'( 

50340.841.26-2.502.72

100138   0.561.13                -2.504.12

2001590.57 1.01-1.784.70

400600.53                  1.27-1.944.18

                              800150.751.32-1.353.64

                            150017                0.32                 1.33              -2.504.70

זמן הכנה סופי )ימים(

 33-29810.420.99-1.943.60

90-341750.561.16-2.503.64

 130-911090.651.07-1.464.18

 130>360.981.47-1.694.70

מין

2110.501.14-2.504.70גברים

2120.661.13-1.944.18נשים

גיל )שנים(

19-15940.741.27-2.004.18

24-202050.511.08-2.503.64

25≥1240.591.11-1.894.70

צורת בחירת השחיינים

4.70 0.4581.056-2.50                                           287קשוחה

4.18              0.8411.244-2.50                             137ליברלית                        

טבלה 1: סטטיסטיקה תיאורית עבור טווח השינוי באחוזים )RSPG%( על-פי מדינה  )24 מדינות בסה"כ(   

מספר השחייניםמדינה
M%RSPG

)ממוצע שינוי(
SD%RSPG

)סטיית תקן שינוי(
Range Min
)טווח מינימום(

Range Max
)טווח מקסימום( 

521.03.27-1.943.60ארה"ב

30.93.29-1.462.60יפן

351.29.29-2.502.85גרמניה

26.92.59-1.062.08רוסיה

29.86.69-1.352.63קנדה

31.98.68-1.422.68בריטניה

241.33.53-1.694.70איטליה

371.07.55-1.342.97אוסטרליה

221.04.40-1.892.50ניו-זילנד

2.62 19.-41.151.15אוסטריה

161.24.45-2.502.19קרואטיה

392.17.-71.05.56פינלנד 

293.38.-71.161.09סלובניה

901.42.-9.90.19פולין 

141.10.82-1.782.34הונגריה

4.65.96.541.93שוויץ

81.14.23-1.392.57אוקראינה 

111.521.21-1.502.80שוודיה

923.64.-81.57.42רומניה

1.49.80-2.002.22 6צ'כיה

512.72.-101.09.93דנמרק

131.261.67.374.12ספרד

141.451.00-1.714.18קוריאה

4.701.11.101.60ישראל

4231.13.58-2.504.70סה"כ
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טובות יותר במשחקים )ממוצע שלילי של )RSPG%(. ממצא זה 
מפתיע למדי, בהתחשב במחקרים קודמים שנעשו בנושא הכנה 
בביצועי  משמעותית  התקדמות  על  ושדיווחו  טרום-תחרותית, 

ספורטאיהם )22-17( )ראה טבלה 3(.
עולים  אינם  הנוכחי  זו, ממצאי המחקר  כפי שמודגם בטבלה 
בקנה אחד עם הממצאים שדווחו על משך זמן ההכנה הסופי 
לתחרות )FSP( לפני המשחקים האולימפיים. Pyne וחב' )22, ראה 
טבלה 3( בחנו את מגמת ה"תחרויות הקדם-אולימפיות" עבור 
סידני  משחקי  לפני  ואוסטרליה  ארה"ב  של  השחייה  נבחרות 

ומצאו התקדמות כללית בביצועים של שני סגלי נבחרותיהם. 

הסיבות לירידה בביצוע
לכן,  קודם  מעולם  קרתה  שלא  בביצועים,  הכללית  הירידה 
ביצועי  על  שהשפיעו  שונות  סיבות  בשל  הנראה  ככל  נגרמה 

השחיינים האולימפיים באתונה. להלן הפירוט:

• בחירה קשוחה מול בחירה ליברלית
בניתוח הנתונים נתגלתה עדיפות משמעותית ביותר בתוצאותיהם 
של השחיינים שנבחרו בבחירה קשוחה, עובדה המצביעה על כך 
שבחירה כזו עדיפה על בחירה ליברלית. רוב השחיינים שנבחרו 
בבחירה ליברלית השיגו את חברותם בסגל שנה לפני המשחקים. 
הדעה הרווחת היתה כי בחירה מוקדמת וליברלית יותר סיפקה 
לשחיינים נוחות פסיכולוגית ומנעה עומס רגשי הקשור במבחנים 
שנבחרו  השחיינים  דווקא  למעשה,  האולימפיים.  למשחקים 
באמצעות בחירה קשוחה הגיעו לתוצאות הקרובות יותר לתוצאתם 
הטובה ביותר בהשוואה לאלו שנבחרו בבחירה ליברלית. עדיפות 

זו עשויה להיות מוסברת ע"י שתי סיבות: 

א. הספורטאים שהגיעו ממדינות שבהן נערכה בחירה קשוחה 
שנה  במהלך  חידוד  תקופות  שתי  ועברו  יותר  מנוסים  היו 

אחת )במבחנים ובמשחקים האולימפיים(.
ב. שחיינים שנבחרו בבחירה קשוחה פיתחו מיומנויות שאיפשרו 

להם להתמודד ביעילות במתח ובלחץ הרגשי )23(. 

• שיפור אצל זוכי המדליות והעולים לגמר
הממצאים מורים כי רק השחיינים זוכי המדליות והפינליסטים 
שאר  ואילו  ממנה,  חרגו  או  ביותר  הטובה  לתוצאתם  הגיעו 
ממצא   .)2 )טבלה  ביותר  הטובה  מתוצאתם  נפלו  השחיינים 
וחב'   Trewin נתונים ממחקר שערך  עם  אחד  בקנה  עולה  זה 
)24(, ולפיו תוצאות טובות יותר הושגו ע"י שחיינים זוכי מדליות 
יותר  גבוה  שיפור  שפוטנציאל  ברור   .2000 סידני  במשחקי 
במהלך ההכנה הסופית לתחרות הוא תכונה של זוכי מדליות 
גורמים גנטיים מראה כי ספורטאים  ופינליסטים. סקירה של 
האימון  לגירויי  להגיב  יותר  טובה  יכולת  בעלי  הם  מצטיינים 
)25(. לפיכך, שיפור רב יותר בזמן ההכנה הסופי לתחרות  עבור 

זוכים אולימפיים נזקף לזכות גנטיקה טובה ואימון.

• משך זמן ההכנה לתחרות
ביצועי  עם  מזוהה  לתחרות  קצר  הכנה  שזמן  לחשוב  מקובל 
ביותר  היעיל  היה  ימים   33 עד   29 של   FSP יותר.  טובים  שיא 
הנפוצה  הגישה  את  סותרת  זו  זמן  תקופת  השחיינים.  עבור 
נטייה  יעיל הוא בטווח של 5 עד 8 שבועות.  ולפיה זמן הכנה 
זו מבוססת על העובדה כי זמן ההכנה של קבוצת השחיינים 
סגל  זאת,  עם  ימים.   29 על  עמד  בארה"ב  ביותר  המצליחה 
שחייני קנדה שהתאמן בזמן הכנה דומה )33 ימים( לא הצליח 
רוב  כן,  על  יתר   .Personal best-ל הקרובות  לתוצאות  להגיע 
השחיינים מהקבוצה האמריקנית )57.7%( לא הצליחו להתקרב 

לכך בתחרות האולימפית. 
פרסומים אחרונים מבהירים כי תהליך ההגעה לשיא מושפע 
ומורכב ממחזורי  ביותר לתחרות  בעיקר מזמן ההכנה הקרוב 
ביניים )26, 27(. לפי שיטה זו, כל שלושה מחזורי הביניים נעים 
תיאוריית  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  עובדה  ימים.  ל-55   45 בין 
את  סותרת  זו  תיאוריה   .)11  ,8( והמקובלת  הנפוצה  האימון 
הממצאים שנתגלו במחקר הנוכחי ומחייבים הבנה טובה יותר 

של השפעת ה-FSP על ביצועים בתחרות. 

• מרחק וסגנון השחייה
הירידה במהירות השחייה נמצאה דומה מאוד בשחיינים, ללא 
קשר למרחק ולסגנון השחייה. נראה שאחת הסיבות לכך היתה 
יעיל דיו, שמקורו בעומס עבודה מופחת במהלך  אימון שאינו 
מהפחתה  נבע  היעילות  חוסר   .)29  ,28( הספציפית  ההכנה 
אירובית  ממהירות  במעבר  ומירידה  מרבית  אירובית  ביכולת 
צפויה  מרביים  בביצועים  ירידה  לפיכך,   .)28( לאנאירובית 
בשחייה למרחקים ארוכים, שבהם מסתמכים על יכולת אירובית. 
שנמצאה  העקבית  המגמה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  עובדה 
מ'   1500 שחייני  אצל  לא  אך  מ',   800 למרחק  שחייניות  אצל 
)גברים(. יתר על כן, הירידה בביצועים מרביים )0.84%( נמצאה 
אירובית  יכולת  על  ההסתמכות  שבה  מ',   50 למרחק  בשחייה 
היא מזערית. הירידה בביצועים במשחים קצרים עשויה להיות 
לגרום  עלול  יעילות  חוסר  כי  מתברר  אחרת:  לסיבה  קשורה 
זו  ירידה   .)30( לירידה מהירה בכוח מתפרץ ספציפי בשחייה 
עשויה להיות קשורה גם להשפעה קטאבולית של הורמוני דחק 
יעיל עלול להוביל לירידה דומה בביצועי  )12(. לכן, אימון לא 

שיא בשחייה למרחקים ארוכים וקצרים.
ההשוואה בין מגמות השינוי )RSPG( בסגנונות השחייה השונים 
ירידה  הודגמה  שאצלם  הפרפר,  שחייני  עבור  יתרון  הראתה 

פחותה מעט בביצוע בהשוואה לירידה הכללית )0.34% לעומת 
0.58%(. נטייה זו עשויה להיות קשורה לתגובתיות מודגשת יותר 
של תנועות הפרפר )כמו הצטברות רבה יותר של חומצת חלב 

יחסית לסגנונות שחייה אחרים( )13, 14(. 

• גיל ומין
שבקרב  היא  ההנחה   ,)11( האימון  ותיאוריית  ההיגיון  על-פי 
יותר  טובות  יהיו  מיטביות  תוצאות   24-20 הגילים  קטגוריית 
הופרכה  זו  הנחה  למעשה,  אחרות.  גיל  לקטגוריות  יחסית 
במחקר הנוכחי )<25(. בקרב השחיינים האולימפיים הצעירים 
ניכרה ירידה גדולה מעט יותר בביצועים, אם כי לא משמעותית. 
ספורטאים  בין  השינוי  בטווחי  הקטן  ההבדל  דומה,  באופן 
מין  הורמוני  כי  בהשערה  תומך  אינו  אולימפיים  וספורטאיות 
נשיים משנים את התגובות ללחץ ומשפיעים - לכאן או לכאן - 

על התוצאות של ביצועי שיא.

סיכום
בממוצע  הירידה  הוא  המחקר  של  צפוי  פחות  הכי  הממצא 
צוינה  שלא  עובדה   - האולימפיים  השחייה  באירועי  התוצאות 
אף פעם בעבר כמגמה נפוצה. בהתחשב בגורמים המשפיעים 

על ביצועי שיא, הועלו הסיבות הבאות: 
( לתחרות  מתח וחרדה במהלך תקופת ההכנה הסופית )RSPא. 

ובתחרויות האולימפיות עצמן
ובמתח  בלחץ  שמקורם  ומטבוליים  הורמונליים  ב. שינויים 

נפשי
ג. אימון לא יעיל במהלך ההכנה לתחרות.

להלן הפירוט:

א. מתח וחרדה 
אלו הן תכונות בלתי נמנעות לפני כל תחרות, אולם ספורטאים 
גבוהה  ויכולת  פסיכולוגית  מיומנות  בעלי  הם  אולימפיים 
להתמודד איתן ועם השפעתן על הביצוע )1, 2(. עם זאת, אנו 
טוענים כי רמת המתח הנפשי הנגרמת כתוצאה מהשתתפות 
קיצוניות  לרמות  ומגיעה  בהדרגה  גדלה  אולימפית  בתחרות 
ולא מוכרות, שאף פעם לא באו לידי ביטוי בתחרויות קודמות. 
צפויים,  בונוסים  חברתיות,  מחויבויות  תקשורת,  כגון  גורמים 
הרבה  משמעותיים  הפכו  ועוד  ממשלתיים  גופים  של  ציפיות 

יותר, ובאופן טבעי גם מלחיצים יותר )1, 23(.
רמת החרדה שחוו השחיינים האולימפיים בשנת 2004 היתה, 
ככל הנראה, גבוהה משמעותית בהשוואה לתחרויות קודמות. 
יותר  טובים  הספורטאי  ביצועי  כי  מראים  עדכניים  מחקרים 
כאשר רמת החרדה נמצאת בטווח האישי של הספורטאי, שבו 
תפקודו הוא אופטימלי )31(. בקבוצה של רצות עילית למרחקים 
דיווחו רק 30% על רמת חרדה גבוהה לפני ביצועיהן הטובים 
ביותר )32(. נתון זה עולה בקנה אחד עם ממצא המחקר הנוכחי 
ותואם את אחוז הביצועים הטובים ביותר בתחרות האולימפית 

באתונה.

ב. שינויים הורמונליים ומטבוליים
זהו הגורם השני שעשוי להשפיע על ביצועי השחיינים. לשינויים 
הטרום-תחרותית.  ההכשרה  על  מטבולית  השפעה  יש  אלה 
להורמוני מין כמו טסטוסטרון )T( וקטאכולמינים - קורטיזול 
)C(, השפעה ספציפית בכל הנוגע לביצועי שיא. יחס T/C נחשב 
 Viru כאינדיקטור ללחץ פיזי ורגשי )12, 33(. המודל המוצע ע"י
וחב' מבהיר את השינויים ההורמונליים המושפעים מהעומסים 
בתקופת ההכנה )34(. מודל זה מניח כי רמת T יורדת באמצע 
  .C עבור  הפוכה  ודינמיקה  התחרות  לפני  עלייה  עם  העונה, 
במקביל, יחס T/C נמוך יותר בזמן עומסי אימון כבדים ועולה 
לקראת שלב ההכנה הספציפית. הנחות אלו נתמכו ע"י כמה 
מחקרי מעקב )35(, ואילו מחקרים אחרים הראו תוצאות שנויות 

במחלוקת, שבהם לא הופיעו אותם שינויים הורמונליים. 
ידוע כי חרדה מוגברת גורמת לדיכוי הפרשת T במהלך שלב 
ההתאוששות )38(, בעוד רמת C עולה בעקבות לחצים פסיכולוגיים 
)6(. סביר להניח כי יחס T/C גבוה מצביע על מתח ועומס גופני 
באמצע העונה ומוחלף על-ידי לחץ רגשי לפני התחרות. מודל 
זה מייצג גם את הנטייה העונתית של הקטאכולמינים. ריכוז 
הכבדים  האימון  עומסי  בשלב  עולה  והנוראדרנלין  האדרנלין 
במצב  זאת,  עם   .)34( הספציפית  ההכנה  שלב  לקראת  ויורד 
תופעה    ,)12( הקטאכולמינים  הפרשת  מוגברת  קיצוני  רגשי 
שכיחה בקרב ספורטאים הסובלים מרמת חרדה גבוהה )39(. 
ראוי לציין כי גירוי זה משפיע במיוחד על המסלול האנאירובי 
של ייצור האנרגיה. ככל הנראה, תקופת המתח והלחץ הארוכה 
של  מוגברת  להפרשה  גורמת  האולימפיים  המשחקים  לפני 
קטאכולמינים, המחזקת את המטבוליזם האנאירובי ומשנה את 

האינטראקציה של היחס אירובי/אנאירובי. 

ג. חוסר היעילות של האימון
הפעילות  בעומסי  הפחתה  בגלל  נוצר  באימון  יעילות  חוסר 
חידוד  כי  מניחה  האימון  תיאוריית  לתחרות.  ההכנה  בשלב 
טרום-תחרותי מוביל להתאוששות מלאה, לפיצוי מלא ולהשגת 
)3, 7, 8(. למעשה, הפחתה בעומס העבודה  ביצועים מיטביים 
כוח  על  בעיקר  המשפיע  הפוך,  אימון  לאפקט  לגרום  עלולה 
מוגברת  והפרשה   T/C ביחס  ירידה   .)29  ,15( אירובית  ויכולת 
הקטאבוליים  התהליכים  את  מחזקת  קטאכולמינים  של 
התגובות  נוטות  מכך  כתוצאה  האנאירובי.  המטבוליזם  ואת 
אנאירובית,  שכיחות  של  לכיוון  הספורטאי  של  המטבוליות 
הפחתה ביכולת האירובית והרס מתמשך של השריר. במילים 
אחרות, המשתתפים מגיעים לתחרויות האולימפיות עם סבולת 

אירובית נמוכה וירידה במסה ובכוח השריר.

כך או כך, ראוי לציין שלא כל הגורמים שצוינו לעיל הם גורליים, 
רמת  את  לשפר  הצליחו  ופינליסטים  מדליות  זוכי  ושחיינים 
המוכנות שלהם במהלך ה-FSP. מחקרים נוספים נדרשים כדי 
לאמת את השפעת הגורמים הללו על השחיינים המשתתפים 

באליפויות העולם ובמשחקים האולימפיים.
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טבלה 3: שינויים בביצועים בהכנה טרום-תחרותית שנערכה 
בזמנים שונים בקרב שחיינים נבחרים

מאפייני 

השחיינים

מאפייני האימונים 

הקדם-תחרותיים

שינויים 

בביצועי 

השחיינים

מקור

שחייני קולג'

)24(

24 שבועות של אימונים 

בעצימות גבוהה

 שינוי בזמני 

השחייה 

ל-50 מ': 3.8%

17

שחייני אוניברסיטה

חידוד תחרותי 10 או 

14 יום 

לפני סיום העונה
18 ס"כ שינוי: 2.8%

שחייני עילית )10(
חידוד בן שבועיים 

לפני אליפות אוסטרליה
 שינוי בזמני 

שחייה 50 מ': 3.8%
19

שחייני קולג' 

)גברים( )6(

חידוד בן שלושה 

שבועות 

לפני התחרות 

באוסטרליה

20 ס"כ שינוי: 4% 

99 שחיינים 

אולימפיים 

מ-14 מדינות

שלושה שבועות לפני 

משחקי 

סידני 2000

 גברים: 2.57%

 נשים: 1.78%
21

נבחרות 

אולימפיות:

ארה"ב- 25

אוסטרליה - 25

זמן הכנה סופי: ארה"ב 

- 5 שבועות

אוסטרליה - 17 שבועות

 ארה"ב: 0.2%

 אוסטרליה: 0.6%

 ארה"ב: 1.0%

 אוסטרליה: 0.8%

22

301 שחיינים 

אולימפיים מ-24 

מדינות

FSP לפני המשחקים

FSP ארה"ב - 28 ימים
FSP אוסטרליה - 130 

ימים

 סה"כ: 0.58%

 ארה"ב: 0.27%

 אוסטרליה: 

0.547

המחקר 

הנוכחי

ככל שזמן ההכנה הסופי לתחרות 
היה קצר יותר, כך השיגו השחיינים 
זמנים קרובים יותר לתוצאותיהם 
הטובות ביותר... נמצא שפרק הזמן 
היעיל ביותר היה 29 עד 33 ימים

המנצחים ב- 400 מ' בסגנון חופשי: משמאל: 
2. גרנט האקט )ארה"ב(, 1. איאן ת'ורפ 
)אוסטרליה(, 3. קליט קלר )ארה"ב(
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תורת האימון < טכנולוגיה

הטכנולוגיה העומדת לרשותנו כיום שינתה את חיינו במובנים 
רבים. ענפים תעסוקתיים השתנו, תפקיד הברוקר השתנה, את 
'גוגל'  המונח  החליף  תלמידים  אצל  "אנציקלופדיה"  המילה 
השתנתה  היום  בה  שמשתמשים  הטרמינולוגיה  גם  וכיו"ב. 
בשנים  אבולוציה  עבר  רעיון  כל  כמעט  הטכנולוגיה.  עם  יחד 

האחרונות, יחד עם השינויים הטכנולוגיים שהתרחשו בעולם.
תהליך האימון בקבוצות מקצועניות בענפי הכדור עובר אף הוא 
שינויים מעניינים, בד בבד עם היצע מגוון של כלים טכנולוגיים 
חדשים וזמינים. האמצעים העומדים לרשות המאמן מאפשרים 
ניתוח מעמיק יותר, העברת מסרים מהירה ופשוטה יותר וקבלת 

החלטות המבוססות על הנתונים בצורה יעילה יותר. 
מידת  על  רבה  השפעה  יש  הכלכלי  להיבט  תחום,  בכל  כמו 
 ,NBA השימוש בטכנולוגיה. האמצעים העומדים לרשות קבוצת

שאינה מהססת לשלם כמה עשרות אלפי דולרים בשנה לחברה 
לרשות  העומדים  האמצעים  אינם  וידאו,  שירותי  המספקת 
מאמן בליגת העל בישראל. עם זאת, ישנם כלים אפקטיביים 
רבים וזולים מאוד העומדים לרשות כולנו ועשויים לשרת את 

המאמנים גם אצלנו. 

טוויטר, פייסבוק, דוא"ל וכיו"ב
אין פשוט ומהיר יותר כיום מהעברת מסרים באמצעות הדואר 
האלקטרוני, הרשת החברתית והטלפון הנייד. בני הנוער, שהם 
השחקנים שלנו, עושים זאת בכל שעות היממה. אחוז ניכר מהם 
מחובר לאינטרנט במשך שעות רבות, בין אם בעזרת מחשב או 
דרך טלפון נייד. הכלים הללו, הזמינים לכולם, עשויים להוות 

מהפכה בתהליך האימון אם רק נהיה מודעים אליהם. 
תהליך האימון הוא שילוב של קבלת החלטות ויכולת להעביר 
מסרים. הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו בשני תחומים 
באמצעות  מסרים  העברת  התהליכים.  את  מקצרים  אלה 
אצל  מאוד  מקובלת  והטלפון  המייל  הטוויטר,  הפייסבוק, 
השחקנים שלנו - בינם לבין עצמם ועם חבריהם ובני משפחתם. 

עבורי כמאמן, שימוש במדיום הזה הוא יעיל ומועיל כאחד. 
ואכן, אחת הפעולות הראשונות שאני עושה בתחילת עבודתי 
הדואר  כתובות  את  ולאחסן  לרשום  הוא  קבוצה  כמאמן 
עמם  ההתקשרות  דרכי  ואת  השחקנים  כל  של  האלקטרוני 
שעות  במשך  נוהג,  אני  השנה  במהלך  החברתית.  ברשת 
ארוכות, לצפות בסרטי וידאו של הקבוצה שלי, של היריבות ו/
או של קבוצות שונות בעולם. אני קורא מאמרים רבים ונחשף 
למידע רב באינטרנט. אחד הדברים האהובים עליי הוא לשלוח 
הכוללת  כולה,  לקבוצה  או  השחקנים  לאחד  פרטית  הודעה 
קובץ וידאו או קישור לתוכן מעניין. היכולת לחתוך קטע וידאו 
מתוך משחק היא מיידית, ולשם כך אין צורך במערכות יקרות 
במיוחד. אני שולח לשחקן הודעות שונות הכוללות קטע שבו 
הוא עשה טעות ומוסיף הערה לתיקון, או מהלך נהדר שעשה 
ועמו פידבק חיובי, או מהלך של שחקן אחר )יריב או כל שחקן 
מהעולם( ואיתו הערה כמו: "תכין את עצמך לתנועה הזאת", או 

"זה משהו שעשוי להתאים גם לך". 

התקשרות בלתי אמצעית
בכל  מהשימוש  בתכלית  שונה  הזה  במדיום  בשימוש  ניסיוני 
מדיום אחר. מצד אחד, אין תחליף להתקשרות בלתי אמצעית 
ובמקומות  בדרכים  להתבצע  עשויה  עמו  ושיחה  השחקן,  עם 
היא  בסיומו  או  אימון  לפני  במשרדי  המתקיימת  זו  שונים. 
'אירוע'. עבור השחקנים, כניסה למשרדו של המאמן אינה עניין 
של מה בכך. אני אוהב לדבר עם שחקנים במשרד ובדרך כלל 
גם מצליח ליצור אווירה נוחה וטובה. השיחות מתקיימות כמובן 
גם במגרש עצמו לפני האימון, במהלכו או אחריו, אבל לכך 
יש יתרונות וחסרונות, שהרי הן בדרך כלל פחות אישיות. מצד 
כן  לא  שאם  הטכנולוגי,  למדיום  עצומים  יתרונות  ישנם  שני, 
ה'שיחות' לא היו כה פופולריות אצלנו. השחקן נחשף להודעה 
בזמנו הפנוי, ואין בקריאת ההודעה משהו 'מעיק'. כשהשחקן 
וידאו קצר או  לילה מאוחרת עם קובץ  מקבל הודעה בשעת 
קישור, סביר שיאמר לעצמו 'המאמן יושב, רואה וידאו וחושב 
עליי' הודעה קטנה כזו מחברת לעתים בין השחקן למאמן יותר 

מדקות ארוכות של שיחה. 

שימוש בווידאו 
אין כמעט אפיק בשדה האימון שלא נעשה בו שימוש בווידאו. 
משחק,  שאחרי  תיקון  לצורך  הקבוצה  של  קליפים  למשל: 
זר, קליפ  בחירת שחקן לקבוצה, במיוחד אם מדובר בשחקן 
ערוך על הקבוצה היריבה כהכנה למשחק ועוד. מאמן שעובד 

עם שחקנים באופן פרטני על יסודות המשחק משלב בהנחייתו 
משוב באמצעות צפייה בוידאו. 

נמוכות  בעלויות  להשגה  כיום  ניתנות  וידאו  עריכת  תוכנות 
מאוד )של כמה עשרות דולרים בלבד(. הן מאפשרות עריכה 
נוחה ויעילה של קובצי וידאו ברמה גבוהה מאוד. ז'וזה מוריניו, 
מאמן הכדורגל של קבוצת ריאל מדריד, מנהל צוות של שישה 
כאשר  הבאה,  היריבה  של  קליפים  לו  המכינים  וידאו,  עורכי 
בתהליך טכנולוגי פשוט למדי 'מושתלים' פניהם של שחקניו 
משחק  מצב  לדמות  כדי  שבקליפים  היריבה  שחקני  גבי  על 
שכוללות  כתוביות  בשילוב  הללו,  הסרטים  אותנטית.  בצורה 
הוראות מהמאמן, מוקרנים על גבי מסכים המפוזרים ברחבי 
חלק  הם  האלה  הקליפים  מוריניו,  לדעת  האימונים.  מתקן 

מהחדרת המסרים שבהכנה למשחק. 

זמן-מגרש  תמיד  אין   NBA-ה בקבוצות  המאמנים  לרשות 
)קבוצת  המשחקים  שבין  הזמן  אילוצי  בשל  וזאת  דיו,  ארוך 
של  זמן  בפרק  בשנה  משחקים  ל-110   82 בין  משחקת   NBA
מתחילים  רבים  ששחקנים  כיוון  חודשים!(.  מתשעה  פחות 
אצל  בטיפול  או  אופניים  על  קצרה  ברכיבה  האימון  יום  את 
הצוות הרפואי, הם מנצלים את הזמן גם בצפייה בקובצי וידאו 
ליד כל  שקיבלו מהמאמן, המוצגים על גבי מוניטור המותקן 

אופני כושר או ספת טיפולים. 

השימוש  והולך  גובר  האחרונות  בשנים 
ההיצע  האימון.  תהליך  לשיפור  בטכנולוגיה 
ניתוחים  מאפשר  טכנולוגיים  כלים  של  הרב 
פשוטה  מסרים  העברת  יותר,  מעמיקים 
ויעילה  נבונה  החלטות  וקבלת  יותר  וקלה 
מאמן  שנאספו.  הנתונים  בסיס  על  יותר 
ניצול  הכדורסל דן שמיר מציג דוגמאות של 
הכדורסל. קבוצות  לטובת  הטכנולוגיה 

טכנולוגיה ואימון

דן שמיר בפעולה

העל  בליגת  חולון  הפועל  מאמן    | שמיר   דן 

בוגרים                        ישראל  נבחרת  מאמן  עוזר  בכדורסל; 
dssham@013net.net

>>>
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תיוג משחקים
הווידאו  לייעל את הכנת  כדי 
המאמנים  לרשות  עומדים 
כמה שירותים שניתן להשתמש 
בהם או ליצור כמותם. חברת 
 Synergy( ספורטס'  'סינרג'י 
בתיוג  עוסקת   )Sports
משחקים ובמתן יכולת לבחור 
 )Event( אירוע  של  סוג  כל 
בכל  יותר  או  אחד  ממשחק 

ליגת  ואפילו  בעולם,  נוספות  קיימות חברות  נתון. כמוה  רגע 
העל בישראל מספקת למאמנים שירות דומה )בעונות -2009

10 ו-2010-11 היתה זו חברת WSC שסיפקה שירות כזה(. 
הרעיון הוא כדלהלן: אל קובץ המשחק 'מוצמדים' תיוגים של כל 
אירוע ואירוע. מלבד הנתונים הרגילים של זריקה לסל, איבוד 
כדור או אסיסט יורדים ב'סינרג'י ספורטס' לרזולוציות גבוהות 
הסיבוב  כיוון  לסל,  הזריקה  לפני  המכדררת  היד  כגון  ביותר 
וסוג  הזריקה  של  המדויק  המיקום  בזריקה,  פנים  שחקן  של 
התרגיל בהתקפה. לאחר סיום התיוג יכול הלקוח, באמצעות 
שאילתות פשוטות, 'לשלוף' את כל העולה על רוחו בכל כיוון 

אפשרי )ראה טבלה 1(. 
התיוג הזה מאפשר סינון של קובצי וידאו על-פי כל פרמטר 
שבו נבחר, אך הוא גם נאסף לכדי טופסי נתונים סטטיסטיים, 
שנותנים תמונה מלאה ומעניינת על כל שחקן או על הקבוצה 

כולה )ראה פירוט בהמשך, בסעיף העוסק בסטטיסטיקה(. 
במשחקי ה-NBA, למשל, מבוצע תיוג של כל המשחקים וברמה 
ביותר(.  מועט  טעויות  למספר  התחייבות  )תוך  ביותר  גבוהה 
התיוג נעשה בזמן אמת, על-ידי צוות במגרש עצמו, וכך ניתן 
יכולת  ממש.  המשחק  כדי  תוך  הללו  בשירותים  להשתמש 
לצפייה  וידאו  של  קליפים  להכין  האימון  לצוות  מאפשרת  זו 
במהלך המשחק. רוב קבוצות ה-NBA צופות בווידאו במהלך 
ההפסקה שבין המחציות, ובו מראים המאמנים את הנקודות 

החזקות והחלשות מהמחצית הראשונה. 

בכל  המתקיימים  משחקים  מתייגת  ספורטס'  'סינרג'י  חברת 
הקיץ,  ליגות  בעולם,  הליגות  מרבית  ובהן  אפשרית,  מסגרת 
הדבר  לנבחרות.  בין-לאומיות  ואליפויות  המכללות  ליגות 
ומסונן  מעודכן  בחומר  מיידית  צפייה  ללקוחותיה  מאפשר 
אודות כל שחקן או קבוצה בעולם. זמינות הווידאו היא נדבך 
חשוב במעקב אחר שחקנים בעולם, אם בחיפוש ממוקד אחר 
שחקן מסוים ואם לאורך השנה כולה. עד לפני שנים לא רבות 
שחקנים  של  למשחקים  המרכזי  המקור  שחקנים  סוכני  היו 
משלוח  בעלויות  כרוכה  הייתה  קלטות  והעברת  מדוברים, 
גבוהות. כיום, בלחיצת כפתור, גם אם המאמן איננו מכיר כלל 
את השחקן שהוצע לו, הוא יכול בתוך זמן קצר להיות חשוף 

לסרטי וידאו רבים אודותיו.

איסוף הנתונים
אין הכוונה במאמר זה לתאר אילו אמצעים מדהימים עומדים 
לתאר  ברצוני  כאן  ביותר.  העשירות   NBA-ה קבוצות  לרשות 
אמצעים העומדים לרשות קבוצות ליגה בעולם, שניתן להשתמש 
כמה  פועלות  לבדה  בישראל  בהחלט.  סבירות  בעלויות  בהם 
והמעלות לשרתים  דומים  חברות כאלה, המספקות שירותים 
לתייג  גם  ועשויות  העולם  כדורסל מכל  אינטרנטיים משחקי 

אירועים ולאפשר סינון. 
החוליה החשובה ביותר בשימוש בטכנולוגיה אינה הטכנולוגיה 
עצמה )הכוונה לשימוש באמצעים טכנולוגיים בסיסיים מאוד(, 
כי אם איסוף הנתונים. קבלת החלטות אודות שחקן או קבוצה 

היא תהליך שעבר מידוע )מלשון 
מדע(, והוא בבסיסו סטטיסטי. 
מראים  הנתונים  אם  כלומר, 
השחקן  של  הקליעה  ששיעור 
כדרור  לאחר   45% על  עומד 
כדרור  לאחר  ו-35%  ימינה 
להכריח  נשאף  אנו  שמאלה, 
אבל  שמאלה.  לכדרר  אותו 
כדי לקבל את הנתון הזה עלינו 
אירועים  כמות  על  להסתמך 
רבה וכמובן על איסוף נתונים מדויק. אם האדם המתייג אינו 
מזהה את השחקן בווידאו ומתייג בטעות שחקן אחר, כל מערך 
הנתונים נפגע. וכאן אנו מגיעים לתחום מעניין נוסף שעומד 

לרשות המאמנים בימינו - ניתוחים סטטיסטיים. 

סטטיסטיקה 
השימוש בנתונים סטטיסטיים עשה כברת דרך ארוכה בשנים 
בשני  אותנו  משמש  סטטיסטיים  בכלים  השימוש  האחרונות. 
שדות עיקריים בתהליך האימון: א. קבלת החלטות; ב. העברת 

מסרים. 
הזו.  המדעית'  ה'מטרייה  תחת  גדלים  ימינו  של  השחקנים 
בכל שידור טלוויזיה של משחק כדורסל מורעפים על הצופה 
ומורכבים. בכל משחק של קבוצת  רבים  נתונים סטטיסטיים 
מכבי תל-אביב ביורוליג נחשף הצופה לכמות נתונים עצומה, 
הכוללת ביצועי שחקנים מול הקבוצה היריבה, יחס בין ניצחונות 
כן, בעת העברת מסר כלשהו, המאמן  וכדומה. על  והפסדים 
בין  השיח  סטטיסטיים.  נתונים  על  דבריו  את  לבסס  אמור 
המאמן לשחקנים ולקבוצה שזור בנתונים, וראוי לדון בהיבטים 
סטטיסטיים מורכבים יותר מאשר הסטטיסטיקה המלווה כל 

משחק או טבלת הליגה. 
כאן  הכוונה  ואין  מורכבת,  היא  בכדורסל  הסטטיסטיקה 
לרעיונות  רק  אלא  היום  המוצעים  הנתונים  לנבכי  להיכנס 
כלליים. באמצעים טכנולוגיים פשוטים ניתן להשתמש בנתונים 
לימוד  לשם  במשחקים  הנאספים  ה'פשוטים'  הסטטיסטיים 
נתונים  על  המבוססות  החלטות  ולקבל  השחקן  או  הקבוצה 

אלה. 

השוואת נתונים 
מוחלטת  בצורה  מתארים  אינם  פשוטים  סטטיסטיים  נתונים 
ו'טהורה' את השחקן או הקבוצה. הם גם חשופים להשפעות 
שונות, חלקן מדידות וחלקן לא. לדוגמה, סגנון משחק מבוקר 
שחקן  של  הסטטיסטיים  הנתונים  על  רבות  משפיע  ואיטי 
בקבוצה  שחקן  של  מאלה  מאוד  שונים  יהיו  והם  קבוצה,  או 
השוואת  של  דוגמאות  כמה  להלן  מהיר.  בסגנון  המשחקת 

נתונים:
ה'פוזשנים' של  ה'פוזשנים'. את הפרמטר של כמות  כמות   •
קבוצה ניתן לשלב בכל הנתונים ולהגיע למספרים המאפשרים 

השוואה אמיתית בין קבוצות ובין שחקנים מקבוצות שונות.
של  הנתונים  את  להשוות  ניתן  כאן  שחקנים.  בין  השוואה   •
'Per 40 Minutes' )נתונים בהנחה שהוא שיחק בכל 40  שחקן 
שחקנים  שכן   ,'Per 30 Minutes' להשוות  גם  ניתן  הדקות(. 

מובילים בקבוצות משחקים בדרך כלל כ-30 דקות. 
יש  נוספים שבהם  ישנם תחומים  כמות הכדורים החוזרים.   •
כמות  לדוגמה,  הנכון.  בהקשר  המספרים  את  להשוות  צורך 
ישנן  היטב  שקולעת  לקבוצה  בהתקפה.  החוזרים  הכדורים 
פחות הזדמנויות לכדורים חוזרים בהתקפה )תיאורטית, קבוצה 
שקולעת 100% מהשדה לא תוכל לקחת ולו כדור חוזר אחד...(. 
יש  הזה  בהיבט  וקבוצות  שחקנים  בין  להשוות  כדי  לכך,  אי 

כמות ההחטאות  את  לשקלל 
)לכן אחוז הכדורים החוזרים 
ההחטאות  מסך  בהתקפה 
יותר מאשר  נתון משקף  הוא 
החוזרים  הכדורים  מספר 
כמות  גם  כך  לכשעצמו(. 
סך  מתוך  הכדור  איבודי 
נתונים  וכדומה.  ה'פוזשנים' 
במסגרת  ניתנים  אינם  אלה 
הסטטיסטיות  השורות  רוב 
הבסיסיות, ויש להפיק אותם. 

לתת  שנועדו  שונים  מדדים  ישנם  שונים.  נתונים  השוואת   •
מנוסחה  בנויים  אלה  מדדים  שחקנים.  בין  השוואתית  תמונה 
היא  אלה  במדדים  הבעיה  לכול.  רבים  נתונים  שמאגדת 
שמאמנים רבים אינם מכירים את הנוסחאות הרבות הקיימות 
תמונה  יוצרים  מהם  רבים  אלה.  מדדים  של  המבנה  את  או 
דוגמה, בתשע השנים האחרונות, שבהן  ומוטה. לשם  חלקית 
מובילי  משוקלל,  מדד  לכדי  הסטטיסטיים  הנתונים  שוקללו 
מינלנד,  )צ'רלס  פנים  שחקני  הם  הישראלית  בליגה  המדד 
ג'ייסון וולס, הקטור רומרו, מריו אוסטין, ג'יימי ארנולד, ראשון 
טרנר, מרקו קילינגסוורת' ושון ג'יימס(! דווקא בליגה שבה נותני 
תוצאה  וזו  פנים,  הם שחקני  המצטיינים  הגארדים,  הם  הטון 
)מעטים  יתרון  יש  פנים  שחקן  של  להצטיינות  שבו  מדד  של 
הם שחקני החוץ שיכולים, באמצעות יותר נקודות, אסיסטים 
והכדורים  העבירות  ספיגת  כמות  את  להשוות  חטיפות,  או 
החוזרים שנספרים לגבוהים בשל אופי התפקיד שלהם(. על 
כן יש להכיר את המדדים השונים, ואפשר גם לפתח מדד אישי 

בהתאם לפילוסופיית האימון הפרטית של המאמן. 
• נתוני פלוס/מינוס ונתוני חמישיות. נתונים זמינים נוספים, 
קבלת  לשם  ברורה  ותמונה  כלים  למאמן  להעניק  שעשויים 
ונתוני   )Floor Time Stats( הפלוס/מינוס  נתוני  הם  החלטות, 

 5 Men( השונות  החמישיות 
הפלוס/ ספירת   .)Unit Stats

המשחק  תוצאת  היא  מינוס 
שהשחקן  בזמן  )בנקודות( 
בזמן  והתוצאה  במגרש  נמצא 
שגם  מובן  במגרש.  שאיננו 
להיות  שחקן  יכול  זה  במקרה 
במגרש,  ביותר  והיעיל  הטוב 
ועל כן להיות במגרש 40 דקות, 
אך אם הקבוצה הפסידה הנתון 
שלו יהיה שלילי. מהנתון הנ"ל ניתן ללמוד על שחקן שתרומתו 
על  כשהוא  זמן,  לאורך  אך  משמעותית,  אינה  הסטטיסטית 
המגרש, הקבוצה משחקת טוב יותר, ונתון הפלוס/מינוס שלו 
חיובי. הדבר נכון גם לנתוני החמישיות. שיקולי המאמן בקביעת 
מגורמים  מושפעים  להיות  עשויים  המשחקות  החמישיות 
של  הסטטיסטיקה  בנתוני  שימוש  כמו  אין  שונים.  ומנתונים 

החמישייה כדי לבסס דעה על החמישיות היעילות ביותר. 

חתכים והשוואות
ביותר,  פשוטים  טכנולוגיים  בכלים  מאפשרות,  רבות  חברות 
לצפות בנתוני שחקנים או קבוצות על-פי חתכים שונים. שירות 
על- אחרת(,  או  זו  איכות  )ברמת  חופשי  באופן  גם  ניתן  זה 
ידי ליגות שונות, באמצעות אתרי האינטרנט שלהן )המובילה 
 Stats cube הנקרא  ב'אזור'   nba.com כמובן  היא  בשוק 

אחד הדברים האהובים עליי הוא לשלוח 
הודעה פרטית לאחד השחקנים או לקבוצה 

כולה, הכוללת קובץ וידאו או קישור
לתוכן מעניין

זמינות הווידאו היא נדבך חשוב במעקב
אחר שחקנים בעולם, אם בחיפוש ממוקד 

אחר שחקן מסוים ואם לאורך
השנה כולה

* 'פוזשן' - החזקת כדור. זהו נתון המייצג את קצב המשחק של הקבוצה. קבוצה שמשחקת 
מהר מחזיקה בכדור פעמים רבות יותר במהלך 40 דקות המשחק

טבלה 1:
האירועים המתויגים על-ידי צוות 'סינרג'י ספורטס'

בכל 'פוזשן'* )החזקת כדור(
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בנתונים  צפייה  והמאפשר 
חתכים  לפי  ומעניינים  רבים 

שונים(. 

של  הסטטיסטיים  הנתונים 
קבוצה  באותה  שחקנים  שני 
אך  דומים,  להיות  עשויים 
בתרומתו  יציב  מהם  אחד 
בחלק  רק  בולט  השני  ואילו 
מהמשחקים, ותרומתו מועטה 

וההפסדים  הניצחונות  בין  קשר  יש  אם  אחרים.  במשחקים 
בהשוואה  זאת  לראות  ניתן  הפרודוקטיביות של השחקן  לבין 
את  נכנה  כזה  במקרה  להפסדים.  ניצחונות  בין  סטטיסטית 
השחקן 'ברומטר', כלומר מי שכאשר מגבילים אותו מגדילים 

את הסיכוי לנצח. 
ההבדלים  הם  משחקים  לפני  בוחנים  שאנו  נוספים  חתכים 
והפסדים  ניצחונות  וחוץ,  בית  משחק  בין  היעילות  במידת 
ועוד. כל זאת כדי לזהות את מאפייני  והחוץ  במשחקי הבית 

הקבוצה בזמן האחרון.
הסטטיסטיקה  על  לעבור  נוהגים  המאמנים  משחק  כל  לפני 
בניצחונות ובהפסדים )וכן על יתר ההשוואות( ולהוציא רשימת 
קטגוריות שבהן יש סטייה משמעותית בין ניצחונות להפסדים. 
רשימה זו באה לידי ביטוי משמעותי לאחר מכן, במה שנקרא 

'תכנית המשחק'.  

נקודות חוזק וחולשה
כדי לאפיין קבוצה מסוימת וללמוד עליה אנו נעזרים בדירוגה 
בכל תחום בליגה. כך אנו יכולים לבחון את היריבים שלנו )או 
את עצמנו( בהשוואה ליתר הקבוצות בליגה. באמצעות הדירוג 
מול הליגה אנו יכולים להבחין בשני היבטים משמעותיים מאוד 
נדיר.  מול  ותדיר  חולשות  מול  חוזק  נקודות  קבוצה:  בניתוח 
למשל: הכנה לקראת קבוצה שזורקת לסל )במסגרת משחקי 
לקראת  מהכנה  שונה  היא  נקודות  לשתי  הרבה  הכי  הליגה( 
קבוצה שזורקת הכי הרבה לשלוש וכך הלאה. זאת ועוד: הנתון 
הגולמי של אחוזי הקליעה מ-3 נקודות הוא משמעותי יותר אם 
הוא מופיע בהקשר של הליגה )41% מתאר את הקבוצה, אבל 

41% ומקום ראשון בליגה מתאר אותה טוב יותר(. 

)Tendencies( נטיות
את איסוף הנתונים לצורכי תיוג הווידאו אפשר להפוך גם לכלים 

הנתונים   NBA-ב סטטיסטיים. 
קרובים  כאמור,  הם,  האלה 
משחקי  כל  שכן  ל'מוחלטים', 
הליגה נכנסים למאגר הווידאו, 
וכולם מתויגים לפרטי פרטים. 
מלא  תיוג  אין  שבהן  בליגות 
חלקיים,  הם  שהנתונים  מובן 
ללמוד  ניתן  מהם  גם  אבל 
הקבוצה.  או  השחקן  אודות 
ברור שדו"ח סטטיסטי כמו זה 
שמספקת חברת סינרג'י ספורטס הוא כלי משמעותי למאמן. 
ניתן בו פירוט מדויק של כל פעולות השחקן: כמה פעמים הוא 
)ובאחוזים(, מהם אחוזי  ימינה וכמה פעמים שמאלה  מכדרר 

ההצלחה בזריקה מכל מצב משחק וכיו"ב. 
ב-NBA שמבקשים מצוותי האימון לראות את  ישנם שחקנים 
טיימס'  יורק  ב'ניו  מאמר  התפרסם  ב-2009  האלה.  הנתונים 
 The" בשם  באטייה  שיין  השחקן  אודות  לואיס  מייקל  מאת 
היתר שבאטייה מצליח  בין  no stats allstar". במאמר מסופר 
ובכלל  נגדו,  במשחקים  היריבה  כוכבי  את  להגביל  בעקביות 
- קובי בראיינט.  זאת את הכוכב הבלתי מעורער של הליגה 
ממוצע  אתלט  בינונית,  סטטיסטיקה  בעל  שחקן  באטייה, 
שאינו בנוי מחומרים המרכיבים כוכבי-על ב-NBA, הוא אחד 
מאוד  חיובי  באופן  משפיעה  שהימצאותם  שחקנים  מאותם 
ובמאזן  בסטטיסטיקה  גם  ניכר  והדבר  הקבוצה,  ביצועי  על 
לפני  באטייה  שעושה  התהליך  את  מתאר  לואיס  הניצחונות. 
 )Tendencies( והנטיות  הסטטיסטיקה  את  לומד  הוא  משחק: 
יהיה זה  של השחקן שעליו הוא מיועד לשמור )כמעט תמיד 
שבהם  למקומות  אותו  להוביל  כיצד  ומתכונן  היריבה(,  כוכב 
במשחקים  בווידאו  בצפייה  יותר.  גרועה  שלו  הסטטיסטיקה 
מול בראיינט אפשר לראות בבירור כיצד באטייה מפתה את 
בראיינט לכדרר שמאלה ולעצור לזריקה )על-פי הנתונים של 
בראיינט, שמאל נחשב לצד החלש יותר שלו(, ואז נצמד אל 
פרצופו בזריקה עצמה. לאורך זמן הוא נחשב לשומר שהצליח 

להגביל את בראיינט יותר מכל שחקן אחר.
 

הנתונים הסטטיסטיים רבים ושונים ומאפשרים הבנה מעמיקה 
בסופו  שלהם.  המאפיינים  של  ולמידה  ושחקנים  קבוצות  של 
מהאינטראקציה  חלק  נשען  שעליה  השפה  גם  הם  דבר  של 
שלנו עם השחקנים. כששחקן, בזמן משחק, מאפשר לשחקן 
יריב לכדרר ימינה, די שאסמן לו 'תכריח אתו לכדרר שמאלה'. 

באמצעים טכנולוגיים פשוטים ניתן להשתמש 
בנתונים הסטטיסטיים הנאספים במשחקים 

לשם לימוד הקבוצה או השחקן ולקבל החלטות 
המבוססות על נתונים אלה

ההכנה  שבתהליך  כיוון  וזאת 
שאחוזי  ראינו  למשחק  שלנו 
באופן  יורדים  שלו  הקליעה 
שמאלה,  בכדרור  משמעותי 

וכך הלאה. 

הדור הבא 
הן  הטכנולוגיות  האפשרויות 
רבות ומגוונות, לפחות בהיבט 
של אימון כדורסל, והן נוגעות 

בעיקר לתחומים המדוברים כאן )וידאו וסטטיסטיקה לסוגיהם(. 
מתקדמים,  כלים  ישנם  אמצעים  עתירות  שלמערכות  מובן 
רק  ולא  באימון  אפילו  אמת  בזמן  וידאו  צילומי  המאפשרים 
משווקת  לדוגמה,   ,XOS חברת  בטלוויזיה.  המשודר  במשחק 
שנקראת  מערכת  ולאוניברסיטאות  מקצועניות  לקבוצות 
ממצלמות  בנויה  המערכת  תמונה(.  )ראה   'Courtside Coach'
על  הווידאו  את  ששומר  מחשב  האימון,  את  שמצלמות  וידאו 
גבי דיסק קשיח, מסך-מגע גדול הממוקם בצידי המגרש עצמו 
ושלט-רחוק קטן הנמצא בידי המאמן. בכל רגע יכול המאמן, 
בעזרת השלט שבידו, לסמן נקודת זמן בווידאו. ואז, בכל רגע 
שבו יבחר הוא יכול לעצור את האימון ולהראות לשחקנים, על 
או  לתקן  מעוניין  שהוא  האלמנטים  את  הטלוויזיה,  מסך  גבי 
לחזק. המאמן יכול כמובן לעצור, להראות שוב או לסרטט על 

גבי מסך-המגע הגדול. 

טכניקת איסוף הנתונים
קיימות, הדור הבא של מעורבות  נוסף לשכלול של מערכות 
הטכנולוגיה בתהליכי האימון קשור לטכניקת איסוף הנתונים. 
עם  רבים  צוותים  כיום  יושבים  משחק  בכל  הצפייה  במהלך 
המשחק  כדי  תוך  רבים  אירועים  המתייגות  שונות,  מערכות 
)החל בסטטיסטיקה וכלה בסוגים ובשיטות המשחק(. איסוף 
ולמזער את  הזה  אוטומטי עשוי לשכלל את התהליך  נתונים 
הטעויות בו. איסוף נתונים באופן טכנולוגי יכול להתבצע בשתי 

צורות עיקריות: 

א. התקנת שבב על גופו של השחקן. בעולם קיימות מערכות 
כאלה, הנמצאות בשימוש אצל קבוצות כדורגל רבות וגם כמה 
קבוצות NBA לצורכי ניתוח האימונים. אחת הקבוצות שעושות 
על  שמותקן  שבב  ניקס.  הניו-יורק  היא  כזו  במערכת  שימוש 
חולצות האימון של השחקנים אוסף נתוני תנועה ודופק מהשחקן 
במהלך האימון. בסיום האימון נאספים הנתונים ונערכים לכדי 
טבלה, הכוללת למעשה את מידת העומס שהופעל על השחקן 
באימון. הנתונים משמשים את צוות האימון, אך בד בבד מוצגת 
טבלת נתונים כזו בחדר ההלבשה. לפי מאמן הקבוצה, מייק 
ד’אנטוני, בסביבה האנושית, כפי שהוא מכיר בחדר ההלבשה 
ב-NBA, יש חשיבות ליצירת תחרות בין השחקנים גם בנושאים 
כאלה. ד'אנטוני מתאר את האפקט של מיקום נמוך של שחקן 

בטבלת העומס באימון כמשמעותי ביותר. 
איסוף נתוני מיקום באמצעות שבב עשוי להיות פשוט ביותר, 
ובכללן הליגות הבכירות אסרו  אלא שמרבית הליגות בעולם 

את השימוש בכל אמצעי אלקטרוני על גבי השחקנים. 

 ,'Sports View' וידאו. חברה בשם  מיקום באמצעות  זיהוי  ב. 
הסטטיסטיקה  ענקית  על-ידי  שנקנתה  במקור,  ישראלית 
Stats Ink', פיתחה מערכת לזיהוי מיקום באמצעות  העולמית 
הפוטבול  )ליגת   NFL-ב בשימוש  הנמצאת  זו,  מערכת  וידאו. 
 .NBA-ה מאמני  על-ידי  אלה  בימים  נבדקת  המקצוענית(, 

בתקרת  שממוקמות  מצלמות 
על-ידי  מסונכרנות  האולם 
איסוף  ומאפשרות  מחשב 
המיקום  אודות  מדויק  נתונים 
והכדור  השחקנים  כל  של 
נתונים  איסוף  נתון.  רגע  בכל 
תנועתיים  או  סטטיסטיים 
באופן  לפיהם  הווידאו  ותיוג 
על- כיום  )הנעשה  אלקטרוני 
שצריכים  רבים  צוותים  ידי 
כיום  בתחום.  הבאה  המהפכה  הוא  ביותר(  מאומנים  להיות 
נאספים נתוני התנועה, אבל מרבית התובנות הנלמדות מהם 

הן פיזיולוגיות ולא טקטיות.  

שימוש נכון באמצעים טכנולוגיים
בתהליך  לרשותנו  העומדים  טכנולוגיים  באמצעים  השימוש 
רובם המכריע של אמצעים אלו  האימון צריך להיות מושכל. 
האימון  תהליך  השחקנים.  אל  ולא  בלבד  למאמנים  מגיע 
משתנה ממקום למקום ומקבוצה לקבוצה. השחקנים, היכולות 
והצרכים שלהם הם אלו שמכתיבים את אופי התהליך. האימון 
הטכנולוגי נועד להוסיף נדבך אנליטי לתהליך האימון, תהליך 
שלפעמים אינו אנליטי. כלומר, כששחקנים צופים בווידאו או 
קוראים נתונים סטטיסטיים, הדבר צריך להיות סוג של אימון 
יודעים שאימון שמתבצע בדמיון או  הנעשה ללא תנועה. אנו 
תהליכים  זאת,  עם  ביצועיו.  ועל  הגוף  על  משפיע  במחשבה 
מחשבתיים מקשים לעתים על ביצועים אוטומטיים הנדרשים 
נדרשים לבצע פעולות שהם מורגלים אליהן,  משחקנים. הם 
עשוי  מחשבתי  תהליך  מחשבה.  וללא  אוטומטי  באופן  קרי 
לעתים להפריע לביצוע איכותי. קלעים רבים טוענים שהזריקה 
אליה  שנקלעים  לחלוטין,  'פנויה'  זריקה  היא  ביותר  הקשה 
לעתים רחוקות, לרוב בגלל טעות של ההגנה. כלומר, שחקן 
שרגיל לזרוק תוך כדי הפרעה של ההגנה, אחרי תנועה ותוך 
כדי ניתור, מדווח שדווקא כאשר הוא פנוי לחלוטין ויכול לזרוק 
ללא הפרעה הוא מתקשה בכך יותר מאשר כשהיריב מפריע 
בזמן  מסובכת.  אינה  התשובה  מדוע?  הזריקה.  את  לבצע  לו 
הפנוי, אם השחקן אינו פועל באופן אוטומטי מתגנבות לראשו 
מהשחקנים  חלק  לזה,  בדומה  לתהליך.  ומפריעות  מחשבות 
מדווחים על פגיעה ביכולת שלהם לשחק באופן שוטף וחופשי 
בתוך ים הנתונים המופקים בימינו וניתנים להם. יש מאמנים 
'אימון  הוא  רבה  טכנולוגיה  המשלב  בסגנון  שאימון  הטוענים 
יתר' )Over coaching(. מובן שבסוגיה זו אין 'צודקים'. האימון 
נועדו  סטטיסטיים  בנתונים  השימוש  ו/או  הווידאו  בחדר 
ולכן עצם  לשפר ביצועים במגרש מבחינה אישית וקבוצתית, 
אימון  דורש  ובנתונים  טכנולוגיים  בכלים  השימוש  החדרת 
וצריך להתבצע תוך מתן תשומת-לב לתוצריו ומתוך רגישות 

להשפעותיו )על השחקן ועל המאמן כאחד(. 

מערכת Courtside Coach של 
XOS במתקן האימונים 

של אוניברסיטת אינדיאנה

איסוף נתונים סטטיסטיים או תנועתיים ותיוג 
הווידאו לפיהם באופן אלקטרוני )הנעשה כיום 
על-ידי צוותים רבים שצריכים להיות מאומנים 

ביותר( הם המהפכה הבאה בתחום
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תורת האימון <

ונתונים  כל ענף ספורט דורש כישורים 
שונים להצלחה. אחת הסוגיות שעוסקים 
בהם אנשי מקצוע בתחום השחייה היא 
למימוש  הספורטאי  את  להביא  כיצד 
המטרה,  בתחרות  האישית  היכולת 
ולשדרג  להתחרות  ללמדו  ניתן  ואיך 
במהלך  לתחרות  מתחרות  יכולתו  את 
שמודעות  ברור  טווח.  ארוכת  קריירה 
של  הייחודיים  למרכיביה  יותר  רבה 
העבודה  על  מקלה  בתחרות  הצלחה 
לאורך  שיפור  ומבטיחה  זה  בתחום 
ביכולת  מתמקד  הנוכחי  המאמר  זמן. 
קצב/תדירות   - השחיין  של  הטכנית 
והקשרם  התנועה,  טווח  מול  התנועה 

לביצוע התחרותי. 

מוצלח  תחרותי  ביצוע  מהו 
בשחייה?

נגד  והן  השעון  נגד  הן  מתחרה  שחיין 
המרחק  את  לשחות  במטרה  יריביו, 
ביותר.  המהיר  בזמן  שלו  התחרותי 
בשלוש  תלויה  הסופית  תוצאתו  לפיכך, 
יכולות, שצריכות לבוא לידי ביטוי מרבי:
יכולת תפקודית:א.  יכולתו של השחיין 

להשקיע את מרב היכולות הגופניות 
שלו במהלך השחייה התחרותית. 

יכולת מנטאלית:ב.  היכולת להתחרות 
רצון  מתוך  חשש,  ללא  לב,  באומץ 
לנצח ואמונה ביכולותיו לעשות זאת.

יכולת טכנית:ג.  היכולת לשלב בצורה 
)תדירות(  קצב  בין  אופטימאלית 
פירוט  )ראה  התנועה  וטווח  התנועה 

להלן( באותו ביצוע תחרותי.
גבוה  מתאם  אלו  ממרכיבים  אחד  לכל 
לשחיין  תחרותי.  בביצוע  הצלחה  עם 
רגוע, החש ביטחון מנטאלי מלא, סיכוי 
יותר להשקיע מאמץ תפקודי מרבי  רב 

תוך שליטה בטכניקת שחייה יעילה.

קצב )תדירות( התנועה 
בסגנונות  מבוצעת  תחרותית  שחייה 
שונים )חתירה, פרפר, גב, חזה, מעורב-

אישי( ולמרחקים שונים )50,  100 ו-200 
מ' ובחתירה גם 400, 800 ו-1500 מ'(. קצב 
)תדירות( התנועה של השחיין הוא אחד 
טכניקה  לבדיקת  החשובים  המרכיבים 
תחרותית ויעילות התנועה. קצב התנועות 
חייב להיות בגבולות הנורמה: קצב גבוה 

ונטייה  קצר  תנועה  טווח  על  מעיד  מדי 
להתעייפות מהירה מדי במהלך הביצוע 
תנועות  קצב  זאת,  לעומת  התחרותי. 
ועוצמת  כוח  חוסר  על  מעיד  מדי  נמוך 
גריפה נמוכה, המגבילים את יכולתו של 
ביותר  הגבוהה  למהירות  להגיע  השחיין 
הנדרשת באותו מקצה תחרותי. אי לכך, 
קצב  את  ולתרגל  להכיר  השחיין  על 

התנועות האופטימאלי עבורו.

ושחייני  לפחות  )בוגרים  השחיינים 
לקצבם  מודעים  ומאמניהם  נבחרות( 
והיכן  מקצוע,  בכל  הממוצע  התחרותי 
בעולם.  עמיתיהם  מול  ממוקמים  הם 
לשם כך מוצגת טבלה 1, המתארת את 
תדירות התנועות של שתי הידיים במים 
בממוצע לדקה, כפי שנבדקה באליפות 
ובאליפות   2009 בשנת  ברומא  העולם 

העולם בשנחאי 2010.

ניתן להיווכח בבירור, שככול   1 בטבלה 
שעולה מרחק השחייה כך פוחתת תדירות 
התנועות, כלומר תדירות התנועה עולה 
בהתאם לזמן ביצוע הפעילות התחרותית: 

תדירות  כך  יותר  ארוך  שהביצוע  ככול 
התנועות של השחיין יורדת. מעבר לכך, 
 - בהשוואה שבין שתי אליפויות העולם 
מסקנה  שאין  נראה  ובשנחאי,  ברומא 
התנועות  בתדירות  השינוי  לגבי  ברורה 
עם  שחייה  כלומר,  השונים.  בסגנונות 
חליפות ובלעדיהן השפיעה בצורה שונה 
בחלק  השונים.  בסגנונות  ביצועים  על 
ובחלק  עלתה  התדירות  מהסגנונות 
ירדה. באופן כללי, על כל מאמן לדעת 
תנועות  שחייניו  מבצעים  תדירות  באיזו 
השונים,  השחייה  ובסגנונות  במרחקים 
המומלץ  )סטנדרד(  המדד  מהו  וכן 
שלתדירות  מאחר  זאת  עולמית.  ברמה 
זמן  על  ישירה  השפעה  יש  התנועות 
שמאמן  החשיבות  ומכאן  השחייה, 
לקדם  ויוכל  זה  בהיבט  ישלוט  השחייה 

את השחיין לשחייה טובה יותר.

טווח התנועה
השני  למרכיב  נחשב  התנועה  טווח 
בדיקת  לשם  לשחיין  בחשיבותו 
התנועה.  ויעילות  התחרותית  הטכניקה 
טווח התנועה של שחיין, גם באימון וגם 
בתחרות, נמדד בעזרת מספר התנועות 
לבריכה )מחזור - תנועת שתי הידיים(, 
גם  מטר.   50 למרחק  בשחייה  כלומר 
של  ברורים  נתונים  קיימים  זה  למרכיב 
השחיינים הטובים בעולם. אלה המוצגים 
לנתונים שכל  דוגמה  2 מהווים  בטבלה 
שחיין צריך לשאוף אליהם בכל הקשור 

למספרי התנועות בביצוע התחרותי.
בטבלה זו מוצגים גם נתונים של מספרי 
התנועות המומלצים כממוצע של משחה. 
במשחה ל-50 מטר מצוין בטבלה ממוצע 
במשחה  במהלכו.  התנועות  מספר 
ל-100 מטר מצוין מספר התנועות ב-50 
המטרים הראשונים שלו )המספר הימני 
הנמוך יותר( וכן ב-50 המטרים השניים 
גבוה  יהיה  שתמיד  השמאלי,  )המספר 
יותר מהראשון(. במשחה ל-200 מ' מצוין 
המטרים  ב-50  התנועות  מספר  ממוצע 

השניים, השלישיים והרביעיים.

מרכיבים הקובעים את 
איכות השחייה התחרותית

ד"ר ליאוניד קאופמן  |  מאמן לאומי

leonidk04@gmail.com איגוד השחייה

מורן רבינוביץ'  |  מאמנת באקדמיה למצוינות

moranovich@gmail.com              מכון וינגייט

טבלה 1: קצב תנועות הידיים הממוצע בדקה במקצועות השחייה
50, 100 ו-200 מ' באליפויות העולם ברומא 2009 ובשנחאי 2010

שנחאירומאשנחאירומאשנחאירומא 

תדירות התנועהתדירות התנועהתדירות התנועה* 

200 מ'100 מ'50 מ'גברים 

60595150.64043חתירה

636050484042גב

526646493538חזה

6164545149פרפר

200 מ'100 מ'50 מ'נשים 

5361535149חתירה

5246454141גב

666448494341חזה

6353565053פרפר

* תדירות התנועה נקבעת עפ"י מספר התנועות של שתי הידיים במים למשך דקה.

טבלה 2: מספר התנועות בממוצע במקצועות השחייה 50, 100 ו-200 מ' 
באליפויות העולם ברומא 2009 ובשנחאי 2010

שנחאירומאשנחאירומאשנחאירומא 

מספר התנועותמספר התנועותמספר התנועות 

200 מ'100 מ'50 מ'גברים 

1719.5-1719-16.518-1614.515.5חתירה

1918.518-1518-1515.516גב

2023.520-1722-18.616.516.5חזה

19.5 20-1919.518.5-1719-16.5פרפר

200 מ'100 מ'50 מ'נשים 

21.0 21-1920.021.5-1921.5-17.5חתירה

1819-16.518.5-1617.517.5 גב

2828.525-19.525.5-2021.521חזה

2223.5-2023-202323.5 פרפר

שילוב של מרכיבי יכולת - טכנית, מנטאלית ותפקודית, הוא הבסיס להצלחת הספורטאי בתחרות. 
זהו תהליך ארוך-טווח ועשוי להימשך לאורך כל הקריירה שלו. מאמר זה מתמקד בעיקר ביכולת 
הטכנית של השחיין - קצב )או תדירות( התנועה מול טווח התנועה, וחשיבותם בביצוע התחרותי. 

טווח  על  מעיד  מדי  גבוה  קצב 
להתעייפות  ונטייה  קצר  תנועה 
הביצוע  במהלך  מדי  מהירה 
קצב  זאת,  לעומת  התחרותי. 
תנועות נמוך מדי מעיד על חוסר 

כוח ועוצמת גריפה נמוכה
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מתקבלים  בטבלה  הנתונים  על-פי 
הנתונים הבאים: 

קיים  חלקי המשחה.  שני  בין  הפרש   •
בין  התנועות  במספר  משמעותי  הפרש 
התנועות  מספר  המשחה.  חלקי  שני 
עולה משמעותית ב-50 המטרים השניים, 
מזנק  מאחר שב-50 הראשונים השחיין 
יותר.  ארוכה  תת-מימית  יציאה  ומבצע 
עייפות  גם מקדם של  קיים  לכך,  נוסף 
לתנועות  הגורמים  בחומציות,  ועלייה 
יעילות  ופחות  יותר  קצרות  להיות 

)תופעה של 'אצידוז'(.

להבחין  ניתן  המינים.  בין  הבדלים   •
בקרב  התנועות  במספרי  בהבדל 
השחייניות  שחיינים.  לעומת  שחייניות 
מכיוון  תנועות מהגברים,  יותר  מבצעות 
)אורך  המנוף  וטווח  הגריפה  שעוצמת 
בהשוואה  יותר  קטנים  שלהן  היד( 
בין  בכוח  הבדל  שקיים  )ברור  לגברים 
באופן  יותר  חזקים  הגברים   - המינים 

מוחלט ויחסי(.  

השילוב בין טווח התנועה 
ותדירותה

התנועה  ותדירות  הטווח  בין  השילוב 
בביצוע תחרותי הוא שקובע  את איכות 

התוצאה והתקדמותו של השחיין. 
בעל  הוא  זה  מרכיב  התנועות.  קצב   •
ניתן  לא  כלומר,  מוגבל,  שיפור  טווח 

להעלות את קצב התנועות ללא הגבלה 
תנועות  קצב  גם  מאימונים.  כתוצאה 

גבוה מדי מוריד את היעילות בתנועה! 

• טווח התנועה. לעומת קצב התנועות, 
טווח התנועה הוא מרכיב שניתן לפתחו 
ולאמנו ללא הגבלה, כלומר ניתן לשפרו 
כל הזמן. הביצוע הספורטיבי של השחיין 
בתחרות יהיה טוב יותר אם ישחה בטווח 
על  ישמור  ובמקביל  יותר,  ארוך  תנועה 
אם  אופטימלי.  תנועות  )תדירות(  קצב 
אזי  אחרים,  לענפים  זאת  מקבילים 
הצעדים  במספר  מדובר  באתלטיקה 
זה  יהיה  ובקיאקים  התחרותי,  בביצוע 
מספר גריפות המשוט למרחק תחרותי. 
המפתח  למעשה  הוא  זה  עיקרון 

להתקדמות הספורטאי בענף מחזורי. 

ניתוח תחרותי של השחיין 
גל נבו

השחיין גל נבו הוא שיאן ואלוף ישראל 
)הישגיו  פרפר  ו-200  המעורב  במשחי 
במשחקי  הגמר  חצאי  שני  הבולטים: 
ברומא  עולם  באליפות   6 מקום  בייג'ין, 
אירופה  באליפות  ארד  ומדליית   2009
ניתוח  כוללת   3 טבלה   .)2010 בודפשט 
מעורב- מטר   200 משחה  של  תחרותי 
 - שלו  החשובות  העונות  בשתי  אישי 
ואליפות   2009 ברומא  העולם  אליפות 

אירופה בבודפשט 2010. 

לראות  ניתן   3 בחלק העליון של טבלה 
שכאשר גל נבו קבע תוצאה מהירה יותר 
)מצוין באדום(  הוא ביצע מספר מחזורי 
תנועה נמוך יותר. הסיבה לכך היא שגל 
הצליח לבטא בצורה הטובה ביותר את 
שילוב  שלושת המרכיבים: יכולת טכנית, 
מנטאלית )סנכרון הורמונאלי נכון בזמן 

הביצוע התחרותי( ותפקודית. 
ברומא  העולם  שבאליפות  לראות  ניתן 
ושיפר  יותר בשלב הגמר  גל שחה טוב 
לעומת  הגמר,  מחצי  תוצאתו  את 
הביצוע התחרותי שלו באליפות אירופה 
הגמר  בחצי  תוצאתו  שם  בבודפשט, 

היתה טובה יותר מאשר בגמר.

בטבלה 4 מוצגים ביצועיהם של שלושת 
השחיינים )גברים( הטובים ביותר ב-200 
ניתן  ברומא.  העולם  באליפות  חזה  מ' 
החזה,  שחייני  שלושה  כיצד  להבחין 
מהטובים בעולם, לא הצליחו לבטא את 
הגמר  במשחה  יותר  לאט  ושחו  עצמם 
הגמר!  לחצי  בהשוואה  בשחור(  )מצוין 
עולם,  שיא  ספרינגר  קבע  הגמר  בחצי 
המקומות  שלושת  את  תפסו  ושלושתם 
את  במצותם  זה,  בשלב  הראשונים 
שלוש היכולות - המנטאלית, התפקודית 
מיטבי.  לביצוע  ובהגיעם  והטכנית, 
לשחזר  הצליחו  לא  הם  הגמר  במשחה 
תנועות  במספר  שחו  שלושתם  זאת. 
רב יותר ובאיכות תנועה וגריפה נמוכה 
לקוי טמונה  טכני  לביצוע  הסיבה  יותר. 
וויסות  לחץ  בתחושת  הנראה  ככל 
מנטאלי שלילי )כאמור, אחד המרכיבים 

החשובים בביצועי השחיין(. 
באליפות  כיצד  להבחין  ניתן   5 בטבלה 
שתי  הצליחו  לא   2009 ברומא  העולם 
את  לבטא  בעולם  הטובות  השחייניות 
ושחו  בגמר,   - האמת  ברגע  יכולתן 
בחצי  לשחייתן  בהשוואה  יותר  לאט 
הגמר, קרי, בגמר הן ביצעו יותר תנועות 
באיכות תנועה נמוכה יותר. סוני, אלופה 
בבצעה,  לגמר  שנייה  עלתה  אולימפית, 
היא  בגמר  תנועות.   89 הגמר,  בחצי 

ביצעה 102 תנועות; התחילה מהר מדי, 
ולמעשה,  מדי  קצרות  היו  תנועותיה 
ביטוי  לידי  באו  לא  המרכיבים  שלושת 
במקום  רק  סיימה  והיא  הגמר  במשחה 
פירס  עבורה.  חרוץ  כישלון   - הרביעי 
השיגה בחצי הגמר את התוצאה הטובה 
שהיתה   ,)2:20.12( באליפות  ביותר 
מעניקה לה את המקום הראשון בגמר, 
יותר,  רבות  תנועות  ביצעה  היא  אז  אך 
רק  וסיימה  יותר  נמוכה  תנועה  באיכות 

במקום השני. 

סיכום 
טכנית,   - יכולת  מרכיבי  של  שילוב 
הבסיס  הוא  ותפקודית,  מנטאלית 
את  בתחרות.  הספורטאי  להצלחת 
המרכיבים הללו ניתן לשפר הן באימונים 
הוא  השיפור  תהליך  בתחרויות.  והן 
כל  לאורך  להימשך  ועשוי  ארוך-טווח, 
רכישת  תוך  הספורטאי,  של  הקריירה 

ניסיון תחרותי ואישי.
מזה,  זה  אמנם  שונים  הספורט  ענפי 
הענפים  בין  זהים  עקרונות  קיימים  אך 
ממאמר  בתחרות.  לביצוע  הקשור  בכל 
מרכיבי  בין  הקשר  על  ללמוד  ניתן  זה 
על  השפעתם  לבין  בספורט  ההצלחה 
והספורטאי  המאמן  על  תחרותי.  ביצוע 
לאתר את מרכיבי ההצלחה בענף שבו 
לזהות  ולשפרם,  לנתחם  עוסקים,  הם 
ולשים  חוזק  ונקודות  תורפה  נקודות 
ניתוח  בסיס  על  הנכונים  הדגשים  את 
מציגות   5-1 טבלאות  הנ"ל.  המרכיבים 
קריטיים  טכניים  ומרכיבים  זמנים 
בשחייה. באמצעות ניתוח הנתונים ניתן 
שחיין  כל  אצל  שונות  במגמות  להבחין 
והחולשה  החוזק  בנקודות  ולהתמקד 
ובמיוחד בענפי  שלו. בפסגה העולמית, 
ספורט הנשענים על טכניקה, ההבדלים 
הקטנים  בפרטים  הם  הספורטאים  בין 
לאתרם  המאמן  על  והמשמעותיים. 
בביצועי  לשיפור  להביא  ובכך  ולנתחם 

הספורטאי ובמקרה זה - השחיין.

יותר להשקיע  רב  סיכוי  ביטחון מנטאלי מלא,  רגוע, החש  לשחיין 
מאמץ תפקודי מרבי תוך שליטה בטכניקת שחייה יעילה

זמן  על  ישירה  השפעה  יש  השחיין  של  התנועות  שלקצב  כיוון 
השחייה, על כל מאמן לדעת באיזו תדירות מבצעים שחייניו תנועות 
המומלץ  הסטנדרד  ומהו  השונים,  השחייה  ובסגנונות  במרחקים 

ברמה העולמית

טבלה 3: ניתוח תחרותי של גל נבו במשחה 200 מ' מעורב-אישי

אליפות העולם ברומא 2009

ס"כ התנועות למשחהתוצאהתאריךשלב בתחרות

29.07.091.58.5577.5חצי גמר

29.07.091.58.2575גמר

אליפות אירופה לבוגרים בבודפשט 2010

ס"כ התנועות למשחהתוצאהתאריךשלב בתחרות

10.08.101.59.6774.5חצי גמר

11.08.101.59.8377גמר

טבלה 4: זמנים ומספרי התנועות של שלושת השחיינים הבכירים בעולם 
ב-200 מטר חזה באליפות העולם ברומא 2009

מספר התנועותתוצאהשלבמדינהשם 

2.07.3167חצי גמראוסטרליהכריסטיאן ספרינגר

2.07.8071גמר

2.07.8961.5חצי גמראוסטרליהריצ'ארד בנטון

2.08.2362גמר

2.07.4264חצי גמרארצות-הבריתאריק שאנטו

2.07.6566גמר

טבלה 5: תוצאות ומספרי התנועות של שתי שחייניות בכירות בעולם ב-200 חזה   
באליפות העולם ברומא 2009

מספר התנועותתוצאהשלבמדינהשם 

2.20.1284חצי גמרקנדהאנאמיי פירס

2.21.8490גמר

2.20.9389חצי גמרארה"ברבקה סוני

2.22.15102גמר

גל נבו - שיאן ואלוף ישראל במשחי 
המעורב ו-200 מ' פרפר
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תורת האימון < ספורטאים צעירים

מבוא
מכרעת  השפעה  יש  ולמשחק  לתרגול 
מיומנויות  של  רכישתן  אופן  על 
מוטוריות. בניגוד לאימון עצמו, המתנהל 
באופן שיטתי ומקובל בכל העולם )חלק 
ישנן  מסיים(,  חלק  עיקרי,  חלק  מכין, 
לא פתורות בהתייחס  לא מעט שאלות 
המשחק  או  התרגול  ולמינון  לסוג 
המומלץ לספורטאי בשלבים שונים של 

התפתחותו. 
מאמנים  של  הראייה  זווית  רוב,  על-פי 
לפיתוח  הקשורים  למשתנים  מתייחסת 
הספורטאי  של  המוטוריות  המיומנויות 
)זמן אימון, אימון ספציפי לענף הספורט( 
ופחות למשתנים פסיכולוגיים-חברתיים 
פרישה  שחיקה,  מהפעילות,  )הנאה 
בריאותיים- למשתנים  או  מוקדמת( 
מניעת  הספורטאי,  )בריאות  רפואיים 
פציעות(. במאמר זה מוצגות שתי גישות/
מודלים שונים, העוסקים בנושאים הללו 
ולמעשה בדרכי הטיפוח של ספורטאים 

צעירים ופיתוח מומחיות בספורט:

 :) • 	Deliberate practice( מודרך  אימון 
שיפור  את  בעיקר  מדגישה  זו  גישה 
כולל  הספורטיביים,  הביצועים 
ומכוונת  הביצוע,  על  ומשוב  הדרכה 
כולה לשיפור יכולות גופניות וטכניות 

של הספורטאי. 
• ספורטיבית	  התפתחות 

      Developmental Model of Sport(
זו  גישה   :)DMSP  -  Participation
החופשית  הפעילות  את  מדגישה 
להגביר  במטרה  משחק,  באמצעות 
וההנאה  הפנימית  המוטיבציה  את 
מהפעילות, ומעודדת שילוב של כמה 
ברצף(  או  )במקביל  ספורט  ענפי 
המוטורי  הבסיס  את  להרחיב  כדי 

והאתלטי של הספורטאי הצעיר.

שונות  דרכים  מציעות  הגישות  שתי 
בהתאם   - בספורט  מומחיות  לטיפוח 
צרכיהן  השונות,  הענפים  למשפחות 
ענפים  ישנם  הענפיות.  ודרישותיהן 
שהספורטאים  והתעמלות,  שחייה  כמו 
גישת  על-פי  יטופחו  בהן  העוסקים 
האימון המודרך, זו המדגישה התפתחות 
לעומת  בספורט.  מוקדמת  והתמחות 
לענפים  המשתייכים  ספורטאים  זאת, 
קרב  ענפי  כדור,  משחקי  כמו  אחרים 
על-פי  שיתפתחו  רצוי  ואתלטיקה, 
ההנאה  את  המדגישה   ,DMSP-ה גישת 
שילוב  של  בדרך  הפנימית  והמוטיבציה 
כמה ענפי ספורט במקביל וכפועל יוצא 
והאתלטי  המוטורי  הבסיס  הרחבת   -
אלה  משתנים  הצעיר.  הספורטאי  של 
הקשור  בכל  רבה  חשיבות  בעלי  הם 

להתמדה בספורט בקרב צעירים.

טיפוח מומחיות בספורט
עפ"י גישת האימון המודרך

השימוש בגישת האימון המודרך לפיתוח 
 .)1( אריקסון*  על-ידי  הוצג  מומחיות 

הרעיון  על  מבוסס  המודרך  האימון 
שהוא,  תחום-עניין  בכל  שמומחיות, 
ולכמות האימונים  ישירות לסוג  קשורה 
באותו תחום דעת. לשיטתו של אריקסון, 
יקצור  הספורטאי  אם  שקובע  מה 
בהכרח  הוא  בעתיד  גבוהים  הישגים 
כמות האימונים המצטברת מגיל הילדות 
אחד.  ספורט  בענף  וההתמחות  ואילך 
מומחיות  להשיג  כדי  כי  מדגיש  הוא 
בתחום הדעת )בספורט, לצורך העניין(, 
על הספורטאי להתאמן כ-10,000 שעות 
במשך 10 שנים. האימון המודרך מתבטא 
לתיקון  המאמן  של  רבה  בתשומת-לב 
ומשוב  הספורטאי  של  טכניות  טעויות 
על ביצועיו כדי שיממש את הפוטנציאל 

הטמון בו. 

כאמור, השימוש בגישת האימון המודרך 
ספורטיביים.  ביצועים  לשיפור  נועד 
מאמצים  מצריך  זו  בגישה  אימון 
מצדו  רב  וריכוז  ומנטאליים  גופניים 
תשומת- קבלת  אך  הספורטאי,  של 
פסיכו- להיבטים  בלבד  מועטה  לב 

ואכן,  התפתחותו.  בתהליך  חברתיים 
חיזוק קשרים חברתיים והנאה מהעיסוק 
של  ממטרותיו  חלק  אינם  בפעילות 
האימון המודרך. במילים אחרות, המודל 
כגון  החברתיות  ב'עלויות'  אינו מתחשב 
המועט  הזמן  בשל  בסיסיים  חברה  חיי 
המוקדש לכך וגם לא בהנאה שמעודדת 

מוטיבציה לפעילות.
המודרך  האימון  בגישת  ועוד:  זאת 
בהנאה  ירידה  כמו  סיכונים  גם  טמונים 
ופציעות  בבריאות  פגיעה  מהפעילות, 
כרוניות )2, 3, 5, 6(, עד כדי שחיקה של 
מוקדמת  ופרישה  הצעיר  הספורטאי 
המודרך  שהאימון  מאחר  מפעילות. 

ביצועים, המחייב  בעיקר בשיפור  עוסק 
פציעות  מתרחשות  רבות,  אימון  שעות 
כמו שברי מאמץ, הנגרמים בעיקר בגלל 
שעות  במקביל,  רבים.  פיזיים  עומסים 
והלחצים המופעלים על  האימון הרבות 
לנשירה  קרובות  לעתים  גורמים  הילד 
יכולת  חוסר  בגלל  מהספורט  מוקדמת 
עם  גם  )כמו  כישלון  עם  להתמודד 

הצלחה( בגיל כה צעיר.

עקרונות מודל האימון המודרך
לסיכום, שלושת העקרונות המנחים את 

מודל האימון המודרך הם כדלהלן: 
אחד:  ספורט  בענף  התמקדות   .1
אחד  בענף  מתמחים  עילית  ספורטאי 
מתייחס  אריקסון  מאוד.  צעיר  בגיל 
מכשירים/ התעמלות  כגון  לענפים 
שלהם  ההישג  שגיל  ושחייה,  אמנותית 
כדור,  למשחקי  ולא  מאוד,  צעיר  הוא 

לאתלטיקה ולענפי קרב. 
המודרך  האימון  גישת  עפ"י  אימון   .2
כבר בגיל צעיר מאוד: ספורטאי עילית 
האימון  בגישת  להתאמן  מתחילים 
האימון  מאוד.  צעיר  בגיל  המודרך 
מדגשים  בנוי  שצוינו(  ענפים  )באותם 
המאמן  של  תדירים  ומשובים  טכניים 
בביצועים  מיטבי  לשיפור  להביא  כדי 

הספורטיביים.
עילית  ספורטאי  אימון:  שעות  יותר   .3
צוברים יותר שעות אימון מודרך במהלך 
לעומת  שלהם  הספורטיבית  הקריירה 

דרג נמוך יותר של ספורטאים. 

האימון  תפקיד המאמן במסגרת 
המודרך

על-פי גישת האימון המודרך, למאמן 
ישנם שלושה תפקידים עיקריים:

1. להביא את הספורטאי לשיפור ביצועים 
ותרגול  לימוד  באמצעות  ספורטיביים 

של מיומנויות ותרגול מובנה באימון.
מחשבה  ובהלכי  במשוב  להשתמש   .2
במטרה  האימון  במהלך  לספורטאים 
וטקטיים.  טכניים  ליקויים  לתקן 
חיזוקים  מהמאמן  מקבל  הספורטאי 
ומשוב  שביצע  טובות  פעולות  לאחר 
להינתן  יכול  המשוב  טעויות.  לאחר 
בצורה מילולית, באמצעות וידאו וכיו"ב.

על-פי  אימון  עומסי  ולווסת  לנטר   .3
תכנית האימון של הספורטאי.

טיפוח מומחיות בספורט 
 DMSP עפ"י גישת

)התפתחות ספורטיבית(
ספורטאים  טיפוח  של  המסגרת   •
פותחה   DMSP גישת  על-פי  צעירים 
על-ידי קוטה וחבריו** )4(, והיא מציעה 
מסלול התפתחות ארוך-טווח לספורטאי 
הצעיר. גישה זו מדגישה פעילות מגוונת 
תשתית  ליצור  במטרה  חופשי  ומשחק 
של יכולת אתלטית כבר בגיל צעיר, תוך 
ופסיכו- גופניים  להיבטים  התייחסות 
במהלך  הספורטאי  אצל  חברתיים 
טיפוח מומחיותו. גישת DMSP מדגישה 
להגביר  כדי  מהפעילות  ההנאה  את 
לתרום  ובכך  הפנימית  המוטיבציה  את 
הספורט  בתחום  ההתמדה  להגברת 

ולצמצום הנשירה ממנו. 
• בניגוד לאריקסון, הטוען שכדי להגיע 
להתאמן/לתרגל  יש  בתחום  למומחיות 
במשך  שעות  כ-10,000  תחום  באותו 
10 שנים, קוטה מציע שבענפי הספורט 
אחרי  מתבטא  שלהם  ההישג  שגיל 
התעמלות  מלבד  הענפים  )רוב   20 גיל 
ספציפי  לאימון  להקדיש  רצוי  ושחייה(, 

ביצועים מיטביים בספורט הם מטרת העל של כל ספורטאי. 
שתי  מציג  המאמר  הזה.  ליעד  מגיעים  איך  היא  השאלה 
האימון  גישת  דרכו:  בתחילת  הספורטאי  לטיפוח  גישות 
המודרך, המתמקדת בעיקר בשיפור ביצועים בענף הספורט 
את  המדגישה  הספורטיבית,  ההתפתחות  וגישת  הספציפי, 
ספורט. ענפי  כמה  של  שילוב  ומעודדת  החופשית  הפעילות 

גישות
בטיפוח מומחיות בספורט

גישת האימון המודרך מתאימה 
השחייה  לענפי  בעיקר 
גישת  בעוד  וההתעמלות, 
ההתפתחות הספורטיבית נועדה 
הקרב  לענפי  כדור,  למשחקי 

ולאתלטיקה

,MPH ,יניב אשכנזי  |  תואר שני בבריאות הציבור

מתאם מדעי היחידה לספורט הישגי

yaniva@wingate.org.il

* ד"ר אנדרס אריקסון - פסיכולוג שוודי מאוניברסיטת פלורידה, המוביל מחקרים רבים בתחום ה'התמחות' )Expertise( והמצוינות
** ד"ר ג'אן קוטה - ביה"ס לחינוך גופני ובריאות, אוניברסיטת קינגסטון, קנדה. חוקר בתחום אימון ילדים, 'התמחות' )Expertise( ומצוינות בספורט
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כ-4000-3000   )Deliberate Practice(
שעות. המודל מציע 10,000 שעות אימון 
אך  הספורטאי,  של  הקריירה  במהלך 
ואימון  משחק  לשלב  צריכים  האימונים 
בתחילת  ספורט  ענפי  בכמה  מודרך 
הדרך, וככל שעולים בגיל יש התמקדות 
בענף אחד ותוכני האימון הופכים להיות 

ממוקדים באימון המודרך. 

DMSP -עקרונות מודל ה
את  המנחים  העקרונות  שלושת  להלן 

 :DMSP-מודל ה
ספורט:  ענפי  במגוון  התנסות   .1
בענף  מתמחים  אינם  עילית  ספורטאי 
מתנסים  אלא  בילדותם,  אחד  ספורט 
מגוון  ורוכשים  ספורט  ענפי  בכמה 
מיומנויות  מוטוריות.  מיומנויות  של  רחב 
במיומנויות  תומכות  זו  בדרך  שנרכשות 
ספציפיות שנלמדות בשלב מאוחר יותר. 

יותר מאימון מודרך:  2. משחק חופשי 
ספורטאי עילית מעורבים בפעילויות של 
יותר  רבה  שעות  בכמות  חופשי  משחק 
מזו של אימון מודרך במהלך ילדותם. מה 
שמאפשר להם להתנסות במספר ענפי 
שמלחיצה  מאמן  הדרכת  ללא  ספורט 

לעתים את הספורטאי הצעיר.
לאימון  יחסית  אימון  שעות  פחות   .3
מודרך: במהלך גיל ההתבגרות והבגרות, 
שעות האימון של ספורטאי עילית בגישת 
בהשוואה  יותר  רבות  המודרך  האימון 

לאימון בגישת המשחק החופשי.

שלבי המודל
על-פי גישה זו, המסלול מחולק לשלושה 

שלבים בהתאם לקבוצות הגיל:
הילדות  גיל   -  12-6 גילים  א:  שלב 
)Sampling years - שנות הדגימה(. בשלב 
במגוון  ישתתף  הצעיר  הספורטאי  זה 

בענף  התמקדות  ללא  ספורט,  ענפי 
באימונים  ההתמקדות  אחד.  ספורט 
 Deliberate  - החופשי  במשחק  תהיה 
 Deliberate“ התרגום המילולי של .play
play” הוא משחק מודרך, אך הפרשנות 
המעשית שלו שונה ומתייחסת למשחק 
כמו  לפעילויות  היא  הכוונה  חופשי. 
כמו    ,)"Street ball"( רחוב  משחקי 
המשחקים  רוב  ועוד.  שכונתי'  'כדורגל 
הילדות,  בגיל  מאוד  מומלצים  הללו 
חופשיות  פעילויות  מהווים  מאחר שהם 
את  ומגבירות  ההנאה  את  המדגישות 
מצריכות  ואינן  הפנימית,  המוטיבציה 
מכתיב  שמלמד,  מאמן  של  הדרכה 

טכניקה ומכוון לשיפור ביצועים. 
ההתבגרות  גיל   ,15-13 גילים  ב:  שלב 
 -  Specializing years( המוקדמת 
בגיל  עוסק  זה  שלב  ההתמחות(.  שנות 
הספורטאי  שבו  המוקדם,  ההתבגרות 
אופי  ספורט.  ענפי  במעט  משתתף 
ואימון  משחק  הנאה,  משלב  האימון 

מודרך. 
שלב ג: גילים 16 ומעלה, גיל ההתבגרות 
שנות    - Investment years( המאוחרת 
הספורטאי  זה  בשלב  ההשקעה(. 
מתמקד בענף ספורט אחד, והאימון הוא 

בעל אפיונים של אימון מודרך בלבד! 

הגישות  שתי  בין  ההבדלים 
ולמספר  לזמנים  בחלוקה 

ענפי ספורט
בדגשים  ההבדלים  מוצגים  בטבלה 
המקצועיים בין שתי הגישות עם העלייה 

נתח  גם  גדל  עולה  שהגיל  ככל  בגיל. 
האימון,  נפח  מסך-כל  המודרך  האימון 
קטן מספר ענפי הספורט שהספורטאי 
עוסק בהם נוסף לענף המרכזי שלו, והוא 

מתמקד בענף ספורט אחד או שניים.
הטבלה אינה מאפיינת את כל משפחות 
ענפי הספורט. היא גם אינה מתייחסת 
מוקדמת  התמחות  בעלי  ספורט  לענפי 
התעמלות  כמו  הענף  צורכי  בגלל 
ספורט  לענפי  מתייחסת  היא  ושחייה. 
קרב,  ענפי  כדור,  משחקי  )כמו  שונים 
גבוה  שלהם  ההישג  שגיל  אתלטיקה(, 
המדע  והתפתחות  השנים  )עם  מ-20 

בספורט גיל ההישג עולה כל הזמן(. 

הספורטאי  התפתחות  שלבי  על-פי 
שעות  מספר  על  להמליץ  מאוד  קשה 
או  מודרך  לאימון  להקדיש  שיש  מדויק 
של  השונים  ההתפתחות  בשלבי  חופשי 
הספורטאי, אך באופן כללי ניתן להבחין 
כי היחס בין השתתפות במשחק חופשי 
)שלב  הילדות  בגילי  מודרך  אימון  לבין 
המשחק  לטובת   20/80 הוא  הדגימה( 
החופשי, 50/50 במהלך גיל ההתבגרות 
)שלב ההתמחות( ו-80/20 לטובת האימון 
המודרך בשלהי גיל ההתבגרות והבגרות 

)שלב ההשקעה(.

 DMSP-חלוקה לזמנים ולמספר ענפי ספורט בגישת האימון המודרך ובגישת ה

שלב בהתפתחות 
הספורטאי

משחק חופשי
)% מזמן האימון(

אימון מודרך
)% מזמן האימון(

מספר ענפי 
הספורט

דגימה
גילאים 12-6

80204-3

התמחות
גילאים 15-13

50503-2

השקעה
גיל 16+

20802-1

סיכום
בתחומי  המומחיות  טיפוח  נושא 
בפרט  ובספורט  שונים  עניין 
הקשור  בכל  ומעמיק.  רחב  הוא 
בין  דעים  אחידות  אין  בספורט, 
מהצלחות  נובע  והדבר  החוקרים, 
שונים  בענפים  ספורטאים  של 
שונים  אימון  במשטרי  שהתפתחו 

ובתרבויות שונות. 
גישות  שתי  הוצגו  זה  במאמר 
בספורט.  מומחיות  לטיפוח  שונות 
אריקסון,  על-ידי  הוצעה  האחת 
המדגישה את האימון המודרך בכל 
הספורטאי  של  התפתחותו  שלבי 
זו  גישה  בגרות.  ועד  מילדות   -
בענף  מוקדמת  התמחות  מדגישה 
 10,000 על  וממליצה  אחד  ספורט 
שעות של אימון מודרך במהלך 10 
שנים. קוטה, לעומת זאת, מציע את 
מודל ה-DMSP, המחלק את שלבי 
התפתחות הספורטאי ל-3 שלבים: 
התמחות   ,)12-6 )גילים  דגימה 
)15-13( והשקעה )16+(. בכל שלב 
מודגשת פעילות מקצועית אחרת, 
מדגישה  זו  תפיסה  לגיל.  בהתאם 
שילוב של כמה ענפי ספורט בגיל 
עם  רק  חופשי.  ומשחק  הילדות 
יותר  רב  בגיל מושם דגש  העלייה 

על התמחות בענף ספורט אחד.

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לפנות ליניב אשכנזי
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פסיכולוגיה של הספורט

מבוא
תהליך  היא  ספורטיבית  קריירה 
או  הספורטאי  עשוי  שבמהלכו  דינאמי, 
ונקודות  שינויים  לחוות  הספורטאית 
מפורסמים  ספורטאים  מגוונים.  מפנה 
מג'יק  וודס,  טייגר  ג'ורדן,  מייקל  כגון 
בקהאם  דיוויד  קלייסטרס,  קים  ג'ונסון, 
בזכות  רק  לא  ידועים  אחרים,  ורבים 
המדהימים  הספורטיביים  ביצועיהם 
ואישיים  מקצועיים  בשינויים  אף  אלא 
במהלך  להתמודד  נאלצו  שעמם 
למשל,   ג'ורדן,  מייקל  שלהם.  הקריירה 
שכל את אביו, שנרצח כאשר מייקל היה 
בשיא תהילתו. הוא פרש מה-NBA, עבר 
לשחק בייסבול, חזר בשנית ל-NBA וזכה 
שפרש  לפני  נוספות  אליפויות  בשלוש 
וודס נתקל לאחרונה  )1(. טייגר  סופית 
פרשיות   - לה  יכול  היה  שלא  בגומה 
באור  שהקרינו  לנישואין,  מחוץ  אהבים 
שלילי מאוד על הקריירה האדירה שלו 
הטניס  שחקנית  קלייסטרס,  קים   .)2(
עקב  מקצועני  מטניס  פרשה  הבלגית, 
חזרה  בתה,  את  ילדה  מרובות,  פציעות 
גדולים  בטורנירים  לנצח  ושבה  לשחק 

.)3(

שספורטאים  המפנה  ונקודות  השינויים 
שלהם  הקריירה  במהלך  לחוות  עשויים 
תהליכי  רבים  במקרים  מצריכים 
ברמה  לשינוי  ודרישה  התמודדות 
ו/או  חברתית  רגשית,  מחשבתית, 
מייצג  איננו  כזה  שינוי  התנהגותית. 
או  אישיותית  'בעיה'  איזושהי  בהכרח 

פסיכופתולוגיה אלא צורך להגיב לשינוי 
כמו  הספורטאי  של  בסטאטוס-קוו 
ביכולת  מתמשכת  הידרדרות  פציעה, 
בין-אישיים בקשר עם מאמן  או קשיים 
או עם חברים לקבוצה. לדוגמה, בניגוד 
רוג’ר  הטניסאי  חושבים,  שרבים  למה 
פדרר לא היה תמיד כה מחושב וקר רוח 
כפי שהוא כיום. בציטוט מראיון עמו ניתן 
נעוריו  מימי  בגישה  השינוי  את  לראות 
את  זורק  "הייתי  שלו:  העכשווי  למצב 
המחבט שלי כפי שלא היית יכול לדמיין. 
הליקופטרים היו עפים לכל עבר. הייתי 
בן  כשהייתי  הזמן  כל  מאימונים  נזרק 
קצת,  התבגרתי  אם  יודע  לא  אני   ...16
לא  המחבטים  שזריקת  הבנתי  אבל 
עזרה למשחק שלי. הייתי רגיל לדבר אז 
יותר.  יותר. עכשיו אני לא מדבר  הרבה 

אני רק חיובי, אתה יודע" )4(. 

'שינוי'  המונח  את  אסקור  זה  במאמר 
הספורטיבית,  הקריירה  של  בהקשר 
תיאורטיים,  בהיבטים  התמקדות  תוך 
אציג  ראשית,  ויישומיים.  מחקריים 
למונח  הקשורים  גורמים  בקצרה 
'קריירה ספורטיבית', ואחר-כך אתמקד 
במודל חדש של שינוי בפסיכולוגיה של 
הספורט, שפיתחתי יחד עם ד"ר גרשון 
טננבאום )5(. לאחר מכן אסקור ממצאי 
מחקר שבחן מודל זה בקרב ספורטאים 
ולבסוף  ובארצות-הברית,  בישראל 
אציג השלכות מעשיות על עבודתם של 

מאמנים ומנהלי ספורט. 

תקופות מעבר
בקריירה הספורטיבית

המודלים הקלאסיים שתיארו את מהלך 
 )7  ,6 )למשל,  הספורטיבית  הקריירה 
התייחסו בעיקר לנקודות זמן מוגדרות, 
לתחום  נכנסים  ספורטאים  שבהן 
יותר  גבוהות  לרמות  עוברים  הספורט, 
והישגיות,  מקצועיות  מחויבות,  מבחינת 
או  הספורטיבי  העיסוק  את  ועוזבים 
פורשים ממנו או לחלופין - משנים את 
פעיל  מספורט  עוברים  )למשל,  איכותו 
הספורט  של  בפסיכולוגיה  לאימון(. 
הספורטיבית  לקריירה  כיום  מתייחסים 
או  יותר,  הרבה  דינאמי  כתהליך 
מעבר  ותקופות  שלבים  של  כרצף 
הספורטאי  של  הכניסה  את  הכוללים 
בספורט  המתמשכת  והשתתפותו 
מעבר  תקופות   .)8( מאורגן  תחרותי 
עם  ספורטאים  המאתגרים  שלבים  הן 
דרישות הקשורות לאימונים, לתחרויות, 
חיים,  ולאורח  אחרים  עם  לתקשורת 
ומצריכות התמודדות יעילה כדי להמשיך 
מעבר  תקופות  ישנן  בספורט.  לעסוק 
נורמטיביות וצפויות, כמו המעבר מנוער 
לבוגרים, ממעמד חובבני למקצועני, או 
ופחות  נורמטיביות  לא  מעבר  תקופות 
צפויות כמו במקרה של פציעה או שינוי 

של קבוצה, מועדון או מאמן.

תקופות מעבר מוצלחות קשורות בדרך 
ולהתגברות  יעילה  להתמודדות  כלל 
לעומת  משבר,  תקופות  מכשולים.  על 
יעילה  לא  להתמודדות  קשורות  זאת, 
ולצורך של הספורטאי בסיוע מנטאלי או 
בהתערבות פסיכולוגית. משברים עשויים 
להיות קשורים לגיל הספורטאי )עניינים 
או  טבעית  התבגרות  עקב  המופיעים 
הזדקנות(, לקריירה הספורטיבית )מעבר 
בתוך הקריירה כמו מעבר לספורט הישגי 
)למשל,  מסוים  למצב  או  מקצועני(,  או 
משבר ביחסים עם מאמן או עם חברים 
או  אובדן  של  משבר  למועדון/קבוצה, 
הצלחה פתאומיים, משבר על רקע שינוי 

בטכניקה, בציוד וכיו"ב(.

או  לגיל  הקשורים  משברים  בעוד 
ו/או  והספורטאי  צפויים,  הם  לקריירה 
המאמן יכולים להתכונן אליהם, משברים 
לא  כלל  בדרך  הם  למצב  הקשורים 
צפויים וקשה יותר להתכונן אליהם )9(. 
הקשורות  מעבר  בתקופות  גם  מדובר 
הספורטאי  של  בסטאטוס-קוו  לשינוי 
והמצריכות קבלת החלטות אסטרטגית, 
מתאים  פסיכולוגי  שינוי  של  יצירה 

והוצאה לפועל של תכנית פעולה.
לא  משבר  תקופות  עם  התמודדות 
צפויות עשויה להיות לא יעילה. הסיבות 
נמוכה  מודעות  הן  לכך  הפוטנציאליות 

היעדר  המעבר,  בתקופת  לדרישות 
)כספיים,  תמיכה  מקורות  או  משאבים 
וחוסר  חברתיים-רגשיים(  מקצועיים, 
יכולת לנתח את המצב ולקבל החלטות 
מתאימות. תקופות משבר עשויות להיות 
שעשויה  בהתערבות  בצורך  קשורות 
להיות יעילה, או בלתי יעילה, בהתמודדות 
עם המשבר )8(. אולם תקופות מעבר או 
מהאירועים  חלק  רק  הם  קריירה  סיום 
הקשורים בשינוי בקריירה של ספורטאים 

והדורשים התמודדות יעילה.

שינויים בקריירה 
הספורטיבית

ומגוונות,  שונות  משבר  תקופות 
במהלך  לחוות  עשוי  שספורטאי 
הקריירה שלו, יוצרות שינוי בסטאטוס-
אלה  במצבים  שלו.  הספורטיבי  קוו 
מתרחש שינוי כלשהו במערכת היחסים 
של הספורטאי עם העיסוק הספורטיבי. 
השינוי עשוי להתרחש בממדים וברמות 

שונות של העיסוק הספורטיבי:
שינוי  למשל,   • העצמית.	 הזהות  מימד 

ברמת ההשתתפות
 - למשל   • הפיזי/פיזיולוגי.	 המימד 
יתר,  פציעה, תהליכי הזדקנות, אימון 

שינויים במשקל ובמסה
על  תגובות  לדוגמה:   • הביצוע.	 מימד 
הפסדים רצופים רבים או על הצלחה 

גדולה ופתאומית
החלפת   • והטכנולוגי.	 הטכני  המימד 
ציוד כפויה או מתוכננת כגון החלפת 
טכני  שינוי  בשיט,  האולימפי  הדגם 
משמעותי כמו שינויים חוקתיים בג'ודו 

ועוד
• שינוי מאמן, קבוצה  המימד הארגוני.	
שינוי  הספורט,  ענף  שינוי  מועדון,  או 

מדינה, שינוי באיגוד 

• שינויים במצב כלכלי,  המימד האישי.	
שינויים בעניין ובמוטיבציה )8 - 13(. 

ישנם ספורטאים שעשויים לחוות מספר 
רב של תקופות משבר או שינויים במהלך 
ספורטאים  בעוד  שלהם,  הקריירה 
אחרים עשויים לחוות מעט שינויים. כמו 
כן, לא כל תקופות מעבר חייבות בהכרח 
התערבות  המצריך  כ'משבר'  להיחשב 
כאשר  אולם  מקצועית.  פסיכולוגית 
אירועים  או  משברים  חווים  ספורטאים 
היוצרים שינוי בסטאטוס-קוו הספורטיבי 
להתעלם  לבחור  יכולים  הם  שלהם, 
שינוי  ביצירת  כלפיו  להגיב  או  מהשינוי 
סובייקטיבי משלהם. שינוי אישי זה עשוי 
הרגשי,  המחשבתי,  במימד  להתבטא 

החברתי או ההתנהגותי.

ספורטיביים  למצבים  דוגמאות 
המצריכים שינוי

מודל השינוי המוצג במאמר זה מתייחס 
הקיימים  המסורתיים  לשינויים  רק  לא 
פציעה,  כגון  ספורטאים  של  בקריירה 
נבחרת, מעבר לרמה  או  ניפוי מקבוצה 
אלא   ,)14( פרישה  או  יותר  גבוהה 
יותר:  נרחב  חלק מהקשר  בשינוי  רואה 
ותהליכים מתמשכים  אירועים מובחנים 
בקריירה  יציבות  חוסר  ליצור  שעשויים 
דוגמאות  שלוש  להלן  הספורטיבית. 
ספורטאים  שבהם  אמיתיים  למצבים 
אובייקטיביים  שינויים  על-ידי  אותגרו 
שינויים  שהצריכו  בסביבתם, 
סובייקטיביים מצידם במערכת היחסים 

עם הספורט:
 Serve and‘ א. שחקן טניס בן 18 משחק
volley' מצוין ובצורה יעילה, המאפשרת 
לו לנצח את מתחריו בעקביות. השחקן 
סיבה  עקב  אבל  זה,  ליתרון  מודע 

>>>

לעבור את המשוכות בדרך להצלחה: 

תהליכי שינוי
בקריירה של ספורטאים

כמעט שאין ספורטאי שאינו חווה שינוי - דרמטי יותר או פחות - במהלך הקריירה שלו: משבר, 
פציעה, החלפת מאמן וגם תהליכים מתמשכים שעשויים ליצור חוסר יציבות בקריירה הספורטיבית 
שלו. המאמר מציג מודל חדש, העוסק באירועי-שינוי בחיי הספורטאי והבוחן את ההתרחשויות 

והתגובות בעקבותיהם ומציע דרכים יישומיות כיצד להתמודד עם אירועי-שינוי אלה. 
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להתמודד עמם במהלך הקריירה המזהירה שלהם
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כלשהי הוא נמנע מלהגיע לרשת, נשאר 
במשחקים.  ומפסיד  הבסיס  בקו  תקוע 
הספורט,  לפסיכולוג  פונה  הספורטאי 
להתקרב  חושש  השחקן  כי  שמזהה 
שיעבירו  סיכון  יש  שבכך  משום  לרשת, 
הישארות  שני  ומצד  מעליו,  הכדור  את 
על קו הבסיס יוצרת תחושה פסיכולוגית 

מטעה של ביטחון ושליטה במשחק.
ק"ג,   73 במשקל   ,20 בת  ג'ודוקא  ב. 
נאבקת באופן קבוע להוריד את שלושת 
להתחרות  כדי  הדרושים  הקילוגרמים 
תחרות  כל  ק"ג.   70 עד  של  בקטגוריה 
הכוללת  קשה,  משקל  הורדת  מצריכה 
חשה  הספורטאית  יתר.  והזעת  הרעבה 
בנטל  עוד  לשאת  מסוגלת  אינה  כי 
גדול  ושחלק  הזה,  והפיזי  הפסיכולוגי 
מההנאה הקשורה לג'ודו תחרותי אובד 
בתהליך. היא מבינה שהיא חייבת לקבל 
החלטה אם לשנות את קטגוריית המשקל 

שלה או לפרוש מפעילות תחרותית.
כמה  נפצע   30 בן  כדוריד  שחקן  ג. 
המקצוענית  הקריירה  במהלך  פעמים 
בליגות  משחק  הוא   18 מגיל  שלו. 
לשחקן  ונחשב  הבכירות  האירופיות 
מצוין. אולם המצב הפיזיולוגי שלו מכריח 
כדי  המשחק  עצימות  את  להוריד  אותו 
להימנע מפציעה שתסיים את הקריירה. 
לפרוש  - האם  בפני החלטה  ניצב  הוא 
ברמה  לשחק  להמשיך  או  מהספורט 

נמוכה יותר.

שלוש דוגמאות אלה מייצגות רק חלק 
שספורטאים  השינויים  ממגוון  קטן 
מהקריירה  כחלק  לחוות  עשויים 
הטניס  שחקן  שלהם.  הספורטיבית 
חייב לכבוש את החשש שלו מלהפסיד 
נקודות במשחק - כדי להרוויח הצלחה 
להחליט  צריכה  הג'ודוקא  זמן.  לאורך 

כדי  עד  הספורט  את  אוהבת  היא  אם 
מוכנות לקבל את ההשלכות השליליות 
המשקל.  קטגוריית  בשינוי  הקשורות 
הוא  אם  להחליט  צריך  הכדוריד  שחקן 
ולהתחיל  הקיים  המצב  על  לוותר  מוכן 
יותר  נמוכה  ברמה  עם שחקנים  לשחק 

כדי להמשיך לשחק.

מודל של שינוי
בפסיכולוגיה של הספורט

להתפתח  עשוי  כיצד  להסביר  כדי 
של  קריירה  במהלך  שינוי  של  תהליך 
ספורטאים, ד"ר טננבאום וכותב מאמר 
תלת-שלבי  תיאורטי  מודל  פיתחו  זה 
SCSPP  )5( )ראה איור 1(: החל בהופעה 
של שינוי אובייקטיבי בסטאטוס-קוו של 
הספורטאי, דרך תגובות לשינוי ולקבלת 
הסובייקטיבי(  השינוי  )תהליך  החלטות 
'אי-שינוי'  או  'שינוי'  להיווצרות  ועד 

בסביבה האובייקטיבית של הספורטאי. 
המודל מתמקד בשני ממדים:

א. שלושת השלבים המצביים המתרחשים 
שינוי'  'אירוע  פוגש  ספורטאי  כאשר 

בקריירה ומנסה להתמודד איתו
ב. התהליך הטיפולי-התערבותי, שעשוי 
אישי  שינוי  של  להיווצרות  לסייע 

יעיל.

שלב 1 - יציבות 
הקריירה  התהליך,  של   1 בשלב 
הספורטיבית של הספורטאי היא רגועה 
משמעות  חווה  הוא   - יחסית  ויציבה 
והנאה מן הפעילות הספורטיבית ומשקיע 
בדרך  הקיים.  המצב  בשימור  מאמצים 
כלל מצב זה מאופיין בתחושות חיוביות 
וכולל קבלת החלטות הקשורות לשימור 
קריירות  כאמור,  אולם  הסטאטוס-קוו. 
ספורטיביות הן דינאמיות מטבען ושינויים 
עשויים להתרחש בכל רגע כגון פציעה, 
מאמן  עם  הבנה  חוסר  בביצוע,  ירידה 
בתפיסה  שינויים  לקבוצה,  חברים  או 

ציבורית, שינויים בציוד וכדומה.

שלב 2 - אי יציבות
לשנות  עשויים  כאלה  אירועי-שינוי 
יציבות  אי  ולעורר  הסטאטוס-קוו  את 
בתהליך(.   2 )שלב  ומחשבתית  רגשית 
הספורטאי עשוי לחוש רגשות שליליים 
השינוי  משמעות  לגבי  מוטרד  ולהיות 
הערכה  לבצע  מתחיל  הוא  והשלכותיו. 
מקורות  על  חושב  החדש,  המצב  של 
ועל  הקיימים  וההתמודדות  התמיכה 
שנוצר  למצב  אפשריים  פתרונות 
פציעה - ניתוח  של  במקרה  )למשל, 
או פיזיותרפיה, במקרה של סכסוך עם 
למנהל  פנייה  או  אישית  מאמן - שיחה 
הקבוצה או המועדון(. החשיבה שמפעיל 
הספורטאי ביחס למצב מובילה להבנה 
אסטרטגית  החלטה  לבצע  צריך  שהוא 
כיצד להגיב לשינוי. ישנן ארבע תגובות 

פוטנציאליות לאירוע-שינוי: 
מכך  להתעלם  עשוי  א. הספורטאי 
החדש  שהמצב  או  שינוי,  שהתרחש 

דורש התייחסות מצדו.
לבדו  להתמודד  להחליט  עשוי  ב. הוא 

עם אירוע-השינוי.
באחרים  להתייעץ  עשוי  ג. הוא 
המצב,  לגבי  בסביבתו  משמעותיים 
מנהל  ההורים,  המאמן,  דוגמת 

הקבוצה, סוכן, בן/ת-זוג וכו'.
להתייעץ  להחליט  עשוי  ד. הוא 
בפסיכולוג או לקבל תמיכה מנטאלית 

כלשהי להתמודדות עם המצב.

הפעולה  דרך  על  המשפיעים  גורמים 
של הספורטאי כתגובה לאירוע-שינוי

עשויים  ומגוונים  רבים  גורמים 

האסטרטגית  ההחלטה  על  להשפיע 
בתגובה  לפעול  כיצד  הספורטאי  של 

לאירוע-שינוי בקריירה:
חשיבות  את  הספורטאי  של  	•תפיסתו 

המצב שנוצר ומשמעותו.
	•האם האירוע צפוי או לא צפוי.

	•האם הוא תופס את האירוע כחיובי או 
שלילי.

שליטה  תחושת  אצלו  קיימת  	•האם 
ובלתי  קצרים  שהם  אירועים  לא.  או 
עם  סכסוך  או  פציעה  כגון  צפויים, 
מאמן, מאופיינים בדרך כלל בתחושת 
אירועים  מאשר  יותר  נמוכה  שליטה 
צפויים וארוכים יותר כגון מעבר לרמה 
או  במוטיבציה  שינוי  או  יותר  גבוהה 

ביכולת.
	•הזהות הספורטיבית שלו, או 'עד כמה 
הספורטאי'  תפקיד  עם  מזדהה  הוא 
)15(. זהו אחד הגורמים המשמעותיים 
הספורטאי.  תפיסת  על  המשפיעים 
שספורטאים  מראים,  מחקר  ממצאי 
שמזדהים מאוד עם תפקיד הספורטאי 
לא  ותו  כספורטאים  עצמם  ורואים 
עלולים לחוות תגובות רגשיות חזקות 
מאוד בתגובה לאירועי-שינוי בקריירה 
 ,16( מהנבחרת  ניפוי  או  פציעה  כגון 

.)17
הספורטאי  של  הקודם  	•הניסיון 
באירועי-שינוי דומים )האם היה ניסיון 

קודם והאם היה חיובי או שלילי(.
בסביבתו  הקיימים  התמיכה  	•מקורות 
ספורט  פסיכולוג  קיים  האם  )למשל, 
או  הספורטאי  פועל  שבה  במערכת 

גורם מייעץ כלשהו(.
רמה  גיל,  )מגדר,  אישיים  	•גורמים 
והנורמות  הספורט  סוג  הישגית, 

הקשורות לענף הספורט(.
המוטיבציה  )סוג  מוטיבציה  	•גורמי 

ורמתה(.
משמעותיים  אחרים  של  	•ההשפעה 
)18, 19, 20(. למשל, הספורטאי עשוי 
התייחסות  דורש  שהמצב  להחליט 
רצינית אך לקבל מידע סותר מסביבתו 
שאין צורך ממשי להגיב לאירוע שנוצר. 
ינסה  שהספורטאי  אפשר  לחלופין, 
של  קיומו  את  להכחיש  או  להדחיק 
ירידה  )למשל,  בקריירה  שינוי  אירוע 
בביצוע(,  ו/או  במוטיבציה  ממושכת 

אך יקבל מידע עקבי מסביבתו כי עליו 
להתייחס לשינוי. 

לעיל,  שצוינו  הגורמים  לכל  בהתייחס 
היא שההחלטה האסטרטגית  המסקנה 
לאירוע-שינוי  בתגובה  הספורטאי,  של 
ומושפעת  מורכבת  היא  בקריירה,  חדש 
ניסיון  את  הכוללים  שונים,  מגורמים 
חשיבות  של  עכשווית  הערכה  העבר, 
מקורות  של  זמינות  האירוע,  ומשמעות 
נחוש  הספורטאי  כמה  ועד  תמיכה, 
החדש  המצב  עם  ביעילות  להתמודד 
שלו  המוטיבציה  מידת  או  שנוצר, 

להתמיד ולהצליח בספורט.

כיצד  החליט  שהספורטאי  לאחר 
למצב  או  לאירוע-השינוי,  להתייחס 
להפעיל  ממשיך  הוא  בקריירה,  החדש 
למצב  רגשית  והתייחסות  דעת  שיקול 
בהתאם לדרך שבה בחר. אם הוא החליט 
להכחיש את אירוע-השינוי או להתעלם 
להימנע  שינסה  להניח  סביר  ממנו, 
מחיפוש מידע נוסף ומחשיבה על הנושא. 
מאחרים  לבקש  עשוי  אף  הספורטאי 
משמעותיים בסביבתו שלא יגיבו למצב 
סבירות  יש  זה  במקרה  אופן.  באיזשהו 
תימשך,  הרגשית  היציבות  שאי  גבוהה 
והספורטאי  נפתר  לא  שהמצב  משום 
ימשיך להרגיש חרדה ודאגות הקשורות 
לעתידו המקצועי. לעומת זאת, אם הוא 
מאירוע-השינוי  להתעלם  שלא  החליט 
אלא להגיב לו פסיכולוגית, הוא ימשיך 
המשמעות  מבחינת  המצב  את  להעריך 
הסטאטוס-קוו  על  וההשפעה  שלו 
האתלטית  הזהות  שלו,  הספורטיבי 
הפסיכולוגיים  התמיכה  מקורות  שלו, 
הפוטנציאליות  האפשרויות  הקיימים, 
אלה.  תגובות  של  וההשלכות  לתגובה 
להפעיל  הספורטאי  עשוי  זה  בתהליך 
פסיכולוגיים,  שינוי  תהליכי  של  מגוון 

* לקוח באישור מתוך:
Samuel, R. D., & Tenenbaum, G. (2011). The role of change in athletes’ careers: A scheme of change for sport psychology practice.
The Sport Psychologist, 25, 233-252. 

הניסיון מראה כי במקרים רבים, 
אותם ספורטאים שהתמקדו אך 
פרשו  צעיר  מגיל  בספורט  ורק 
בעוד  נשחקו,  או  מוקדם  בגיל 
ורב- מגוונים  שהיו  ספורטאים 
קריירות  פיתחו  יותר  ממדיים 

ארוכות טווח

איור 1: מודל של שינוי בקריירה של ספורטאים

רצף של התרחשויות ותגובות רגשיות ומחשבתיות נלוות

שלב 1 
יציבות

שלב 2
אי יציבות

שלב 3
חזרה ליציבות או 
הישארות בקיבעון

הסביבה

הספורטאי 
מבחינה
רגשית

הספורטאי 
מבחינה

מחשבתית

סביבה יציבה
)לא מאיימת(

רגשות חיוביים

החלטות הקשורות 
לספורט ולקריירה

שימור של 
הסטאטוס-קוו

אירוע המשנה 
את הסטאטוס קוו 

ומעורר
אי יציבות*

רגשות שליליים / 
דאגות

תפיסת והערכת 
מצב, החלטה 

אסטרטגית כיצד 
לפעול**  ***

אי יציבות 
סביבתית 
מתמשכת

אי יציבות רגשית

החלטה להשתנות 
או להימנע משינוי

****

אי יציבות 
סביבתית נמשכת

או יורדת

ירידה או קיבעון 
של

רגשות שליליים

בחינת אפשרויות 
ליישום החלטה 
להשתנות או 

הימנעות מהחלטה 
להשתנות

****
גורמים המשפיעים על ההחלטה 

להשתנות:

1. יישום של תהליכים 
פסיכולוגיים באופן עצמאי או   

מקצועי  
2. היכולת האישית של 
הספורטאי להשתנות  

3. תמיכה פסיכולוגית קיימת
4. התייעצות בפסיכולוג ספורט

***
גורמים המשפיעים על ההחלטה 

האסטרטגית:

1. תפיסת המשמעות של השינוי 
או המצב )כולל תפיסת המצב   

כשלילי או חיובי, אירוע קצר  
טווח או מתמשך, תחושת   

השליטה הנתפסת(  
2. השפעה של אחרים משמעותיים
3. ניסיון עבר באירועי-שינוי דומים

4. זמינות של מקורות תמיכה 
חיצוניים  

5. מאפיינים אישיים
6. גורמי מוטיבציה

**
תגובות אפשריות לשינוי:

1. הכחשה / התעלמות
2. התייעצות עם אחרים

3. התמודדות עצמית
4. התייעצות בפסיכולוג ספורט

*
דוגמאות לשינויים אפשריים
בסטאטוס-קוו הספורטיבי:

1. פציעה
2. ירידה בביצוע

3. סכסוך עם מאמן
4. שינויים בציוד

5. שינוי של קבוצות או מועדונים
6. ירידה במוטיבציה

7. שינוי במסת גוף ו/או משקל
8. שינוי במיקום במגרש
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כולל רפלקציה עצמית ומודעות, בחינה 
של  בסופו  ועוד.  מותנות  תגובות  של 
להשתנות  אם  להחלטה  יגיע  הוא  דבר 

או להימנע משינוי עצמי.

הגורמים להחלטה לבצע שינוי
פסיכולוגי  שינוי  ליצור  אם  ההחלטה 
ניצבת  כזה  משינוי  להימנע  או  עצמי 
בלבו של תהליך השינוי, והיא מושפעת 

משלושה גורמים עיקריים:
פסיכולוגיים-התערבותיים  א. תהליכים 
עצמו  על  מפעיל  שהספורטאי 
באופן עצמאי או בתיווך של יועץ או 

פסיכולוג )למשל, 21(
לספורטאי  שיש  האישית  ב. היכולת 
מורכב  זה  )גורם  כאדם  שינוי  לייצר 
לשינוי,  מוטיבציה  כגון  מתת-גורמים 
וסגנון  התערבותי  לתהליך  ציפייה 

ההתמודדות של הספורטאי(
ג. התמיכה הפסיכולוגית הקיימת )הקשר 
הספורטאי  בין  הנוצר  התרפויטי 

והיועץ / מנטור / פסיכולוג(. 

שלושת הגורמים האלה נמצאו במחקר 
על  ביותר  כמשפיעים  פסיכותרפיה  על 

התוצאות של תהליך פסיכו-תרפויטי. 
דוגמה להתערבות של פסיכולוג ספורט 

מפורטת בטור הימני )בירוק(.

שלב 3 - חזרה ליציבות
או הישארות בקיבעון

)שלב  השינוי  במודל  האחרון  השלב 
להשתנות.  ההחלטה  ביישום  קשור   )3
למצב  תגובתו  את  שקל  הספורטאי 
תרפויטיים  תהליכים  של  הפעלה  דרך 
מסוימים והחליט להשתנות - או להימנע 
משינוי. אם החליט להשתנות הוא מתחיל 
לבחון את האפשרויות ליישום ההחלטה. 
החלטתו להשתנות אינה מעידה בהכרח 
שאפשר יהיה ליישם את השינוי בפועל, 
משום שמכשולים שונים עלולים לעמוד 
השינוי.  יישום  את  ולהכשיל  בדרכו 
חוסר  לחוש  עשויה  ספורטאית  למשל, 
הספורטיבית  לפעילות  באשר  סיפוק 
שלה בקבוצתה הנוכחית. היא מתייעצת 
מחליטה  ולבסוף  ספורט  בפסיכולוג 
קבלת  בתהליך  הקבוצה.  את  לעזוב 
ההחלטה קיימות כמה אפשרויות למעבר 
לקבוצה אחרת, אולם כאשר היא מגיעה 

מגלה  היא  השינוי  יישום  של  לשלב 
שלא נותרו קבוצות פנויות. במקרה זה, 
יישום  את  מונעים  הסביבתיים  התנאים 
ההחלטה ליצירת שינוי, ועל הספורטאית 
נכפה להישאר בקבוצה הנוכחית. אולם, 
להשתנות,  החליטה  הספורטאית  אם 
סביבתיים  תנאים  קיימים  לכך  ונוסף 
ליישום השינוי, אנו מניחים כי היא תחוש 
אחריות  תיקח  במצב,  מוגברת  שליטה 
להתחיל את השינוי ותחווה פחות חרדה 
לאורך התהליך של יישום השינוי. לפיכך, 
השלב האחרון של מודל השינוי מאופיין 

באחת משתי התגובות:
וירידה  בקריירה  ליציבות  א. בחזרה 
ודאגה  שליליים  רגשות  של  ברמות 
את  ליישם  החל  הספורטאי  )אם 

השינוי בסביבתו(
של  ובהמשכיות  בקיבעון   - ב. לחלופין 
הספורטאי  )אם  הרגשית  המצוקה 

אינו מיישם את השינוי הנדרש(. 

מובן שהמודל שהובא כאן איננו מוחלט 
האופן  לגבי  בלבד  הסתברויות  ומציג 
שבו יקרו הדברים ולא קביעת עובדות או 

ניבוי מדויק של השתלשלות העניינים.

מודל  של  מחקרית  בחינה 
השינוי בספורט

מודל  את  מחקרי  באופן  לבחון  כדי 
השינוי התיאורטי ערכנו מחקר על 338 
ספורטאים )212 גברים ו-126 נשים, גיל 
בארצות-הברית  שנים(   21.19 ממוצע 
גויסו  הספורטאים   .)22( ובישראל 
ספורט  וממועדוני  מנבחרות  למחקר 
צפון  באזור  ובמכללות  באוניברסיטה 
בכדורגל  העל  מליגת  וכן  פלורידה 
פעילים,  ספורטאים  היו  רובם  בישראל. 
ומקצתם )12.7%( פרשו מפעילות ברמה 
מרביתם  אוניברסיטה.  נבחרת  של 
קבוצתיים  בענפים  פעילים  היו   )81.8%(
כדורמים(,  סופטבול,  לקרוס,  )כדורגל, 
)ריצות  אישיים  בענפים  עסקו  והשאר 
אתלטיקה(.  טניס,  שחייה,  שדה, 
הספורטאים ייצגו כמה רמות תחרותיות: 
בין-  / חצי-מקצוענים   / מקצוענים   )1(
מועדוני   )3( )2( מכללות;  לאומיים; 
אוניברסיטה; )4( נבחרות תיכוניים. כולם 
היו בעלי ניסיון מקצועי רב, של 11 שנים 

בממוצע.

שלושה  על  השיבו  הספורטאים 
שאלונים: 

א. שאלון אירועי-שינוי, שפותח במיוחד 
הורכב  השאלון  הנוכחי.  המחקר  עבור 
מכמה חלקים ובהם שאלות דמוגרפיות, 
פוטנציאליים,  אירועי-שינוי  של  רשימה 
חווה  אם  לציין  נדרש  שהספורטאי 
לגבי  מפורט  ותיאור  הקריירה,  במהלך 

תגובתו לאחד מאירועי-השינוי שחווה. 
דרכי  את  שבחן  התמודדות  שאלון  ב. 
אירוע  עם  הספורטאי  של  ההתמודדות 
פריטים  מ-14  הורכב  השאלון  השינוי. 
לאירוע- אדפטיביות  תגובות  המייצגים 

תכנון,  פעילה,  )התמודדות  השינוי 
מל- ותגובות  רגשית(  בתמיכה  שימוש 

אדפטיביות )הכחשה, התנתקות רגשית, 
שימוש בסמים ו/או אלכוהול(.

את  שבוחן  אתלטית  זהות  שאלון  ג. 
תפקיד  עם  ההזדהות  ואופן  המידה 
שבעה  כלל  השאלון  הספורטאי. 
 - סולמות  שלושה  המייצגים  פריטים 
הם  חבריי  "רוב  )למשל:  חברתית  זהות 
)למשל:  אקסקלוסיביות  ספורטאים"(, 
ספורטאי"(  עצמי  את  מחשיב  "אני 
אהיה  "אני  )למשל:  שלילית  ורגשיות 
מדוכא מאוד אם אהיה פצוע ולא אוכל 

להתחרות בספורט"(.

סוגים של אירועי-שינוי
במהלך  כי  דיווחו  במחקר  הספורטאים 
חוו  הם  שלהם  הספורטיבית  הקריירה 
מגוון של אירועי-שינוי, ואלה שנחוו על-

"מעבר  היו:  ספורטאים  הרבה  הכי  ידי 
"השגת   ,)89.1%( יותר"  גבוהה  לרמה 
ו-"פציעה   )87.9%( משמעותי"  הישג 
דיווחו  בממוצע   .)79.0%( קלה-בינונית" 
הספורטאים כי חוו כמעט 9 סוגים של 
ו-85%  שלהם,  בקריירה  אירועי-שינוי 
סוגים  מ-5  יותר  חוו  מהספורטאים 
הנתונים  כלומר,  אירועי-שינוי.  של 
מרכיב  הם  אירועי-שינוי  כי  מוכיחים 
ספורטאים  של  בקריירה  ושכיח  מרכזי 
אירועי- סוגי  מספר  שונות.  ברמות 

השינוי שחוו ספורטאים היה בעל מתאם 
הניסיון  שנות  למספר  נמוך  סטטיסטי 
כי  ממחיש  זה  ממצא  בספורט.  שלהם 
רב  מספר  לחוות  עשויים  ספורטאים 
של אירועי-שינוי, גם אם הם אינם בעלי 

קריירה ארוכת שנים. 
ובין-לאומיים  מקצועניים  ספורטאים 
ביותר  הרב  המספר  את  בממוצע,  חוו, 
 = )ממוצע  אירועי-שינוי  של  סוגים  של 
מסוימים  אירועי-שינוי  חוו  ואף   ,)10.02
מספורטאים  יותר  גבוהה  בתדירות 
ברמות נמוכות יותר, כגון ניפוי מקבוצה 
או  בחוזה  שינוי   ,)46.2%( מנבחרת  או 
ושינוי   )61.8%( בקבוצה  כספי  במעמד 
לא  כלומר,   .)67.6%( ציבורית  בתפיסה 
בכירים  וספורטאיות  שספורטאים  רק 
של  יותר  רב  מספר  לחוות  עשויים 
שלהם,  הקריירה  במהלך  אירועי-שינוי 
אירועי-שינוי  חווים  אף  שהם  אלא 
מסוימים הקשורים למעמדם המקצועני 
בשכיחות רבה יותר מספורטאים ברמות 
נמוכות. נתון זה דורש התייחסות של כל 
הגורמים הנותנים שירותים לספורטאים 

יחידה  איגודים,  מועדונים,  דוגמת  אלה 
וכדומה.  פסיכולוגים  הישגי,  לספורט 
קבוצתיים  בענפים  ספורטאים  לבסוף, 
למועדון  או  לקבוצה  מעבר  חוו 
 )78.6%( יותר  גבוהה  בשכיחות  אחר 
 .)58.1%( אישיים  בענפים  מספורטאים 
להסתברות  התקשר  זה  מסוג  שינוי 
גבוהה יותר לסכסוך עם מאמן רק עבור 
ספורטאים אישיים ולא עבור ספורטאים 
כך  על  להצביע  שעשוי  נתון  קבוצתיים, 
עם  מסתכסך  אישי  ספורטאי  שכאשר 
מאמנו הוא אף נוטה לעזוב את המועדון 
של אותו מאמן, בעוד בענפים קבוצתיים 
על  המשפיעים  נוספים  גורמים  ישנם 
חברי  עם  סכסוך  כגון  השינוי  תהליך 

הקבוצה, נושאים כספיים או ניפוי. 
מסוימים  אירועי-שינוי  ישנם  לסיכום, 
שתדירות  ספורטאים  של  בקריירה 
הספורט  לענף  קשורה  התרחשותם 

ולרמה התחרותית של הספורטאי.

שנבחנו  השונים  אירועי-השינוי 
מובחנים  פרופילים  הראו  במחקר 
והתמודדות  תגובה  תפיסה,  מבחינת 
מסוימים  אירועים  הספורטאים.  של 
)מעבר לרמה גבוהה יותר, השגת הישג 
משמעותי( היו מאופיינים בפרופיל חיובי 
והתמודדות,  רגשיות  תגובות  מבחינת 
ירידה  )פציעות,  אחרים  אירועים  בעוד 
היו  המאמן(  עם  סכסוך  במוטיבציה, 
כולל  שלילי,  בפרופיל  מאופיינים 
תגובות  האירוע,  של  שלילית  תפיסה 
רגשיות שליליות, תחושת חוסר שליטה 
והתמודדות לא יעילה. לבסוף, אירועים 
שינוי  )שינוי בתפקיד במגרש,  מסוימים 
יחסית  מתון  בפרופיל  אופיינו  קבוצות( 

מבחינת תגובות רגשיות והתמודדות.
מסוגים  אירועים  בין  ההבדלים  על-אף 
הספורטאים,  על-ידי  בתפיסתם  שונים 
אירועי-השינוי שהספורטאים בחרו  רוב 

כמשמעותיים  נתפסו  במחקר  לתאר 
את  להסביר  ניתן  שלהם.  בקריירה 
שבו  באופן  השונים  הפרופילים 
האתלטית  לזהות  מתקשר  האירוע 
המשפיעים,  אירועים   - הספורטאי  של 
חיובית או שלילית, על התפיסה עצמית 
הפעילות  משמעות  ועל  ספורטאים  של 
הספורטיבית נתפסים כמשמעותיים יותר 
ל'מקצועיים'  הנחשבים  אירועים  מאשר 
על  ישירה  השפעה  להם  ואין  בלבד, 
האופן שבו הספורטאי תופס את עצמו. 
ספורטאים  שכאשר  מצאנו  לכך,  נוסף 
חזקה  אתלטית  בזהות  מאופיינים  היו 
ורק  אך  הזדהו  כלומר  ואקסקלוסיבית, 
את  תפסו  הם  הספורטאי,  תפקיד  עם 
אירוע-השינוי שתיארו כמשמעותי יותר, 
זהות  יותר לגביו. כלומר,  והיו מודאגים 
אתלטית חזקה, כתוצאה מהיעדר פיתוח 
של היבטי חיים נוספים, עלולה להוביל 
ספורטאים לתגובה רגשית חזקה מאוד 
כאשר הם חווים אירועי-שינוי בקריירה.

התמודדות עם אירועי-שינוי 
בתהליך  תמכו  אף  המחקר  ממצאי 
 SCSPP -השינוי, כפי שהוא מוצג במודל ה
)איור 1(, בכך שרוב הספורטאים דיווחו 
על קבלת החלטה אסטרטגית )כתגובה 
אחרים  עם  להתייעץ   - לאירוע-השינוי( 
ההתאמות  את  לבצע  והחלטת-המשך 
עם  ביעילות  להתמודד  כדי  הדרושות 
שתי  להשתנות"(.  )"החלטה  השינוי 
שמי  כך  לזו,  זו  קשורות  היו  ההחלטות 
להתייעץ  ראשונית  החלטה  שביצע 
את  לבצע  יותר  נטה  אף  אחרים  עם 
היה  ניתן  כן,  כמו  להשתנות.  ההחלטה 
תהליך  של  ההחלטות  שתי  את  לנבא 

השינוי מגורמים המוצגים במודל. 

על  המשפיעים  העיקריים  הגורמים 
השינוי  בתהליך  הראשונית  ההחלטה 

במידת- להפחית  לנסות  חשוב 
מה את המשמעות והחומרה של 
הדגשת  על-ידי  אירוע-השינוי 
ואלמנטים  נוספים  חיים  כישורי 
הגדרת  של  אחרים  חשובים 
מעבר  הספורטאי,  של  העצמי 

לספורט

 16 בן  מוכשר  כדורסל  שחקן 
דחייה  ואף  סיפוק  חוסר  חש 
הספורטיבית  הפעילות  כלפי 
מבינים  אינם  והוריו  הוא  שלו. 
ופונים  הללו  התחושות  פשר  את 
ספורט.  מפסיכולוג  ייעוץ  לקבלת 
הפסיכולוג מראיין את הספורטאי 
ואת הוריו ומבין כי הספורטאי חווה 
כדורסל  שחקן  אביו,  מצד  לחץ 
בעברו, להיות שחקן מצטיין, אולי 
היה.  לא  פעם  אף  שהאב  השחקן 
לבחון  מנסה  הפסיכולוג  כאשר 
הוא  הצעיר  השחקן  עם  זה  נושא 
הנושא.  את  ומשנה  מתנגד  נסגר, 
חווה  השחקן  כי  מבין  הפסיכולוג 
השפעת  את  לקבל  מנטאלי  קושי 
עם  להתמודד  רוצה  ואיננו  אביו 
הבאה  בפגישתם  הנדרש.  השינוי 
מביא הפסיכולוג לשחקן תקליטור 
בייסבול  שחקן  על  סרט  ובו 
הנאבק לרצות את אביו התובעני. 
הספורטאי  מכן  לאחר  בפגישה 
הסרט  תוכני  על  לשוחח  מסכים 
פריצה  ובאמצעות  ומשמעותם, 
הפסיכולוג  מצליח  זו  מנטאלית 
להיכנס לעולמו הפרטי של הנער 
החוויה  נושא  את  עמו  ולבחון 
הספורטיבית האישית שלו. כלומר, 
בתהליכי  משתמש  הפסיכולוג 
שינוי של העלאת תכנים למודעות 
הספורטאי.  עם  רגשי  וקתרזיס 
הרגע  מגיע  פגישות  כמה  לאחר 
להתמודד  מחליט  השחקן  שבו 
הצבת  על-ידי  שנוצר  השינוי  עם 
מקצועית  מבחינה  חדשים  יעדים 
ואף יוזם שיחה עם אביו, בנוכחות 
הפסיכולוג, שבה הם מסכימים על 
דרך המעורבות המקובלת והיעילה 

של האב. 
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את  הספורטאים  של  התפיסה  הם 
של  והזמינות  אירוע-השינוי  משמעות 
דיווחו  הספורטאים  מקצועית.  תמיכה 
זמינים  מקצועיים  מקורות  להם  היו  כי 
שאירוע-השינוי  בזמן  מתון  באופן  רק 
תזונאי,  פסיכולוג,  )למשל,  התרחש 
פיזיותרפיסט, רופא וכו'(, והם לא כל כך 
מפסיכולוג  ייעוץ  לקבלת  לפנות  שקלו 
ספורט כדי להתמודד עם אירוע-השינוי. 
הספורטאים אף העריכו רק באופן בינוני 
פסיכולוג  עם  ייעוץ  של  היעילות  את 
אירועי-שינוי  עם  בהתמודדות  ספורט 
התייעצו  מהספורטאים  כ-60%  דומים. 
)בני משפחה, חברים, חברי  עם אחרים 
מההתמודדות  כחלק  מאמן(,  קבוצה, 
אירוע-השינוי.  עם  שלהם  הראשונית 
אחרים  עם  התייעצו  שלא  ספורטאים 
הסבירו כי - או שלא תפסו את אירוע-
זקוקים  ושהם  כמשמעותי  השינוי 
בשליטה,  הרגישו  שהם  או  לתמיכה, 
עם  בעצמם  להתמודד  לנסות  שרצו  או 
המשפיעים  העיקריים  הגורמים  המצב. 
היעילות  היו  להשתנות  ההחלטה  על 
המקצועית  או  הרגשית  התמיכה  של 
הספורטאי  של  המוטיבציה  הקיימת, 
התמודדויות  של  ומיומנויות  להשתנות 
קבלת  האירוע,  של  )הכחשה  אישיות 
של  חיובית  מחשבתית  הבניה  האירוע, 

האירוע ועזרה בפועל מאחרים(.

לבסוף, האופן שבו נתפס סוף התהליך 
במצב,  השליטה  מתחושת  מושפע  היה 
ההתמודדות  יעילות  של  מההערכה 
אותם  כלומר,  להשתנות.  ומההחלטה 
בתהליך  שליטה  שחשו  ספורטאים 
ההתמודדות  את  חיובי  באופן  העריכו 
וגם  להשתנות,  החלטה  וביצעו  שלהם 
באופן  האירוע  סיום  את  לתפוס  נטו 
חיובי יותר. המוטיבציה של הספורטאים 
היתה  האירוע  סיום  לאחר  לפעילות 
שלהם  מהמוטיבציה  בעיקר  מושפעת 
לגבי  שלהם  ומהסיפוק  האירוע  לפני 
כלומר,  עמו.  התמודדו  שבו  האופן 
ספורטאים בעלי מוטיבציה גבוהה יותר 
מדרך  יותר  מסופקים  שהיו  לספורט, 
ההתמודדות שלהם, אף שמרו על רמות 
יותר לאחר שתהליך  גבוהות  מוטיבציה 

השינוי הסתיים.

מסקנות והשלכות יישומיות
א. חשיבות אירועי-שינוי בקריירה 

של הספורטאי 
כי  מראות  שלנו  המחקר  תוצאות 
רבים  אירועי-שינוי  חווים  ספורטאים 
ומגוונים כחלק מהקריירה הספורטיבית 
את  תופסים  הם  כן,  כמו  שלהם. 
כמשמעותיים  אלה  אירועי-השינוי 
רגשית  אליהם  ומגיבים  לקריירה  ביחס 

מנסים  הספורטאים  ומחשבתית. 
בעיקר  אירועי-השינוי  עם  להתמודד 
וקבלת  באחרים  התייעצות  על-ידי 
שנוצר. ממצאים  לשינוי  ביחס  החלטות 
שבהכרה,  החשיבות  על  מצביעים  אלה 
ההבנה וההתייחסות של פסיכולוגים של 
הספורט, מאמנים, מנהלי ספורט, הורים 
אירועי- של  לנושא  ספורטאים  וכמובן 
בעוד  הספורטיבית.  בקריירה  שינוי 
הספורטיבית  הקריירה  נתפסה  שבעבר 
נכנס  הספורטאי  שבו  'רציף'  כתהליך 
אל הספורט ובהדרגה עולה בו בשלבים 
עד לרמת ההתמקצעות הגבוהה ביותר 
מציג  הנוכחי  המחקר  הפרישה,  טרם 
הספורטיבית  הקריירה  שונה.  תמונה 
עשויים  ואירועי-שינוי  דינאמית,  היא 
שונות  ברמות  רגע,  בכל  להתרחש 
על  עמוקות  ולהשפיע  הפעילות,  של 

הספורטאי וסביבתו.

ב. הקשר בין הרמה הספורטיבית 
ואירועי-שינוי

רוב  שחווים  אירועי-שינוי  ישנם 
גבוהה  לרמה  מעבר  כגון  הספורטאים 
יותר, השגת הישג משמעותי או פציעות 
פחות  אירועים  וישנם  קלות-בינוניות, 
משמעותית,  פציעה  ניפוי,  כגון  שכיחים 
בחוזה  שינוי  או  ציבורית  בתפיסה  שינוי 
גם  אולם  במועדון.  כלכלי  במעמד  או 
עשויים  שכיחים  הפחות  אירועי-השינוי 
להתרחש בקרב ספורטאים ברמה גבוהה 
בתדירות  בין-לאומיים(  או  )מקצוענים 
גבוהה יחסית. כלומר, לרמה הספורטיבית 
של הספורטאי יש משמעות ביחס לסוג 
אנשי  ולפיכך  חווה,  שהוא  אירועי-שינוי 
עילית  ספורטאי  עם  שעובדים  מקצוע 
ומקצוענים צריכים להיות מודעים לסוגי 
לאוכלוסיות  הייחודיים  אירועי-השינוי 
אירוע-השינוי  היא  בולטת  דוגמה  אלה. 
איתי  הכדורגל  שחקן  שחווה  הייחודי 
 - תל-אביב  הפועל  קבוצת  מול  שכטר 
אירוע-השינוי  גרמנית.  לקבוצה  שחרורו 
מול  שנוצר  והסכסוך  השחרור  )אי 
קבוצתו( משמעותי מאוד עבור הקריירה 
וכלכלית  הישגית  מבחינה  השחקן  של 
ומשפיע עליו מבחינה רגשית, מחשבתית, 
היא  נוספת  דוגמה  וציבורית.  חברתית 
 ,NBA-הבחירה של עמרי כספי לשחק ב
השונות  וההשלכות  לשם  שלו  המעבר 
של אירוע-השינוי הזה מבחינתו כשחקן 

כדורסל וכבן-אדם.

ג. אירועי-שינוי 'חיוביים' 
ו'שליליים' והשפעתם

על הספורטאי
מראים  שלנו  המחקר  של  הממצאים 
מאופיינים  שונים  אירועי-שינוי  כי  גם 
תפיסה,  מבחינת  שונים  בפרופילים 

אירועי-שינוי  והתמודדות.  תגובות 
שליליים  או  חיוביים  להיות  עשויים 
הם  המקרים  בשני  אך  מטבעם, 
בספורט  הספורטאי.  עבור  משמעותיים 
של  רבות  דוגמאות  ישנן  ההישגי 
של  רקע  על  משבר  שחוו  ספורטאים 
תהילה או זוהר פתאומי, שינויים בעמדת 
הקהל  בדעת  וירידות  עליות  המאמן, 
וביכולת  במוטיבציה  שינויים  כלפיהם, 
הספורטאי  המקרים  ברוב  אמנם  ועוד. 
המצריך  אירוע-השינוי,  את  יזהה 
במקרים  להתמודדות  משאבים  הפניית 
אירועים  גם  אך  כשליליים,  הנתפסים 
הנתפסים כחיוביים עשויים ליצור שינוי 
להיות  התמודדות.  ולדרוש  משמעותי 
מצליח בספורט ההישגי משמעו שאתה 
לעמוד  חדשים,  יעדים  להציב  צריך 
בסטנדרטים גבוהים יותר ולהתמודד עם 
ההצלחה של עצמך ועם האופן שבו אתה 
נתפס על-ידי אחרים בסביבתך. למשל, 
בהיסטוריה  הגדולות  ההפתעות  אחת 
ג'יימס  כאשר  התרחשה  הספורט  של 
באסטר דאגלס הפתיע את מייק טייסון, 
הבלתי מנוצח, בקרב על התואר העולמי 
במשקל כבד באגרוף מקצועני. דאגלס 
כל  עם  לילה,  בין  עולם  לאלוף  הפך 
לתואר,  המתלווים  והפרסום  התהילה 
נזק  לו  גרמה  המטאורית  העלייה  אך 
פעם  תוארו  על  להגן  ניסה  הוא  רב. 
אחת בלבד והפסיד לאיוונדר הוליפילד. 
משקל  העלה  פרש,  הוא  מכן  לאחר 
מסוכרת.  מת  וכמעט  ק"ג  לכ-200  עד 
לא  כיצד  סיפר  הוא  בטלוויזיה  בריאיון 
התהילה  עם  להתמודד  מסוגל  היה 
אלוף  לתואר  הקשורים  החיים  ואורח 
העולם )23(. כלומר, גם מצבים הנראים 
דורשים  ולא  עין  למראית  'חיוביים' 
להתמודדות  מיוחדים  משאבים  הפניית 
הספורטאי,  בפני  להציב  עשויים 
מהפרספקטיבה שלו, דרישות לשינויים 
בחשיבה, ברגש או בהתנהגות וכתוצאה 

מכך ציפייה להתמודדות. 

ד. תחושת השליטה של הספורטאי 
באירועי-שינוי

לספורטאי  שיש  השליטה  תחושת 
עשויה  אירוע-שינוי  של  החוויה  במהלך 
להיות גורם משמעותי לגבי ההתמודדות 
עם האירוע. הספורטאים במחקר דיווחו 
ושינוי  מאמן  עם  סכסוך  פציעות,  כי 
לתחושת  קשורים  היו  במגרש  במיקום 
לרמה  שמעבר  בעוד  נמוכה,  שליטה 
גבוהה יותר והשגת הישג משמעותי היו 
קשורים לתחושת שליטה גבוהה. תחושת 
שינוי  במצבי  ספורטאים  של  השליטה 
מתוכנן  האירוע  האם  לשאלה,  קשורה 
והאם  צפוי,  ולא  או בלתי מתוכנן  וצפוי 
השינוי מערב אחרים או את הספורטאי 

השליטה  תחושת  שלנו,  במחקר  לבדו. 
במצבי שינוי היתה קשורה ליעילות של 
שליטה  שחשו  שאלה  כך  ההתמודדות, 
התמודדות  על  דיווחו  גם  יותר  גבוהה 
ממצא  של  המשמעות  יותר.  טובה 
הספורט,  של  שפסיכולוגים  היא  זה 
מאמנים, מנהלים והורים צריכים לעבור 
עם ספורטאים החווים אירועי-שינוי על 
הצבת  כגון  שבשליטתם  גורמים  אותם 
דרכי  מציאת  או  פציעה  במצב  יעדים 
בין- סכסוך  במצבי  יעילות  התקשרות 

אישיים.

ה. הקשר בין אירועי-שינוי והזהות 
האתלטית של הספורטאי

נוסף שעשוי להשפיע על תפיסה  גורם 
לאירועי-שינוי  ספורטאים  של  ותגובות 
הוא הזהות האתלטית שלהם. ספורטאים 
המזדהים מאוד עם תפקיד הספורטאי 
אלמנטים  מחשיבים  או  מפתחים  ואינם 
נוטים  שלהם  עצמית  בזהות  נוספים 
לתפוס אירועי-שינוי כמשמעותיים יותר 
ולהיות מודאגים יותר לגבי ההתמודדות 
עמם. לממצא זה חשיבות לגבי מאמנים, 
הספורט,  של  ופסיכולוגים  הורים 
שינוי.  במצבי  לספורטאים  המייעצים 
את  במידת-מה  להפחית  לנסות  חשוב 
אירוע-השינוי  של  והחומרה  המשמעות 
נוספים  חיים  כישורי  הדגשת  על-ידי 
הגדרת  של  אחרים  חשובים  ואלמנטים 
העצמי של הספורטאי, מעבר לספורט. 
נוסף לכך, הממצאים מדגישים כי דווקא 
לאורך  המפתחים  ספורטאים  אותם 
היבטים  או  נוספים,  תחביבים  השנים 
ייטו  שלהם,  העצמית  הזהות  של  שונים 
לתפוס באופן מתון יותר, ואף להתמודד 
אירועי-שינוי  עם  יותר,  יעיל  באופן 
להאריך  ובכך  בקריירה  משמעותיים 
הספורטיבי.  העיסוק  את  ולהעצים 
לרב- לחנך  למאמנים  מומלץ  לפיכך, 

כי  לחשוש  ולא  ולרבגוניות  ממדיות 
המקצועית  בהתפתחות  יפגע  הדבר 
שלו.  במוטיבציה  או  הספורטאי  של 
במקרים  כי  מראה  הניסיון  הוא;  נהפוך 
אך  שהתמקדו  ספורטאים  אותם  רבים, 
בגיל  פרשו  צעיר  מגיל  בספורט  ורק 
ספורטאים  בעוד  נשחקו,  או  מוקדם 
פיתחו  יותר  ורב-ממדיים  מגוונים  שהיו 

קריירות ארוכות טווח.

מקצועי  ייעוץ  של  התרומה  ו. 
באירועי-שינוי

המקצועית  ו/או  הרגשית  התמיכה 
היא  השינוי  בתהליך  לספורטאי  שיש 
על  המשפיע  נוסף  משמעותי  גורם 
הספורטאים  רוב  ההתמודדות.  יעילות 
את  העריכו  לא  במחקר  שהשתתפו 
התרומה האפשרית של פסיכולוגים של 

מצבי  עם  שלהם  להתמודדות  הספורט 
שינוי, אולם המעטים שכן התייעצו דיווחו 
כי זה היה יעיל מאוד מבחינתם. בניגוד 
הספורטאים  רוב  פסיכולוגי,  לייעוץ 
ממאמן  ייעוץ  לקבלת  פנו  כי  דיווחו  כן 
כגון  נוספים  מקצועיים  מגורמים  או 
מצד  כלומר,  פיזיותרפיסט.  או  רופא 
הצורך  את  מבינים  הספורטאים  אחד 
באירועי-שינוי  מקצועי  בגורם  להתייעץ 
משמעותיים, מעבר להורים או לחברים, 
ומצד שני הם אינם מכירים ביעילות של 
והיעילות של  ייעוץ פסיכולוגי. הזמינות 
ייעוץ מקצועי היוו גורם משמעותי לגבי 
להשתנות,  ספורטאים  של  ההחלטה 
ההתמודדות  מדרכי  אחד  היו  ואף 
שספורטאים  הבודדות  האדפטיביות 
שגופי  היא  המשמעות  עליהן.  דיווחו 
הישגי,  לספורט  היחידה  כגון  ספורט, 
ספורט  אגודות  הספורט,  איגודי 
הייעוץ  את  להפוך  צריכים  ומועדונים, 
הפסיכולוגי לזמין יותר עבור ספורטאים. 
יותר ויותר מאמנים וספורטאים מכירים 
כיום בחשיבות הייעוץ הפסיכולוגי לשם 
שיפור ביצועים, אך חשיבות לא פחותה 
קיימת בייעוץ לספורטאים לגבי אירועי-
לקריירה  ביחס  החלטות  וקבלת  שינוי 
שונים  ספורטיביים  במרכזים  שלהם. 
מבינים  מכללות(  וברמת  )אולימפיים 
את חשיבות הסיוע לספורטאים בתכנון 
כגון  לנושאים  ובהתייחסות  הקריירה 
לימודים, משפחה, פנסיה והיום שאחרי 

.)24(

על-ידי  החלטות  קבלת  ז. 
הספורטאי בעת אירועי-שינוי

אליו  להתייחס  נוסף שיש  ממצא חשוב 
הספורטאי  של  ההחלטות  קבלת  הוא 
 SCSPP-כחלק מתהליך השינוי. מודל ה
לגבי  הומניסטית  פרספקטיבה  מציג 
כוח  להיות  שלהם  והיכולת  ספורטאים 
גורם  ולא  שלהם  בקריירה  וחיובי  מניע 
סביל ונשלט על-ידי השפעות חיצוניות. 
בקבלת  הוא  לספורטאי  שיש  הכוח 
החלטות יעילה במצבים של שינוי. כאשר 
או  התרחש,  שאירוע-שינוי  מכחיש  הוא 
נמנע מלהגיב אליו, הוא מבטל למעשה 
את היתרון היחסי שלו ואת היותו משפיע 

ממצאי  עצמו.  של  הקריירה  מהלך  על 
המחקר מראים כי ספורטאים מקבלים 
החלטות ביחס לאירועי-שינוי הן מבחינה 
והן  להתייעץ,  מי  עם   - אסטרטגית 
מבחינת נכונות פסיכולוגית והתנהגותית 
לפיכך,  השינוי.  דרישות  עם  להתמודד 
החשובות  היישומיות  המסקנות  אחת 
אפשרויות  לגבי  ספורטאים  לחנך  היא 
ולבחון  שינוי  במצבי  שלהם  הבחירה 
איתם באופן מודע ומושכל את החלופות 
שלהן  המשמעות  את  הקיימות,  השונות 
ואת השלכותיהן על הספורטאי מבחינה 
קבלת  ומקצועית.  חברתית  אישית, 
ההחלטות אינה חייבת להיעשות דווקא 
עם פסיכולוג, ומקומו של המאמן, ההורים 
או החברים הוא חשוב בהחלט. עם זאת, 
ייעוץ פסיכולוגי עשוי לסייע לתהליך יעיל 
הספורטאי  כאשר  החלטות.  קבלת  של 
ומחליט  אפשרויות  כמה  מתוך  בוחר 
אחריות  שייטול  הסיכוי  לפעול,  כיצד 
על יישום ההחלטה ויהיה מסופק מדרך 
תפקיד  בהתאמה.  עולה  ההתמודדות 
המאמן במצבי שינוי אלה הוא להניח בצד 
את האינטרס האישי שלו, להיות אמפתי 
לחוויה של הספורטאי ולצרכים שלו, לא 
ולסייע  רגשית  בו  לתמוך  אותו,  לשפוט 
לו כאדם,  לו לקבל החלטה שמתאימה 
לתועלת  בניגוד  עומדת  היא  אם  גם 
בין  היחסים  כאשר מערכת  המקצועית. 
המאמן והספורטאי היא כזו המאפשרת 
קבלת החלטות יעילה ומושכלת, הסיכוי 
לעיסוקו  מחויב  יחוש  שהספורטאי 
ויתאמץ לקיים אותו לאורך  הספורטיבי 

זמן עולה במידה משמעותית.

שינוי  במצבי  המאמן  תפקיד 
האינטרס  את  בצד  להניח  הוא 
אמפתי  להיות  שלו,  האישי 
ולצרכים  הספורטאי  של  לחוויה 
שלו, לא לשפוט אותו, לתמוך בו 
רגשית ולסייע לו לקבל החלטה 
אם  גם  כאדם,  לו  שמתאימה 
לתועלת  בניגוד  עומדת  היא 

המקצועית

המתאגרף ג'יימס באסטר דאגלס 
ניצח את מייק טייסון והפך לאלוף 
עולם בין לילה. העלייה המטאורית 

גרמה לו נזק רב.
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פסיכולוגיה של הספורט

מבוא
לעתים קרובות ספורטאים חייבים לפעול בתנאי עומס קשים, 
הדורשים תפקוד יעיל בהיבט התפיסתי, הקוגניטיבי, המוטורי 
והרגשי. כדי לצמצם סיכונים ולשפר את יכולת הביצוע נאלצים 
בתוך  מהירה  להחלטה  להגיע  קרובות,  לעתים  הספורטאים, 
כהלכה באמצעות  נשלטים  אינם  הרגשות  שנייה. אם  שבריר 
תהליכי ויסות עצמי, ייתכן שתופרע יכולתו של המבצע לקבל 
בהתאם  זמן.  של  לחץ  תחת  וקונקרטיות  מושכלות  החלטות 
לזאת, הספורטאי חייב ללמוד כיצד לתרגל שליטה ברגשותיו 
ולווסתם כדי לפעול באופן אופטימלי בתנאים מאתגרים. הוא 
צריך להיות בעל ידע תיאורטי ויישומי, הנדרש לביצוע משימה 
ביצוע  להבטיח  כדי  בלבד  בידע  די  אין  זאת,  ועם  נתונה,  
אופטימלי. ספורטאים חייבים להיות מסוגלים לשלוט ברגשות 
העלולים להפריע להם, לפגוע בתפקוד הקוגניטיבי והמוטורי 

תוצאות  על  ולהשפיע  שלהם, 
התחרות.

לאופטימיזציה  להתייחס  כדי 
של ביצוע בתנאי עומס ולחצים 
רגשיים וסביבתיים מוצגת כאן 
מסגרת רעיונית מבוססת ובת-
ספורט  של  לפעילות  תוקף 
ליישם  ניתן  לטענתנו,  תחרותי. 
מסגרת  מתאימה לספורטאים, 
ביכולת  תלויים  שביצועיהם 

מהירה של קבלת החלטות תחת לחצים רגשיים גבוהים, אילוצי 
קריטיים  להיות  עשויים  יחד  אלה  כל  דינאמית.  וסביבה  זמן 
עבור הספורטאי. מסגרת זו מניחה כי במהלך הפעולה האדם 
מבצע תנועות רצוניות שמקורן במאגר מידע המאוכסן בזיכרון, 
במטרה לבחור את הפעולה היעילה ביותר בתנאים סביבתיים 
נתונים. יעילות הפעולות תלויה בטווח ובמגוון המידע התפיסתי 
המאוחסן ומעובד בזמן נתון, כלומר, ביכולת המערכת לקדד 
ולשלוף מידע רלוונטי למשימה )1(. תחת לחץ חלים שינויים 
במערכת הקוגניטיבית, התפיסתית והמוטורית, המשפיעים על 
הביצוע. הבנה מעמיקה של אותה אינטראקציה עשויה לסייע 
בעיצוב טכניקות מניעה של שליטה רגשית ומנטאלית, כאשר 

דרישות המשימה גבוהות. 

מבנים )סכימות( עצביים
כבסיס לביצוע פעולות

תנועות רצוניות המתורגלות באופן חוזר נאגרות בזיכרון בצורה 
אוטומטי  ובאופן  בקלות  נשלפות  אלה  עצביות.  סכימות  של 
)כלומר, ללא צורך בחיפוש או בחישוב מיוחד עבורן בעת הצורך(. 
סכימות עצביות מאפסנות בתוכן תכניות מידע שתורגלו ונוצלו 
פעמים רבות על-ידי המבצע. כאשר אותה סכימה מופעלת היא 
מאפשרת קבלת החלטות מהירה שמובילה לפעולה מהירה, ללא 
צורך בעיבוד המידע הנשלף. בהתאם לזאת יכול המבצע להפנות 
לתחומי  קוגניטיביים  משאבים 
משימה אחרים הזקוקים לקשב 
לפיכך,  ולמחשבה.  ממוקד 
מאפשרות  עצביות  סכימות 
מוכר  במרחב  בתנועה  לשלוט 
הראייה-תפיסה  מערכת   .)2(
מעבירה את המידע למוח ומשם 

נשלפת תכנית הפעולה )3(.
ארוך  לטווח  לזיכרון  גישה 
הזיכרון  באמצעות  נעשית 

העובד. הגישה למאגרי המידע מפעילה סכימות מידע במערכת 
המלאה  תשומת-הלב  את  למקד  שמאפשרת  הקוגניטיבית, 
לגירויי סביבה חשובים. השליטה ב  מערכת הראייה מאפשרת 
למערכת התפיסתית לחלץ רמזים מהסביבה שעשויים להתאים 
וגורמת   )LTM( ארוך  לטווח  בזיכרון  המאופסנת  לסכימה 
תכניות  של  סכימות  פעולה.  תכנית  של  אוטומטית  לשליפה 
יחד מרכיבים רגשיים של מוטיבציה  פעולה עצביות קושרות 
כגון שליטה רגשית ומסוגלות עצמית. שליפת תכנית פעולה 
עשויה להתבטל כאשר התגובות הרגשיות ותחושת המסוגלות 
בין  התאמה  בחוסר  נתקלות  או  אופטימליות,  אינן  העצמית 
הקידוד הרגשי המקורי שפותח במהלך אימון. סטייה רגשית 
הקשב  במיקוד  להפרעה  לגרום  עלולה  מובנית  מסכימה  זו 

ובעיבוד המידע הנחוצים לביצוע המשימה.

על קבלת החלטות  יעילה  עצביות מאפשרות בקרה  סכימות 
ויישומן בפועל, כמו גם סינכרון בין יכולת המערכת התפיסתית-

בלתי  לשינויים  עצמן  ולהתאים  לחזות  קוגניטיבית-מוטורית 
צפויים בסביבה. אם הסכימות העצביות הקיימות אינן תואמות 
בפועל  והביצוע  ההחלטות  קבלת  תהליך  הסביבה,  נתוני  את 
מתרחש  הדבר  לכישלון.  מועדים  ואף  איטיים  להיות  עשויים 
דומים  תרחישים  לחפש  צורך  יהיה  המבצע  שלאדם  משום 
בזיכרון כדי להעריך את ההשלכות העתידיות של נתיבי פעולות 

שונות שעלולים להתרחש )1(.

מערכות  משתי  מורכב  החלטות  קבלת  של  הרציף  התהליך 
עצמאיות במידת מה:

חזותיים  רמזים  על  שמסתמכת  התפיסתית,  א. המערכת 
המתרחשים בטווח שדה הראייה

את  המעבדות  קוגניטיביות,  מפעולות  המורכבת  ב. מערכת 
המידע שנאסף על-ידי המערכת התפיסתית ומשגרת אותו 

דרך זיכרון העבודה כדי לבחור תגובה. 
על  מפקחת  רחוק  לטווח  בזיכרון  האגורה  העצבית  הסכימה 

ביצועיהן של שתי המערכות.

האוגר  המחזורי,  טבען  על-ידי  גם  מוגדרות  עצביות  סכימות 
את המידע מהמערכת התפיסתית כדי להנחות עיבוד נתונים 
שיוביל לביצוע פעולה. הספורטאי מבצע למעשה סדרה של 
החלטות, כאשר התנאים הסביבתיים משתנים. אותן החלטות 

תפיסתיות-קוגניטיביות מוצגות כרצף באיור 1.

כל פעולה שנעשית על רצף של קבלת החלטות קשורה לתכנית 
התוצאות  זאת,  עם  רחוק.  לטווח  בזיכרון  כללית, המאוחסנת 
המתקבל  המידע  בין  התאמה  אין  אם  שונות,  להיות  עשויות 
שצריכה  הראשונה  ההחלטה  הקיימת.  העצבית  לסכימה 
להיעשות מתייחסת למערכת התפיסתית, שמטרתה להפנות 
תשומת-לב חזותית לרמזים סביבתיים החיוניים למשימה. כאשר 
רמזים תפיסתיים קריטיים מוזנים אל המערכת הקוגניטיבית, 
הסכימה העצבית מאפשרת למערכת לחזות אירועים עתידיים, 
בהתבסס  החזויות,  הפעולות  סבירות  של  והערכה  ניצול  תוך 
על מצבים דומים שנחוו ואשר הובילו לבחירה בנתיבי פעולה 

קודמים )4(. 

הציפייה )Anticipation( היא מרכיב חיוני ביותר ברצף קבלת 
ההחלטות, משום שהיא מאפשרת למצוא סכימות פעולה שמהן 
ניתן לבחור את התגובה המתאימה ביותר. המערכת התפיסתית 
ובכך  אפשריים,  סביבתיים  לשינויים  ומוכנה  בערנות  נשארת 
להגיב במהירות במידת הצורך. ההחלטה הסופית  מאפשרת 
החלטה  נבחרה  אם  המוטורית.  התגובה  של  לעיתוי  נוגעת 

נכונה, אולם מוצאת לפועל בעיתוי שגוי במערכת המוטורית, 
התוצאה הסופית עשויה להתבטא בכישלון המערכת כולה.

הגורם המקשר בין המערכת התפיסתית 
והקוגניטיבית למערכת המוטורית

בתנאי לחץ
רמות שונות של לחץ ומתח עשויות לעזור בביצוע משימות. עם 
זאת, קיימים מקרים שבהם הלחץ נתפס כגורם מפריע שעלול 
בביצוע.  לפגוע  אף  ולבסוף  ולעכבן,  החלטות  בקבלת  לחבל 

בעת תחרות עלול הדבר להוביל לביצועים כושלים.
והקוגניטיבית  התפיסתית  המערכות  עלולות  לחץ  בתנאי 
יכול  לדוגמה,  הרגיל. ספורטאי,  עיבוד המידע  לסטות מדרך 

דינאמית.  וסביבה  זמן  אילוצי  רגשי,  לחץ  תחת  ביעילות  לתפקד  לדעת  חייב  ספורטאי  כל 
תפקוד יעיל יאפשר לו לקבל החלטות נכונות בתנאים מאתגרים כאלה, ומנגד, העדר שליטה 
ברגשות עלול לפגוע בתפקוד הקוגניטיבי והמוטורי שלו ולהשפיע לרעה על תוצאות התחרות. 
לתפקד  כיצד  ללמוד  לספורטאי  לסייע  עשויות  הרגשות  ברמת  שליטה  של  שונות  טכניקות 

באופן אופטימלי במצבי לחץ.

תהליכים רגשיים 
קוגניטיביים ותנועתיים 

בתנאי לחץ

פרופ' גרשון טננבאום  |  אוניברסיטת פלורידה, 

ארה�ב. יועץ מדעי, הוועד האולימפי בישראל

gtenenbaum@fsu.edu

סכימות עצביות מאפסנות בתוכן תכניות מידע 
שתורגלו ונוצלו פעמים רבות על-ידי המבצע. 
מאפשרת  היא  מופעלת  סכימה  אותה  כאשר 
לפעולה  שמובילה  מהירה  החלטות  קבלת 
הנשלף.  המידע  בעיבוד  צורך  ללא  מהירה, 
בהתאם לזאת יכול המבצע להפנות משאבים 
קוגניטיביים לתחומי משימה אחרים הזקוקים 

לקשב ממוקד ולמחשבה

איור 1: רצף של קבלת החלטות בסביבה דינאמית
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ללמוד ולתרגל פעולות שונות בטרם יפגוש בהן בתחרות, אולם 
בתנאים קיצוניים עלולה תפיסתו את המצב לחבל בביצועיו. 
מתן  את  מצמצמות  רגשיות  תגובות  שבו  במקרה  מדובר 
פעולות  בבחירת  ומחבלות  רלוונטיים  לפרטים  תשומת-הלב 
אותן  לשלוף  היכולת  את  חוסמות  שגם  ראויות  קוגניטיביות 

ממבנה הזיכרון לטווח רחוק )1(.
רגשית  תגובה  ו/או  במצב,  שליטה  חוסר  של  תחושות  אותן 
ולפגוע  הקוגניטיבית  המערכת  את  להגביל  עשויות  מוגברת, 
עלולות  זאת  בעקבות  מטרה.  כמכוונת  תפקודה  ביכולת 
על  אחת,  ובעונה  בעת  שמתחרות,  מחשבות  להתעורר 
תשומת-לבו של הספורטאי )5(. כתוצאה מכך, זרימת המידע 
עשויה  והמוטורית  הקוגניטיבית  התפיסתית,  המערכת  בין 
ונגרם עיכוב בזמן התגובה או מתקבלת החלטה  להצטמצם, 
כגורם  המבצע  על-ידי  נתפס  לחץ  כאשר  לכך,  אי  שגויה. 
מחליש, הסכימה העצבית האגורה בזיכרון לטווח רחוק עלולה 

להיות לא יעילה בביצוע הפעולה. 
נתפסים  תנאי הלחץ  לעיל, כאשר  לעומת התרחיש המתואר 
התפיסתית- המערכת  של  העצביות  הסכימות  כמאתגרים, 
בתנאים  לתפקד  מסוגלות  השליטה  ותחושת  קוגניטיבית 
תגובות  ולבחור  מהסביבה  חיוני  מידע  לקלוט  אופטימליים, 
מוטוריות  פעולות  תכנון  לאפשר  כדי  ראויות  קוגניטיביות 
מתאימות. סכימות עצביות, המופעלות בתנאים אופטימליים, 

לעומת קריסתן תחת לחץ, מוצגות באיור 2. 

לבחור  לספורטאי  מאפשרות  אלו  )סכימות(  עצביות  רשתות 
של  הפרעות  וללא  חלקה  בצורה  ולהפעילה  מסוימת  תגובה 
קשב וציפייה בתנאים אופטימליים. בחלק התחתון של איור 2 
ותפקודן בתנאי לחץ. בתרחיש  אותן רשתות עצביות  מוצגות 
הזה, רמת הקשב מצטמצמת עד כדי בחירת מענה קוגניטיבי 
בלתי הולם, וכתוצאה מכך מצטמצמות אפשרויות שינוי נתיבי 
לפגוע  עלולה  פעולה  אפשרויות  בין  בחירה  אותה  הפעולה. 
לשגיאה  ולגרום  בחוכמה  להגיב  הספורטאי  של  ביכולתו 

בהחלטה ולביצוע לקוי.

הגורם המקשר בין רגשות למערכת 
הקוגניטיבית והמוטורית

משחר ההיסטוריה נחשבו רגשות לתופעה פולשנית ולא רצויה, 
המפריעה לפעולות הדורשות חשיבה )6(. עם זאת, ממחקרים 

בעיצוב  משמעותי  תפקיד  לרגשות  כי  עולה  יותר  מאוחרים 
התנהגותי. בהתאם לאופי המשימה, לרגשות חיוביים ושליליים 
יש השפעה על התפקוד הקוגניטיבי. לדוגמה, רגשות חיוביים 
שעשויות  מידע  עיבוד  אסטרטגיות  לשליפת  להביא  עשויים 
משימה  ביצועי  ולהעצים  אנליטית  משימה  בביצוע  לפגום 
לעזור  עשויים  שליליים  רגשות  זאת,  לעומת   .)7( יצירתית 

בשליפת אסטרטגיות של עיבוד מידע אנליטי.
חשיפה  לאחר  פעולות  מבוצעות  כאשר  כי  מגלה  המחקר 
תנועות  של  יותר  מהירה  תגובה  נצפית  רגשיים  לגירויים 
רצוניות. חוקרים הראו כי בהשוואה לחשיפה לתמונות נעימות 
לעין, חשיפה לגירויים ציוריים לא נעימים לעין הובילה לעלייה 
מוגברת של כוח והאצה של מערכת עיבוד המידע המרכזית 
של  רב  למספר  הובילה  נעימים  לא  לגירויים  החשיפה   .)8(
דומות  תוצאות  כי  ייתכן  יותר.  איטי  תגובה  לזמן  או  טעויות 
רגשית  עוצמה  בעלי  לגירויים  הנחשפים  לספורטאים  קורות 

במצבי תחרות. 

לסווג  ניתן  כי  מניחה   )9( הרגש  של  הדו-פאזית  התיאוריה 
בעת  ועוצמה.  איכות  ממדים:  לשני  רגשות  של  רחב  מגוון 
פיזיולוגיות-תפקודית  התאמה  מבצע  המוח  משימה,  ביצוע 
ומנטאלית-ייצוגית, התואמת את הסביבה, באמצעות הפעלת 
שני הממדים הרגשיים. לפיכך, אופי המשימה והקשר הסביבתי 
שבו היא מתקיימת, יחד עם הגירוי הרגשי, מתגבשים לצורך 

הוצאה לפועל של הפעולה המוטורית )8(.
מכאן ניתן להניח כי ספורטאים החווים כעס אינטנסיבי עשויים 
להיות ערוכים באופן שונה לביצוע משימה, לעומת ספורטאים 
החווים עצב אינטנסיבי. הקשר בין סוג התגובה הרגשית ויעילות 
הביצועים טרם נחקר בתחום הספורט, אולם סביר להניח כי 
לעתים, החלטות ביצועיות עשויות להיות מושפעות מתגובות 
רגשיות, וליתר דיוק עשויות להיות מושפעות באופן דיפרנציאלי 

לפי סוג הרגש הנחווה גם בתחום הספורט התחרותי.

מורכבות המערכות 
קבלת  תהליך  לבין  רגש  בין  המורכבים  הגומלין  יחסי  הבנת 
מסוים  מצב  של  הערכה  מאתגרת.  משימה  היא  החלטות 
חיובי  אירוע  חוויית  זיכרונות.  של  רחב  מגוון  על  מבוססת 
זיכרון   - לכוונה  הביצוע  בין  התאמה  ישנה  כאשר  מתרחשת 
להערכות  התייחסות  ונקודת  החוויה,  לאזכור  ביחס  חיובי 

חיובי עשוי אפוא להביא לתוצאה שתגביר  רוח  הבאות. מצב 
את המוטיבציה ותהיה בעלת השפעה עתידית על תהליך קבלת 
ההחלטות. כמו כן, הערכה של גירויים דומים, הקיימים בזיכרון 
בעלות  עצביות  סכימות  לשליפת  לגרום  עשויה  רחוק,  לטווח 
אסוציאציה של רגשות שליליים. לפיכך, הערכת אותם גירויים 
בסביבה הנתונה עשויה להיות מבוססת על זיכרונות קודמים 
שליליים ולגרום לתחושה של מצב רוח שלילי. מצב זה עלול 
להשפיע על הביצוע על-ידי הסטת הקשב  מבניית טקטיקה 
משפיעים  רגשות  רגשית.  התמודדות  על  דגש  למתן  ופתרון 
באופן ישיר על החוזק והמוטיבציה של המבצע, שעשוי להזינם 
הלאה ולהשפיע על תהליכי הערכת גירויים ואירועים חדשים. 
עם זאת, רגשות עשויים להסיט את תשומת-הלב של המבצע 

מהגירויים החיוניים לביצוע.

קיים קושי לעבד מידע ובו-זמנית להתמודד עם חוויה רגשית 
תחת גירויים מאיימים שטומנים בחובם ניסיון ותגובה רגשית 
מופעלת,  אינה  נאותה  התמודדות  אסטרטגיית  אם  שליליים. 
ועשוי  הפנימית  הרגשית  בחוויה  ממוקד  יהיה  הספורטאי 
להחמיץ רמזים סביבתיים חיצוניים ההכרחיים בתכנון המשימה 
ובביצועה. הסחה כזו של תשומת-הלב עלולה להוביל לתוצאות 
המצב  כאשר  גם  תחרות.  במצבי  הספורטאי  עבור  שליליות 
הסביבתי שלילי או מאתגר מתברר שהספורטאי מסוגל לשלוף 
סכימות עצביות מהזיכרון, שמפעילות אסטרטגיות התמודדות 
ניצול  הפעולות.  וביצוע  תכנון  בין  הלימה  גם  כמו  מוצלחות, 
זיכרון של חוויות מוצלחות מהעבר מאפשר תיאום מדויק כמעט 
והמוטורית  הקוגניטיבית  התפיסתית,  הרגשית,  המערכת  בין 

ומקטין את ההסתברות של קבלת החלטות שגויות.

'אזורי רגש' אישיים
המותאמים לאיכות הביצוע המוטורי

עתה נפנה את תשומת-הלב לבחינת הקשר בין המצב הריגושי 
ויכולת הביצוע ברמות שונות. עיקרון מרכזי בתיאוריית הביצוע 
הביצוע  על  משפיעים  ריגושיים  מצבים  כי  הוא  האופטימלי 
בסיסיים  ממדים  חמישה  הגדיר   )10( הנין   .)9( שונות  ברמות 
להסבר הקשר בין מצבים ריגושיים לביצועים מיטביים לעומת 
ביצועים שאינם מיטביים. הממדים הם: עוצמת הרגש, תוכנו 
לאירועים,  הקשרו  מופיע,  הוא  שבו  העיתוי  )שלילי/חיובי(, 
את  הציגו   )9( והנין  טננבאום  קמאטה,  מתפרש.  הוא  וכיצד 

המתאימים  הרגש',  'אזורי  לקביעת  ההסתברותית  הגישה 
לרמות ביצוע שונות. מאז הצעתם הראשונית של קמאטה וחב' 
)9( בחנו כמה מחקרים את הקשר ההסתברותי בין רגש לבין 
ביצוע בענפי ספורט שונים )11, 12, 13(. התוצאות מראות כי 
גישה זו עשויה לשמש ככלי לעיצוב תכניות התערבות שמטרתן 
להגדיל את סיכויי המבצעים לשמור על מצב רגשי אופטימלי. 
איור 3 מדגים את הגישה הזו בקרב ספורטאי בודד. הגישה 
ההסתברותית מסתמכת על מדידת הרגש והביצוע בו-זמנית 
וקביעת ההסתברויות לביצוע )אופטימלי, בינוני, חלש( על-פי 

עוצמת הרגש.
לאחרונה נערך מחקר שנועד לאמת את יעילותה של תכנית 
הפעלת  על-ידי  ביולוגי  משוב  מתן  הכוללת  התערבות, 
מניפולציה רגשית בביצוע סימולטור של מכוניות מירוץ )14(
51(. תשעה משתתפים השלימו משימת  )ראה תמונה בעמוד 
מירוץ, ואחריה נבדקו אזורי הריגוש והביצוע ונקבעו האזורים 
המשתתפים  אופטימליים.  הפחות  והאזורים  האופטימליים 
נמדדו באמצעות מערכת משוב ביולוגי ממוחשבת. הם חולקו 
באופן אקראי לשלוש קבוצות של תנאי טיפול בוויסות עוררות: 
הביולוגי  המשוב  התערבות  בעקבות  וחלש.  בינוני  אופטימלי, 
השלימו המשתתפים ניסויים נוספים של משימת המירוץ כדי 
לקבוע את יעילות התכנית. תוצאות הניסוי הראו כי מניפולציית 
המשוב הביולוגי הביאה לשינויים צפויים בקרב המשתתפים, 
כלומר ביצוע משופר ניכר כאשר המשתתפים הוכשרו לשמור 
על תפקודם באזור הביצועים המיטביים, בהשוואה למשתתפים 
שלמדו לתפקד באזור ביצוע שאינו אופטימלי. כמו כן התגלה 

כי לכל משתתף במחקר היו אזורי ביצוע ייחודיים. 
אי לכך, יש לתת דגש לגישה טיפולית ייחודית ואישית כאשר 
מעוניינים לאמן שחקן במטרה להגדיל את משך זמן תפקודו 
בהשוואה  שיא  ביצועי  הערכת  המיטביים.  ביצועיו  באזור 
בהכנת  ביותר  חיונית  היא  אישיות  ביולוגי  משוב  למערכות 

ספורטאים למשימות תחרותיות.
רגשיים  מצבים  של  ההסתברותי  אופיים  את  מדגים   3 איור 
הקשורים ליעילות הביצוע. האיור מדגיש את האזור האופטימלי 
שבו רצוי לספורטאי להימצא בזמן התחרות. סטייה מאזור זה 

גורמת להקטנת ההסתברות לביצוע מיטבי.

פוטנציאליים  רגשיים  מצבים  של  דוגמה  לספק  כדי 
המתרחשים במהלך תקופת הפעילות, מתאר איור 4 תנודות 

איור 2: סכימות רצף תפיסתי-קוגניטיבי של ביצועים בתנאים 
רגילים ובתנאי לחץ

איור 3: עקומות הסתברות של עוררות כפונקציה של איכות 
ביצוע ועוצמת העוררות

קיים קושי לעבד מידע ובו-זמנית להתמודד עם 
שטומנים  מאיימים  גירויים  תחת  רגשית  חוויה 
אם  שליליים.  רגשית  ותגובה  ניסיון  בחובם 
מופעלת,  אינה  נאותה  התמודדות  אסטרטגיית 
הספורטאי יהיה ממוקד בחוויה הרגשית הפנימית 
חיצוניים  סביבתיים  רמזים  להחמיץ  ועשוי 

ההכרחיים בתכנון המשימה ובביצועה

כאשר תנאי הלחץ נתפסים כמאתגרים, הסכימות 
התפיסתית-קוגניטיבית  המערכת  של  העצביות 
בתנאים  לתפקד  מסוגלות  השליטה  ותחושת 
אופטימליים, לקלוט מידע חיוני מהסביבה ולבחור 
תכנון  לאפשר  כדי  ראויות  קוגניטיביות  תגובות 

פעולות מוטוריות מתאימות
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רגשיות המתרחשות עבור שחקן יחיד במהלך תחרות. במקרה 

רק פעם  אופטימלית  עוררות  חווה המבצע רמת  זה  ספציפי 

ביצועי  לאזור  קרוב  נשאר  אולם  התחרות,  במהלך  אחת 

ניתוח ביצועים מאפשר  השיא במקרים אחרים. מודל זה של 

לעצב תכניות התערבות בהתאמה אישית עבור כל ספורטאי, 

לשלב  כדי  שלה(.  )או  שלו  הרגשי  הפרופיל  על  בהתבסס 

ניתן  נמוכה  עוררות  זאת להקשר מסוים, אם השחקן מרגיש 

ללמדו טכניקות עוררות כדי להעלות את רמתה וכך להגדיל 

דומה,  באופן  האופטימלי.  הביצוע  לאזור  להגיע  הסיכוי  את 

אם השחקן מרגיש עוררות יתר, ניתן ללמדו טכניקות רגיעה 

העוזרות לו לחזור לאזור הביצוע האופטימלי. מאחר שמצבים 
רגשיים עולים בסכימת הזיכרון באופן מאוחד עם זיכרון מוטורי 
וקוגניטיבי, עולה מן התיאוריה כי השריית מצב רגשי מבוקש 
יסייע לשליפה מוצלחת של אסטרטגיות ביצוע; ולכן, תכניות 
ולהביא לביצוע  יעילות מאוד  התערבות שונות עשויות להיות 

אופטימלי עקבי ורציף.

ייצוגים מנטאליים בתנאי ביצוע אופטימלי 
ובתנאים אחרים 

ייצוגים  כי  לבחון את הטענה  הוא  זה  העיקרי בשלב  האתגר 
מנטאליים )סכימות עצביות בזיכרון לטווח רחוק( מתפקדים 
באופן שונה בעת ביצוע מיטבי או לא מיטבי )למשל, שינויים 
נעשים משמעותיים יותר כאשר שחקן נשאר באזור ביצוע חלש(. 
לדוגמה, נניח שספורטאי פועל תחת הוראות ברורות ממאמנו. 
מקדיש  הספורטאי  חלקה,  בצורה  פועלים  הדברים  כאשר 
החלטות  ומקבל  אותה  מעבד  מידע,  פיסת  לכל  תשומת-לב 
שונות בהתאם למידע החדש שזורם מהשטח. הספורטאי יחוש 
בשליטה, בטוח בעצמו, ויהיה בעל רמת מודעות גבוהה למצב 
אופטימלי  מצב  בתנאי  מנטאלי  ייצוג  חיובית.  עוררות  ורמת 
לעומת   .2 איור  של  העליון  בלוח  המאוירת  לתבנית  מתאים 
אופטימלי,  שאינו  ריגושי  באזור  פועל  הספורטאי  אם  זאת, 
הוא עלול להתעלם או לא לעבד פיסות מידע חשובות, לאבד 
פנימית,  התמודדות  באסטרטגיות  להתמקד  למצב,  מודעות 
מנטאליים  ייצוגים  העצמי.  הביטחון  את  ולאבד  לחוות חרדה 
או  מלא  באופן  יופעלו  לא  הקיימות  העצביות  והסכימות  אלו 

אפקטיבי )ראה לוח תחתון של איור 2(.

נבנית באופן היררכי של המשגה  נתונה  מאחר שכל משימה 
)15(, מבנה הייצוג המנטאלי משקף את חוויית המשימה ורמת 
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הביצוע של הפרט, ובכך קובע את התוכן התפיסתי והקוגניטיבי 
שקשור לפעולות מסוימות. על-פי תפיסה זו, בבסיס 'הדמיית 
הפעולה' הוגדרו אבני הבניין העיקריות של פעולות במסגרת 
לטווח  בזיכרון  סמלי  באופן  שאגורים  מנטאליים,  ייצוגים 
ארוך )16, 17(. פעולות אלו מוטמעות בתוך מערכת היררכית 
גם  כמו  לפעולה,  הקשורים  תפקודיים  מאפיינים  ומכילות 
הדמיית  פעולה.  ביצוע  במהלך  הנתפסות  סנסוריות  איכויות 
בביצוע  מנטאלית  לבקרה  הנגישה  ידע,  יחידת  היא  הפעולה 
פעולות רצוניות. יחידות רבות משמשות ככלי קוגניטיבי בביצוע 
אותן  במסגרת  מורכבות.  תנועתיות  משימות  כולל  פעולות, 
משימות מצטמצמות דרגות החופש הכרוכות בביצוע הפעולה, 
ובכך מוקל המאמץ הקוגניטיבי הנדרש לשלוט בפעולה )16, 
17(. בהקשר זה, ניתן לראות ב'תפיסת הפעולה' מעין סכימה 

עצבית, המורכבת מהמבנה ההיררכי )ראה איור 2(.

טירונים  בין  משמעותיים  הבדלים  חשפו  מחקריים  ממצאים 
מומחיות  ברמות   .)16( קוגניטיביים  לייצוגים  ביחס  למומחים 
מיוחד  במבנה  מאורגן  )פעולות(  תנועות  של  ייצוגן  גבוהות, 
דמוי עץ. ייצוג ברמת מומחיות גבוהה דומה להפליא להקשרם 
תפקודיות  לדרישות  מתאימה  הסכימה  כאשר  במציאות, 
ודרישות ביומכאניות הקשורות למשימה. לשם השוואה, ייצוג 
תנועתי ברמת מומחיות נמוכה מאורגן במבנה פחות הירארכי 
התפקודיות  לדרישות  המנוגד  חסר',  היררכי  'מבנה  או 
והביומכאניות של המשימה )17(. לכן ניתן לטעון כי בתנאי לחץ, 
המגביל את אפקטיביות הפעולות הקוגניטיביות והתפיסתיות, 
אפילו  הסכימות,  מערכת  של  באוטומטיזציה  פוגע  ו/או 
מומחים עלולים לחוות שינויים משמעותיים במבנה ההיררכי 

של ייצוגיהם המנטאליים )כפי שמוצג באיור 2 לעיל(.

סיכום
תהליכים  הכוללים  אנושיים,  ביצועים  של  מבניים  רכיבים 
הנוירופיזיולוגי  לבסיס  נוסף  ומוטוריים,  קוגניטיביים  רגשיים, 
אזורים  של  הפעלה  )כלומר,  הרכיבים  כל  ביסוד  המונח 
בקליפת המוח(, חייבים להשתלב במסגרת הוליסטית מקיפה, 
המסבירה את דינמיקת הביצועים של כל אדם. אינטגרציה של 
העצביות  שהסכימות  כיוון  ביותר,  חיונית  היא  המרכיבים  כל 
מורכבות ממידע קוגניטיבי המשולב במצב רגשי בזמן הקידוד. 
אי לכך, בבניית תכנית התערבות יש לכלול התייחסות רגשית. 

הזמן  טווח  את  להגדיל  למבצע  מסייעות  התערבות  תכניות 
ממצבים  ולחלצו  האופטימלי'  ב'אזור  הספורטאי  נמצא  שבו 
המובילים לביצוע פעולות שאינן מוצלחות. כמו כן, התערבות 
מסייעת למבצע לשוב ולהזין מחדש מצב פרודוקטיבי באמצעות 
טכניקות ואסטרטגיות התערבות. ביתר פירוט, אם ההשפעות 
בפועל,  הביצוע  את  תואמות  אינן  הפעולות  מביצוע  הצפויות 
בלתי  היו  פעולות  אותן  כי  בעובדה  ההערכה  מערכת  תכיר 
מספקות ותעורר מצב רגשי שלילי. במקרים אלה, על מערכת 
גלויה  התנהגות  לייצב  כדי  להתערב  הקוגניטיבית  הבקרה 
המתמקדת  יעילה,  התמודדות  אסטרטגיית  הפעלת  על-ידי 

בטכניקת פתרון בעיות וביצוע פעולות מתקנות. 

כיוון  מאוחסן/נשלף,  ומידע  רגשות  בין  הקשר  חשוב  ככזה, 
שייצוגים מנטאליים שהושפעו מפעולות מעוררות רגש נשזרים 
טעינת  היא  הדבר  משמעות  ארוך.  לטווח  זיכרון  מבנה  בתוך 
הספורטאי ברגשות מקודדים לתוך מבנה זיכרון לטווח ארוך, 
הנוגעים למשימה הנוכחית. כאשר הספורטאי יבצע משימות 
יישלפו  ועמן  להתעורר  עשויות  תחושות  אותן  בעתיד,  דומות 
יהיה  אפשר  כזה  באופן  בעבר.  שנחוו  הקוגניטיביים  המבנים 
לעצב תכניות אימון מתאימות יותר לפיתוח החוסן הרגשי של 
הספורטאי ולהבטיח ביצועים אופטימליים באופן עקבי ורציף.

אפשר יהיה לעצב תכניות אימון מתאימות לפיתוח 
ביצועים  ולהבטיח  החוסן הרגשי של הספורטאי 

אופטימליים באופן עקבי ורציף

שחקן  עבור  הנתפסת  העוררות  ברמות  שינויים   :4 איור 
במהלך תחרות כפונקציה של 'אזורי ביצוע' בעת תחרות 

סימולטור של מכוניות מירוץ
)ראה מחקר בנושא זה בעמ' 49(
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בעשור האחרון פותח נושא המודלים המנטאליים המשותפים 
תלויה  קבוצה  של  שאיכותה  הבנה  מתוך  )ממ�מ(,  בספורט 
במידה רבה בעבודת הצוות ובתיאום המושלם שבין שחקניה. 
התפקיד  דרישות  את  להכיר  צריך  מהשחקנים  אחד  כל 
יישומם של  כולה.  ובד בבד לראות את התמונה  הספציפיות 
מודלים אלה נבחן במחקר חדשני שהתמקד בתכנית כדורגל 

בקולג' לאורך עונה שלמה.

פסיכולוגיה של הספורט

תהליכים קוגניטיביים-תפיסתיים 
סכמות  המשחק,  שדה  סריקת  )כגון 
מנטאליות, צמצום שדה הראייה וקבלת 
מעמיקה  בצורה  מוצגים  החלטות( 
בספרות העוסקת בהיבטים המנטאליים 
של הספורט )ראה 25, 40, 44, 46(, אולם 
הוא  זו  ספרות  של  הבולט  החיסרון 
שהנבדק היה תמיד הספורטאי הבודד, 
גם כאשר מדובר בספורט קבוצתי )11(. 
רק לאחרונה התרבו המחקרים העוסקים 
מנטאליים  ובמודלים  קבוצתי  בתיאום 
 Shared Mental Models) משותפים 
נוספים.  ובתחומים  בספורט   (SMM -
זה.  במאמר  יובאו  אלו  מחקרים  עיקרי 

כמו כן יוצגו דרכי פעולה, שבאמצעותן 
ניתן ליצור מודלים מנטאליים משותפים 

ולשפר את התיאום הקבוצתי.

תהליכים חברתיים בקבוצה, כגון לכידות 
קבוצתית וחברות, הם תהליכים חשובים 
להצלחת הקבוצה. מטרתם היא לשמור 
על אחדותה בזמן הצלחות ובעיקר בעת 
משברים. אולם תהליכים חברתיים אלו 
אינם הנושא במאמר זה אלא תהליכים 
קוגניטיביים ההופכים אוסף של שחקנים 
הפועלת  מיומנת,  לקבוצה  מיומנים 
בצורה מתואמת, כמכונה משומנת היטב, 

בזמן משחק ובעיקר תחת לחץ.

מחקרי יסוד בנושא
ביצוע קבוצתי

תוספת משאבים גורמת לכך שקבוצות 
ככל  יותר  יעילות  להיות  הופכות 
חבר  כל  עם  מנגד,  גדלה.  שהקבוצה 
עולה  היעילות  מידת  נוסף  קבוצה 
התוספת  )כלומר,  ופוחת  הולך  בשיעור 
לפרודוקטיביות מצטמצמת(, עד 
עלייה  אין  שממנה  לרמה  שמגיעה 
כל  של  התרומה  לכך,  נוסף  נוספת. 
שמצטרפים  ככל  יורדת  לקבוצה  חבר 
עולה  הזו  הטענה   .)42( נוספים  חברים 
בקנה אחד עם חוקים ידועים בכלכלה, 
 Diminishing) 'הנקראים 'תפוקה פוחתת
פוחתת'  שולית  ו-'תפוקה   (Returns

.(Diminishing Marginal Returns)
)נערך  פורסם  שלא  יסוד  מחקר 
ע"י  וצוטט  ב-1913  רינגלמן  על-ידי 
 )1986 ומרטין,  וקרביץ   2010 אקלס, 
זה  במחקר  הנ"ל.  התופעות  את  בדק 
באופן  חבל  במשיכת  הנבדקים  עסקו 
של  אורכו  ובקבוצות.  אינדיווידואלי 
ועוצמת המשיכה  5 מטרים,  היה  החבל 
דינמומטר  מכשיר  באמצעות  נמדדה 
ככול  כי  הראו  המחקר  תוצאות   .)24(
שעלה מספר החברים בקבוצה כך הלך 
וירד הביצוע האישי של כל נבדק בתוך 
הקבוצה. כך שלמרות שהמשיכה היתה 
הלך  הקבוצתי  השיפור  יותר,  חזקה 
ופחת על כל הצטרפות של חבר נוסף, 
כלל  תרומה  היתה  לא  שבו  למצב  עד 
לקבוצה(.  שמיני  החבר  הצטרפות  )עם 
משתתף  בעוד  האישי,  הביצוע  ברמת 
היכולת  בכל  החבל  את  משך  בודד 
אחד  כל  משך   4 של  בקבוצה   ,)100%(
77% מהיכולת שלו ובקבוצה של 8 משך 
כל אחד ביכולת ממוצעת של 49% )24(. 
על-אף שרינגלמן ייחס חלק מהתוצאות 
 ,(Social loafing) 'האלו ל'עצלות חברתית
הוא ראה אותן כנובעות בעיקר מליקויים 

בתיאום הקבוצתי )11, 24(.

מודלים מנטאליים משותפים 
בענפי הכדור

ד"ר אהרון גרשגורן | הטכניון, חיפה

איתי בסביץ'  |  M.A בפסיכולוגיה של הספורט

פרופ' גרשון טננבאום 

לאל גרשגורן  |  M.A בפסיכולוגיה של הספורט

במשיכת חבל, ככול שעלה מספר החברים בקבוצה כך הלך וירד הביצוע האישי 
של כל חבר
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לתקשורת  תורם  יעיל  תכנון  כי  הסיקו 
במשימות בעלות עומס עבודה רב ומביא 

לתיאום קבוצתי מוגבר.

עם זאת, יש להביא בחשבון כי לתקשורת 
יש כמה חסרונות:

כאשר  בספורט,  המידע.  שקיפות  א. 
המידע  רם  בקול  מתקשרים  שחקנים 
בפני  עתידיות  פעולות  לחשוף  עלול 
מיומנות  קבוצות  היריבה.  הקבוצה 
 .1 על-ידי:  הזה  החיסרון  על  מתגברות 
ביסוס תקשורת מקודדת )כלומר, קודים 
ליריבים  שקופים  שאינם  תקשורת  של 
'עיוורת'  הבנה  של  פיתוח   .2  ;)20(

)מודלים מנטאליים משותפים( )14(.
קוגניטיביים.  במשאבים  הצורך  ב. 
ומשאבים  זמן  דורשת  תקשורת 
קוגניטיביים. משאבים אלו חיוניים משום 
ש: 1. על השולח לקדד את המסר כראוי 
כדי להגדיל את הסבירות שהמסר יובן. 
להיות  ו-3.  ליעדו,  להגיע  המסר  על   .2
מפוענח כראוי על-ידי המקבל )1(. כמו 
כן, שלבים אלו בהעברת המסר וקבלתו 
אם  לדוגמה,  בקלות.  להיפגם  עשויים 
השולח והמקבל ממוקמים במשחק שבו 
בקול, על שניהם לא  האוהדים מריעים 
גם  אלא  המסר  את  לקדד/לפענח  רק 
מספקת  במידה  פיזית  קרובים  להיות 
שהדבר  מובן  ליעדו.  יגיע  שהמסר  כדי 
עלול לגזול זמן קריטי הדרוש לביצועים 
שלהם. בעומס עבודה רב, זמן ומשאבים 
זמינים,  לא  להיות  עלולים  קוגניטיביים 
ובהתאם לכך התקשורת עלולה להיפגע 

או להצטמצם. 
'עיוורת' בזמן  בהקשר של פיתוח הבנה 
טענו   )2004( וטננבאום  אקלס  הביצוע, 
כי "דרך התנסות ואימון, חברי הקבוצה 
העדפות  הרגלים,  לגבי  ידע  צוברים 
קבוצתם  חברי  של  ייחודיות  ונטיות 
באשר לפעולות שסביר שיבצעו במצבים 

עובדה  נתונות.  במשימות  או  ספציפיים 
זו גורמת להיווצרות ידע משותף באשר 
מכך  כתוצאה  המצביות".  להסתברויות 
בעוד  פגע,  ללא  נותרת  התיאום  רמת 
במהירות  מסתגלים  הקבוצה  חברי 
ללא  הסביבתית,  בדינאמיקה  לשינויים 

צורך בתקשורת ביניהם )14(.

* לאחר הביצוע: הבנה משותפת עשויה 
להתפתח גם דרך תהליכים המתרחשים 
 (Post processes) לאחר שהביצוע הושלם
באמצעות הליכי סיכום ודיון )12, 13, 36, 
48(. לצורך כך ניתן להשתמש באמצעים 
מילוליים )תחקור, שיתוף בחוויות ודיון(, 
קודמים,  ביצועים  של  בקלטות  צפייה 
וכד'.  סטטיסטיים  מאפיינים  ניתוח 
קשורים  וסיכום  משוב  של  אלו  הליכים 
 Team self-) הדדי  קבוצתי  בתיקון 
מובנית   קבוצתית  והערכה   (correction
אלו  שיטות   .(Guided team reflexivity)

יוצגו בהרחבה רבה יותר בהמשך. 

יש  תיאום  מפתחים  כאשר  לבסוף, 
סוג  ממדים:  בשלושה  להתחשב 
 .)11( ומיקומה  הפעולה, תזמון הפעולה 
של  לציפיות  מתייחס  הפעולה  סוג 
שעתידה  לפעולה  ביחס  הקבוצה  חבר 
על  קבוצתו.  חבר  על-ידי  להתבצע 
הציפייה להיות מדויקת, מאחר שבהתאם 
למנגנון הציפייה, חברי הקבוצה מכינים 
לבוא. אקלס  לאירועים הצפויים  עצמם 
הכדורגל  משחק  את  כדוגמה  הביא 
שבתיאום  החשיבות  את  להמחיש  כדי 
סוג הפעולה. לפי התרחיש שלו, החלוץ 
כהגבהה  הכדור  את  לקבל  מצפה 
לכך,  בהתאם  במגרש.  הכנף  משחקן 
החלוץ מכין עצמו לביצוע פעולת נגיחה. 
אלא שכאשר מגיעה מסירה שטוחה אין 
לחלוץ די זמן 'לסדר את הגוף' לביצוע 
הפעולה,  תזמון  של  בהקשר  הבעיטה. 

אקלס נתן כדוגמה מסירה מוקדמת או 
מאוחרת מדי של שחקן הכנף. במקרה 
כזה, הנגיחה לא תבוצע על-ידי החלוץ, 
שיגיע מוקדם או מאוחר מדי אל הכדור. 
ושחקן  החלוץ  בדוגמת  שימוש  תוך 
החשיבות  את  הדגים  גם  אקלס  הכנף, 
לקרות במרחב  שבציפייה למה שעתיד 
החלוץ  בעוד  לכן,  הפעולה(.  )מיקום 
הקורה  לאזור  הכדור  את  לקבל  מצפה 
הקרובה, שחקן הכנף מרים את הכדור 
לאזור הקורה הרחוקה. במקרה זה, עד 
שהחלוץ יתאושש ויגיע לקורה הרחוקה 
הכדור  הנגיחה  פעולת  את  לבצע  כדי 

כבר יחלוף.

ממ"מ בתחום הספורט 
הקבוצתי

רמת  שבהם  אחרים  לתחומים  בניגוד 
הביצוע עשויה להישמר כאשר התקשורת 
אין הדבר כך  היעדר ממ"מ,  מפצה על 
בספורט )37(. במטלות שבהן אין הגבלות 
על תקשורת )קרי, אין הגבלות של זמן 
או עומס עבודה(, או במטלות שבהן ניתן 
תיאום  מראש,  הפעולות  כל  את  לתכנן 
ב-ממ"מ  יושפעו ממחסור  לא  וביצועים 
כמו  דינאמית  בסביבה  זאת,  עם   .)28(
זו של ספורט קבוצתי, שבה התקשורת 
הגלויה מוגבלת ופעולות רבות הן כורח 
החשיבות  במצב,  לשינויים  תגובה  של 

של ממ"מ עולה משמעותית )37(. 
תלויה  השחקנים  בין  ההבנה  בספורט, 
במידה רבה בדרך שבה מרכיבים שונים 
ומגוונים משותפים לחברי הקבוצה. עם 
זאת, בל נשכח כי היא תלויה גם בדרך 

בה הם מחולקים ביניהם )37(. 
* מטרות קבוצתיות משותפות הן תנאי 
ביצועים  עבור  מספיק  לא  אך  הכרחי, 
של  האישיות  שהמטרות  חשוב  טובים. 
עם  מתואמות  א.  יהיו:  הקבוצה  שחקני 
מטרות הקבוצה; ב. משלימות זו את זו 

שחזור  במחקרי  עלו  דומים  ממצאים 
 ,8 )ראה  נוספים  דומים  ובמחקרים 
תומכים  אלו  מצטברים  ממצאים   .)18
בביצועים  פוגם  תיאום  שחוסר  ברעיון 
קבוצתיים, וכי קבוצות איכותיות חייבות 
לפעול בתיאום מושלם כדי למצוא את 
תרומתו של כל חבר בקבוצה ואף ליצור 

שלם העולה על סכום חלקיו )13, 33(.

למרות ההתעניינות בנושא כבר בתחילת 
המאה הקודמת וחשיבותו הרבה, מפתיע 
שרק לאחרונה חלה התעוררות בפיתוח 
מודלים ותיאוריות מורכבות ורב-ממדיות, 
של  ביצועים  ולחזות  להסביר  המנסות 
צבא,  )כגון  שונים  בתחומים  קבוצות 
ותיאוריות  מודלים  וספורט(.  עבודה 
מאמר  של  הפתיחה  חלק  את  יהוו  אלו 
זה, אולם מגוון דרכים מעשיות ליצירה 
בין  והבנה  קבוצתי  תיאום  של  ולשיפור 

שחקנים יוצגו אף הן. 

מודלים מנטאליים משותפים 
)ממ"מ(

הגדרה ומושגים בסיסיים
)ממ"מ( משותפים  מנטאליים  מודלים 
הוא   (SMM  -   Shared Mental Models)
מושג שהוגדר כ"מאגרי מידע הקיימים 
והמאפשרים  הקבוצה  חברי  כל  אצל 
וכתוצאה  בצורה מדויקת...  לחזות  להם 
פעולותיהם  את  ולהתאים  לסנכרן  מכך 
הקבוצה  וחברי  המטלה  לדרישות 
 )1991( רזניק   .)228 עמ'   ,7( האחרים" 
פירושים:  שני  'שיתוף'  למונח  כי  טען 
כגון   (Having in common) 'משותף' 
ו'חלוקה'  משותפים,  אישיים  מאפיינים 
(Dividing up) כגון שיתוף במטלות הבית 
עולים  אלו  פירושים  העבודה.  ועומס 
צוות'  'עבודת  המונחים  עם  אחד  בקנה 
ו'חלוקת תפקידים'. המונח 'עבודת צוות' 
(Teamwork) מייצג את ה-'משותף', בעוד 

 (Taskwork) תפקידים'  'חלוקת  המונח 
הייחודית  והתרומה  את התפקיד  מייצג 
מידע  כן,  אם  בקבוצה.  שחקן  כל  של 
לגבי עבודת צוות ומידע לגבי התפקיד 
של  ביסודו  עומדים  שחקן  כל  של 
 ,23  ,6( המשותף  המנטאלי  המודל 
מתמקד  צוות  עבודת  לגבי  מידע   .)29
ובתיאום  הבין-אישית  באינטראקציה 
הפעולות בין חברי הקבוצה, ואילו מידע 
לגבי תפקיד מתייחס לדרישות הביצוע 
ולמטרות  מסוים  לתפקיד  הספציפיות 

הקשורות בתפקיד זה )30(.
בהתאם לכך, על חברי הקבוצה לחלוק 
צוות  עבודת  של  כללית  אסטרטגיה 
כאשר   ,(General strategic teamwork)
עליהם  )כלומר,  ביניהם  מתקשרים  הם 
לתפוס את התמונה הכוללת( וכן להבין 
של  הספציפיות  התפקיד  דרישות  את 
)כלומר,  מטרתן  ואת  בקבוצה  חבר  כל 
היכולת של כל אחד להיכנס לנעליו של 
את  בחשבון  להביא  גם  עליהם  השני(. 
הקבוצה  פועלים  שבו  הספציפי  המצב 
וכל שחקן בנפרד )9(. אקלס וטננבאום 
ממשחק  בדוגמה  השתמשו   )2004(
הידע  יישום  את  להמחיש  כדי  פוטבול 
תפקידים  וחלוקת  צוות  עבודת  לגבי 
יכולתו של  וההבדלים ביניהם.  בספורט 
לכוון   - הקוורטרבק    - הקבוצה  רכז 
מסירה שתגיע ליעדה בזמן הנכון מייצגת 
בקבוצה.  תפקידו  מכורח  משימתו  את 
המטלה  את  להשלים  כדי  זאת,  עם 
בהצלחה עליו להתבסס על עבודת צוות 
)בבלימת קו ההגנה המנסה להגיע אליו, 
יכולת הרץ האחורי לבחור בנתיב הנכון 
לאחר שזייף קבלה של הכדור ותנועות 
פוטנציאליים,  כדור  נוספות של מקבלי 
המטרה  של  מזיהוי  ההגנה  את  שיסיחו 
עוברים  שחקנים  כאשר  המקורית(. 
לגבי  הידע שלהם  רוב  לקבוצה חדשה, 
התפקיד נשאר בתוקף. עם זאת, עליהם 

לרכוש מרכיבים חדשים של עבודת צוות 
הקשורים בביצוע המשימה )12(.

תהליך התפתחות ה-ממ"מ
תפיסה  הציגו   )2004( וטננבאום  אקלס 
תיאורטית לתיאום קבוצתי, שבה הבנה 
לפי  מרכזי.  תפקיד  משחקת  משותפת 
משותפת  הבנה  זו,  תיאורטית  מסגרת 
קבוצתיים,  בתהליכים  מתפתחת 
המתרחשים לפני ביצוע הפעילות )אימון 
או משחק(, במהלכה ולאחריה )תפיסה זו 

הושפעה מפיורי וחב', 2003(, כדלהלן:

לביצוע  הקודם  בשלב  הביצוע.  לפני   *
פעולות  מתבצעות   (Pre-process)
ביסוס  משותפות,  מטרות  הצבת  כמו 
ופיתוח/תכנון/שיתוף  ונורמות  תפקידים 
משחק  פילוסופיית  באמצעות  פעולה 
כללית, הבנה טקטית משותפת ותכניות 
משחק ספציפיות. נטען כי פעילויות אלו 

מעודדות הבנה משותפת.

משותפת  הבנה  הביצוע.  בזמן   *
מתייחסת   (In-process) הביצוע  בזמן 
כדי  תוך  המתקיימים  לתהליכים 
לסכמות  בצמוד  לכן,  הפעילות. 
ולא  מילולית  תקשורת  המשותפות, 
בשלב  חשוב  תפקיד  משחקת  מילולית 
זה של הבנת המשחק )12, 13(. מחקרם 
את  הדגים   )1999( וחב'  סטוט  של 
התרומה של תקשורת לביצועים וכן את 
הקשר בין תכנון מוקדם לתקשורת בזמן 
הביצוע. החוקרים השתמשו בסימולטור, 
תוך שימוש במשימה צבאית, כדי לבחון 
את התרומה של תכנון מוקדם לביצועים 
שלהם.  והצוותים  הליקופטר  טייסי  של 
הקבוצתי  התכנון  על-פי  פעלו  כאשר 
ידעו חברי הקבוצה לספק מידע חשוב 
צוותים  מאשר  יותר  מתאים  בזמן  יותר 
החוקרים  מוקדם.  תכנון  ללא  שפעלו 

של  זו  כמו  דינאמית  בסביבה 
ספורט קבוצתי, שבה התקשורת 
הגלויה מוגבלת ופעולות רבות הן 
כורח של תגובה לשינויים במצב, 
מודלים  של  חשיבותם  גוברת 

מנטאליים משותפים



ינואר 2012, ספורט הישגי |  5657  |  ספורט הישגי, ינואר 2012

כולל  מגוונים  בתפקידים  אימון   .)26(
שלושה שלבים:

חברי  )יידוע  התפקידים  א. הבהרת 
הקבוצה לגבי חובות התפקידים של 

חברי הקבוצה האחרים(
)צפייה  התפקידים  ביצוע  ב. הדגמת 

בעבודתם זה של זה(
ג. רוטציה בין התפקידים )ביצוע אקטיבי 

של תפקידי האחרים( )3(. 
אימון  כי  הראו  המחקר  תוצאות 
ל-ממ"מ,  הוביל  מגוונים  בתפקידים 
מאשר  יותר  טובים  ולביצוע  לתיאום 
בקבוצות שהמשיכו להתאמן כרגיל. כמו 
התפקידים  ביצוע  הדגמת  כי  נמצא  כן 
)שלב  בפועל  רוטציה  וביצוע  ב'(  )שלב 
יותר מאשר  ג'( הובילו לתוצאות טובות 
לכן,  א'(.  )שלב  בלבד  מילולית  הבהרה 
לשלב  חשוב  המילולי,  א',  לחלק  נוסף 
הגבוהים  השלבים  אחד  את  לפחות 
תוצאות  להשיג  כדי  באימון  ג'(  או  )ב' 

אופטימליות.

2. אסטרטגיות במהלך-הביצוע
In-) במהלך-הביצוע  אסטרטגיות   *
process), כולל אימון לתיאום תחת לחץ, 
הוצעו כאסטרטגיות התורמות להגברת 
לתיאום  אימון   .)6( והתיאום  ה-ממ"מ 
תחת לחץ מתמקד במעבר, בתנאי לחץ 
או עומס עבודה גבוה, מתיאום המסתמך 
על תקשורת גלויה לתיאום המסתמך על 
לתיאום תחת  אימון   .)14( עיוורת  הבנה 
צבאיות  ביחידות  ביותר  הכרחי  לחץ 
לחץ  תחת  הפועלות  משטרתיות,  או 
ובתנאים  ומורכבות  דינאמיות  בסביבות 
של חוסר ודאות )5, 22, 23, 43(. עם זאת, 
לקבוצות  גם  מאוד  מתאים  כזה  אימון 

ספורט.
 Group) )התבוננות/צפייה(  ניטור   *
monitoring) מתייחס לתהליך שבו חלק 

בזמן  בחבריהם  צופים  הקבוצה  מחברי 
היא  התהליך  מטרת  המטלה.  ביצוע 
לפתח מודעות הדדית בנוגע לביצועים, 

נטיות, יכולות וכו' )10(.
(Back-up behavior) פעילה  תמיכה   *
חברי  של  ביכולות  מתמקדת   ,)34(
במהלך  בחבריהם  לתמוך  הקבוצה 
להשיג  להם  לעזור  במטרה  הפעילות 
את מטרות תפקידיהם )35(. ההשפעות 
ותמיכה  קבוצתי  ניטור  של  החיוביות 
נחקרו  קבוצתיים  ביצועים  על  פעילה 
ואומתו בביצוע מטלות קבוצתיות תחת 

לחץ )36(.

3. אסטרטגיות לאחר-הביצוע
הבנה  פיתוח  של  לתפיסה  בהתאם   *
Post-) שלאחר-הביצוע  משותפת 
 Team) הדדי  קבוצתי  תיקון   ,(process
המכוונת  שיטה  הוא   (self-correction
משוב  באמצעות  ה-ממ"מ  להגברת 
קבוצה  לחבר  שניתן  משוב  )קרי,  הדדי 
תיקון   .)2( בקבוצה(  אחר  חבר  על-ידי 
הדדי מסייע בזיהוי תפיסות סותרות או 
בין  לאינטראקציה  הקשורות  מוטעות, 
הצוות.  עבודת  במהלך  הקבוצה  חברי 
כמו כן, השחקנים נחשפים לדרך שבה 
תפקידו  את  תופס  בקבוצה  חבר  כל 
תומכים  אלו  תהליכים  אישי.  באופן 
ביצירת מאגרי מידע המשותפים לחברי 
טובה  צוות  עבודת  ומאפשרים  הקבוצה 

ויעילה יותר )41(.
 Guided) מובנית  קבוצתית  הערכה   *
team reflexivity), בדומה לתיקון קבוצתי 
הדדי, מהווה גם היא שיטה לפיתוח ממ"מ 
שלאחר-הביצוע. בהתאם לכך, ההערכה 
היכולת  לפיתוח  מתייחסת  המובנית 
ביצועי  את  להעמיד  הקבוצה  חברי  של 
להסיק  הניתוחים',  'שולחן  על  הקבוצה 
ולהפיק  קונסטרוקטיביות  מסקנות 

עתידיים.  ביצועים  לשיפור  לקחים 
מצפים  מובנית  קבוצתית  בהערכה 
ביצועיהם  על  לחשוב  הקבוצה  מחברי 
בעבר ולזהות יתרונות וליקויים/חולשות. 
לאחר מכן, השחקנים מתבקשים לתכנן 
כיצד ניתן להתגבר על הליקויים שהתגלו 
הנ"ל  האימון  שיטות  שתי   .)17( בביצוע 
הבנה  לביסוס  כתורמות  נמצאו  אכן 
משותפת ולשיפור ביצועים )17, 36, 41(.

כדורגל כדוגמה:
מחקר איכותני חדש על בנייה 

ושיפור ה-ממ"מ
וחב'  גרשגורן  על-ידי  שנערך  המחקר, 

(in review) התמקד ב: 
מרכיבי  את  המאמנים  א. תפיסת 

ה-ממ"מ
ולשיפור  לבנייה  המאמנים  ב. פעולות 

ה-ממ"מ.
כדי לאפשר את הופעתם של מרכיבים 
אלו נבחנה תכנית כדורגל באוניברסיטה 
בחינת  שלמה.  עונה  במשך  בארה"ב 
המאמן  עם  ראיונות  כללה  התכנית 
הראשי ועוזרו, ניתוח מסמכים ותצפיות 
ידידות  משחקי  אימונים,  במהלך  רבות 
ומשחקים רשמיים. מן הראיונות עלו שני 
פילוסופיית  לממ"מ:  מרכזיים  מרכיבים 
משחק.  ואינטליגנציית  משחק 
התמקדה  משותפת  משחק  פילוסופיית 
בהיבטים כללים יותר כגון מטרות, גישה 
ומערך  טקטיקה  התקפית/הגנתית, 
אינטליגנציית  המגרש.  על  השחקנים 
הספציפית  ביכולת  התמקדה  משחק 
וכללה  זה  את  זה  להבין  של השחקנים 
יכולות  הכרת  בכדורגל,  וניסיון  ותק 
ע"י  והבנתם  יצירתיות  יכולות  הדדית, 
שאר השחקנים והיכולת לחזות מהלכים 

קדימה.

ומתאימות זו לזו.
כוללת  בקבוצה  התפקידים  הקצאת   *
בהתאם.  ופעולות  אחריות  תחומי 
התפקידים  באמצעות  ספציפי,  באופן 
בעומס  חלוקה  נוצרת  המקצועיים 
כלומר,  הקבוצה.  חברי  בין  העבודה 
עצמו  השחקן  של  התפקיד  ידיעת 
להכיר  שחקן  כל  על  מספקת;  אינה 
השונים  המקצועיים  התפקידים  את 
בקבוצה וכן את יחסי הגומלין הייחודיים 
כל  על  מזאת,  יתרה  התפקידים.  בין 
הקבוצה  חברי  את  היטב  להכיר  שחקן 
הספציפיים המבצעים אותם ואת הדרך 
את  לבצע  נוהגים  הם  בה  הייחודית 
הפעולות. מובן שכל חבר בקבוצה נדרש 
לביצוע  מספקת  יכולת  בעל  להיות  גם 

התפקידים המוקצים לו.
משתמשים  מומחים  ספורטאים   *
ברמזים מקדימים (Prime cues) )לדוגמה 
השחקנים  מיקום  או  הכדור  מיקום   -
בכדורגל( כדי לחזות מה עומד לקרות 
טענו   )2006( וחב'  רימר  זאת,  עם   .)44(
כי בעוד שרק חלק קטן מהרמזים הללו 
רמזים  הקבוצה,  חברי  לכל  חיוניים 
רבים חשובים רק לחבר קבוצה אחד או 
שניים )לדוגמה, רמזים שמקורם בשחקן 
כן,  כמו  עליו(.  שומר  הקבוצה  שחבר 
כאשר הקשב מחולק, הקבוצה מסוגלת 
לקלוט רמזים חיוניים רבים יותר, שיביאו 
לציפייה מוגברת ולקבלת החלטות טובה 

יותר.
הבנה  גם  רמזים,  של  לניצול  נוסף   *
והחסרונות  היתרונות  כל  של  משותפת 
על  להשפיע  עשויה  הקבוצה  חברי  של 
הציפייה ועל קבלת ההחלטות. לדוגמה, 
עצמו  את  למקם  יכול  בכדורגל  בלם 
בצורה שונה כאשר הוא מצפה משחקן 
הגנה בקבוצתו להגיע לכדור גבוה בעודו 

קופץ עם חלוץ נמוך מאשר להיפך.

חברי  כאשר  כי  גם  טענו  החוקרים 
המשחק  מצבי  את  מפרשים  הקבוצה 
בצורה דומה וחולקים ציפייה משותפת, 
לקבלת  יותר  גבוהה  סבירות  קיימת 
החלטות מדויקת. במקרה כזה, הפעולות 
ציפיות  סביב  מתואמות  להיות  עשויות 
מהפעולות  שחלק  שבעוד  מובן  אלו. 
מייצגות עבודת צוות כמכלול, כמו הגנה, 
הצוות  עבודת  במסגרת  רבות  פעולות 
קשורות במטלה הייחודית של כל שחקן, 
בהתאם  מבצע  בקבוצה  חבר  כל  ואותן 

לתפקידו ולמטרות תפקידו.
את  מדגישים  החוקרים  לבסוף,   *
המאמנים  מצד  המשוב  של  חשיבותו 
זה  רעיון  הממ"מ.  לפיתוח  והשחקנים 
בזמן  תהליכים  עם  אחד  בקנה  עולה 
פיורי  על-ידי  שהוצעו  ולאחריו,  הביצוע 

וחב' )2003( ואקלס וטננבאום )2004(.

לפיתוח  התערבות  תכניות 
ולשיפור ה-ממ"מ

הקודם,  בסעיף  שהוצג  לרעיון  בהתאם 
באמצעות  מתפתחת  משותפת  הבנה 
ביצוע  לפני  המתרחשים  תהליכים 
 .)15  ,12( ולאחריו  במהלכו  המשימות 
לכן, אין זה מפתיע שתכניות התערבות 
את  כמטרה  סימנו  ממ"מ  לשיפור 

התהליכים הנ"ל. אלו כוללים:
א. שלוש אסטרטגיות בשלב קדם-הביצוע 
לאינטראקציה  אימון   :(Pre-process)
קבוצתית, קבלת תדרוך ממנהיג הקבוצה 

ואימון בתפקידים מגוונים
במהלך-הביצוע  אסטרטגיות  שלוש  ב. 
לחץ,  תחת  לתיאום  אימון   :(In-process)

ניטור קבוצתי ותמיכה פעילה.
שלאחר-הביצוע  אסטרטגיות  שתי  ג. 
קבוצתית  הערכה   :(Post-process)

מובנית ותיקון קבוצתי הדדי.
להלן הפירוט:

1. אסטרטגיות בשלב
קדם-הביצוע

* אימון לאינטראקציה קבוצתית הוגדר 
כתהליך שמטרתו להשיג ביצוע יעיל של 
פיתוח  באמצעות  קבוצתיות  משימות 
מאגרי מידע על האינטראקציה במהלך 
זה  תהליך  לפיכך,   .)27( המשימה 
התפקידים  בין  באינטראקציה  מתמקד 
להשגת  החיוניות  צוות/תיאום  ובעבודת 
בתפקיד  ולא   (Teamwork) המטרה 

הפרטני (Taskwork) של כל חבר )43(.
* תפקיד ראש הקבוצה בעידוד ה-ממ"מ 
על-ידי  שנערך  איכותני  במחקר  בלט 
זה,  במחקר   .(in review) וחב'  גרשגורן 
אימונים ותדריכים שקדמו למשחק היוו 
מידע  מאגרי  ליצירת  קריטיים  כלים 
יעילותן  מתואמות.  ופעולות  משותפים 
בתוצאות  נתמכה  אלו  אסטרטגיות  של 
ובו   ,)2000( וחב'  מרקס  של  המחקר 
לאינטרקציה  אימון  שעברו  הקבוצות 
הציגו  המנהיג  של  תדרוך  או  קבוצתית 
כמו  יותר.  דומים  מנטאליים  מודלים 
עברו  שלא  הקבוצות  של  הביצועים  כן, 
באופן  טובים  פחות  היו  כלל  התערבות 
שהשתתפו  הקבוצות  של  מאלו  מובהק 
בהתערבות אחת או בשתיהן. באופן כללי, 
תוצאות אלו מציעות כי ניתן לשפר את 
ה-ממ"מ באמצעות תהליך מכוון הקודם 

לביצועי הקבוצה )12, 15, 16(.
Cross-) מגוונים  בתפקידים  אימון   *

תיאום  ממ"מ,  על  והשפעתו   (training
 .)2002( וחב'  מרקס  ע"י  נחקרו  וביצוע 
הוגדר  מגוונים  בתפקידים  אימון 
חבר  כל  שבה  לימודית  כ-"אסטרטגיה 
קבוצה מוכשר לבצע את תפקידיהם של 
מטרתה   .)47( האחרים"  הקבוצה  חברי 
לחשוף  היא  זו  אימון  אסטרטגיית  של 
התפקידים  את  בקבוצה  חבר  כל  בפני 
בקבוצה  חבריו  של  האחריות  ותחומי 

הקבוצה,  רכז  של  יכולתו  
הקוורטרבק, לכוון מסירה שתגיע 
את  מייצגת  הנכון  בזמן  ליעדה 
משימתו מכורח תפקידו בקבוצה. 
את  להשלים  כדי  זאת,  עם 
המטלה בהצלחה עליו להתבסס 

על עבודת צוות
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היתה  אם  )הרי  נפגע  ה-ממ"מ  כאשר 
הבנה עיוורת מושלמת לא היינו צריכים 
היא  זו  לתקשר(. מטרתה של תקשורת 
תקשורת  הביצועים.  רמת  את  להבטיח 
מפצה מסוג דומה נצפתה במחקר של 
זאת,  עם   .(in review) וחב'  גרשגורן 
תהליכי  עברה  שנצפתה  התקשורת 
וכתוצאה  מקודדת(,  )תקשורת  קידוד 
מכך חברי הקבוצה יכלו לתקשר באופן 
הקבוצה  בפני  חשוף  אינו  המידע  שבו 
היריבה. החשיבות של תקשורת מקודדת 
בספרות  מוכרת  אכן  הקבוצה  לביצועי 

המקצועית )ראה 20(.

לשלוש  להתייחס  כוון  האימון  מבנה 
מטרות: 

א. עידוד לקבלת החלטות תחת לחץ, כפי 
שמתרחשת לעתים קרובות בספורט

ב. צמצום ההסתמכות על תקשורת
של  למגוון  הקבוצה  חברי  ג. חשיפת 

מצבים. 
שתי המטרות הראשונות הושגו באמצעות 
יצירת עומס עבודה גבוה. ההיגיון מאחורי 
לכפות  הוא  גבוה  עבודה  עומס  יצירת 
להשאיר  מבלי  מהירה  החלטות  קבלת 
נמצא  לספורט,  נוסף  לתקשורת.  זמן 
ביצועי  מאפיינת  מופחתת  תקשורת  כי 
קבוצות מקצועניות תחת לחץ )32(, בעוד 
מאפיינת  לחץ  תחת  מרובה  תקשורת 
ליקויים בתיאום )22(. בהתאם לכך, אימון 
לסייע לקבוצה  נועד  לתיאום תחת לחץ 
)כלומר,  גלוי  תיאום  של  ממצב  לעבור 
תקשורת בולטת יותר( תחת עומס עבודה 
נמוך למצב של תיאום חבוי )כלומר, מצב 
שבו ממ"מ בולט יותר( תחת תנאי עומס 

עבודה גבוה )4(.
מצבים  של  למגוון  חשיפה  של  מטרתה 
תנאי  תוצאות,  שונים,  )מערכים  )ג( 
ה-ממ"מ  את  להגביר  היא  מגרש( 
בהתאם  אלו.  מצבים  עבור  הספציפיים 

בפני  הספורטאים  יעמדו  כאשר  לכך, 
מצבים אלו בזמן תחרות, מצופה מחברי 
הקבוצה לשלוף את התכניות המתאימות 
יתרון.  השגת  למען  בהן  ולהשתמש 
הרעיון של חשיפה למצבים שונים עולה 
בקנה אחד עם גישת האימון לתפקידים 
שונים (Cross-training) שהוצג קודם לכן 
במאמר זה. על-אף שהאימון לתפקידים 
שונים מתמקד ב'הליכה בנעליו של חבר 
הקבוצה האחר', כדי להבין אותו יותר טוב, 
האימון למצבים שונים מתמקד ב'הליכה 
עצמו'  בנעליים של  קבוצה  חבר  כל  של 
במגוון תנאים. לכן, אימון למצבים שונים 
לשמש  עשויים  שונים  לתפקידים  ואימון 

במקביל להעצמת ה-ממ"מ.

ממדים הקשורים לתחום החברתי, הרגשי, 
הטכני וכושר הגופני עלו גם הם ממחקרם 
של גרשגורן וחב' (in review), כמשפיעים 
שחקן  ה-ממ"מ.  יישום  על  עקיף  באופן 
את  לבצע  טכנית,  מבחינה  המתקשה, 
מרוכז  )כלומר  עליו  המוטלת  המשימה 
משאבים  מעט  מותיר  הטכני(,  בביצוע 
לכך,  בדומה   .)49( ב-ממ"מ  לשימוש 
שלו  הקשב  את  מפנה  עייף  ספורטאי 
כלפי פנים. במצב זה מוחמץ מידע חשוב 
במגרש, הציפייה נפגמת, ולא ניתן לנצל 
המנטאליים  המודלים  את  מלא  באופן 
שבה  החברתית  הסביבה  כאשר   .)45(
פועל השחקן אינה בריאה )תככים רבים, 
וכד'(,  הוגן/מכובד  לא  יחס  קליקות, 
ודעתו  נפגעת  השחקן  של  המוטיבציה 
לנצל  ביכולתו  פוגמים  אלו  כל  מוסחת. 
שברשותו.  הסכמות  את  מלאה  בצורה 
שימוש  על  דעת  הסחות  של  ההשפעה 
טננבאום  על-ידי  גם  נתמכה  בסכמות 
חשפו  חוקרים  ועוד;  זאת   .)2009( ולנד 
ביצועים  בין  הכללי  החיובי  הקשר  את 
שחקנים  כאשר   .)19( חברתית  ותמיכה 
נמצאים במצב של עוררות רגשית גבוהה 

)נרגשים או נסערים מאוד(, או שביטחונם 
העצמי ירוד, הם עלולים להיתקל בקשיים 
בשימוש בסכמות שברשותם או לפקפק 
אינו  המקרים  בשני  בהתאם.  ביעילותן, 
מושג ניצול מלא של מודלים מנטאליים. 
בספרות  הן  גם  נתמכות  אלו  טענות 
)ראה 31, 44, 45(. ניכר כי מיצוי מלא של 
ה-ממ"מ מגיע משילוב של פיתוח מאגרי 
ידע משותפים, דרך אסטרטגיות האימון 
המאפשרת  סביבה  יצירת  ושל  השונות, 
לשחקן מיצוי גופני וטכני, סיפוק חברתי 

ואופטימליות רגשית.

סיכום
מודלים מנטאליים משותפים והשפעתם 
על ביצועים קבוצתיים מהווים את תחום 
בתחילת  זה.  במאמר  העיקרי  העניין 
התיאום  בחשיבות  התמקדנו  המאמר 
וההבנה בין חברי הקבוצה והקשר שלהם 
לביצועי הקבוצה כולה. לאחר מכן פירטנו 
ה-ממ"מ  של  ההתפתחות  תהליך  על 
ולאחריו(. בחלק  )לפני הביצוע, במהלכו 
תכניות  על  הרחבנו  המאמר  של  השני 
מנטאליים  מודלים  לשיפור  התערבות 
לאינטרקציה  אימון  )כגון  משותפים 
לחץ,  תחת  לתיאום  אימון  קבוצתית, 
הוצג  לסיום,  מובנית(.  קבוצתית  הערכה 
להמחיש  שנועד  חדש,  איכותני  מחקר 
 - בשטח  אותה  ולבחון  התיאוריה  את 

במגרש. 
המורכב של  הקונספט  חקר  הרעיון של 
)ממ"מ(  משותפים  מנטאליים  מודלים 
אימון  שיטות  של  ואיתור  בספורט 
)צבר  חדשני  הוא  לפיתוחו  ייעודיות 
תאוצה רק בעשור האחרון(. אבל, למרות 
הקשר  זה,  בתחום  שנצבר  הרבה  הידע 
קבוצתיים  ולביצועים  לתיאום  ממ"מ  בין 
שלו  הפוטנציאל  ממיצוי  רחוק  עדיין 

ומותיר שטח פורה למחקר עתידי.

נובע  באיור,  המוצג  היישומי,  המודל 
גם  בתוכו  כולל  אך  מהתצפיות  בעיקר 
מרכיבים מהמסגרת התיאורטית שהציעו 

קנון-באוארס ובאוארס )2006( בנושא. 

4 מרכיבים עלו בנוגע לפעולות המאמנים 
לבנייה ולשיפור ה-ממ"מ:

•	(Instructions) הנחיות
•	(Reinforcement) חיזוקים חיוביים

 •	 Implicit) פיתוח תקשורת מקודדת
(communication

 •	Practice/game) סידור ומבנה האימון
.(setting

קשורים  הראשונים  המרכיבים  שני 
במהלכו  הביצוע,  שלפני  לתהליכים 
ולאחריו )12(. השימוש בהנחיות כלליות, 
נפוץ  היה  תדריך,  של  בצורה  בעיקר 
ממ"מ  לקידום  כאסטרטגיה  ביותר 
לפני הביצוע. חלק מההנחיות הכלליות 
)בצורה של משוב( הועברו כאסטרטגיה 
הנחיות  לכך,  בניגוד  הביצוע.  שלאחר 
ספציפיות )שניתנו הן ע"י המאמנים והן 
ע"י שחקנים בקבוצה( נצפו בעיקר בזמן 
כאלה  הנחיות  של  וחשיבותן  הביצוע, 
 ,12( בספרות  נתמכת  ממ"מ  לקידום 

.)50
ומוכרת,  ידועה  שיטה  הוא  חיובי  חיזוק 
וקבלת  פעולות  לעודד  שמטרתה 
החלטות רצויות )21(. אי לכך, באמצעות 
מתן חיזוקים חיוביים מעביר צוות האימון 
הם  מה  אודות  מסרים  הקבוצה  לחברי 
או  חכמות/רצויות  כפעולות  חושבים 
קבלת החלטות נכונה, ומה לא. כתוצאה 
מכך יכולים חברי הקבוצה לפתח הבנה 
וההחלטות  הפעולות  לגבי  משותפת 

המצופות מהם.

אקלס וטננבאום )2004( ציינו כי מאמנים 
בתקשורת  משתמשים  קבוצה  וחברי 

משותפים  מנטאליים  מודלים 
ספורטאים  של  אוסף  הופכים 
בצורה  הפועלת  לקבוצה  טובים 
משומנת  כמכונה  מתואמת, 

היטב, גם תחת לחץ

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לפנות יניב אשכנזי

יישום של מודלים מנטאליים משותפים )ממ"מ( בספורט: מודל משופר

 The Components and Implementations of Shared Mental Models in Team Sports: A Season Long" :מתוך*

.Case Study of One Team“ , by L. Gershgoren, E. M, Filho, G. Tenenbaum, and R.J Schinke, in: review
Cannon-Bowers and Bowers, 2006 - כמה מרכיבים במודל זה הותאמו לתפיסה התיאורטית של
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משחקים אולימפיים

נשים וספורט ביוון העתיקה
העתיקה,  ביוון  האולימפיים  המשחקים 
בעיר  לפנה"ס   776 בשנת  שהחלו 
בלבד,  פנימי  יווני  אירוע  היו  אולימפיה, 
של  נחלתם  היתה  בהם  וההשתתפות 
גברים בלבד. נשים לא הורשו להשתתף, 
לצפות  נאסר  אף  נשואות  נשים  ועל 
במשחקים. אלה שנתפסו מציצות הוצאו 

להורג. 
דיסקוס,  זריקת  היו  דאז  הספורט  ענפי 
היאבקות, אגרוף, פאנקרטיון )שילוב בין 
היאבקות לאגרוף(, ריצה, קפיצה לרוחק, 
המנצחים  מרכבות.  ומירוץ  כידון  הטלת 
זית, לסכומי כסף,  זכו לזרים מענף של 
המפסידים  ולהערצה.  מלכים  לכבוד 
העתיקה  שביוון  כיוון  דבר,  קיבלו  לא 
למען  השתתפות  המושג  קיים  היה  לא 

השתתפות. 
זמן  נערכו  לבתולות  מיוחדות  תחרויות 
קצר לאחר קיום המשחקים האולימפיים. 
על-שם  'הראיה',  בשם  נקראה  התחרות 
הרה, אשתו של זאוס, שהיא גם מגוננת 
הבתולות. הנשים האמינו שתחרויות אלו 
והאטרקציה  חתן,  למציאת  סגולה  היו 
ריצה  תחרות  היתה  בהן  המרכזית 
שאורכה כ-160 מ', הקצרה בכ-30 מטר 

מריצת הגברים.

הרחם, כך האמינו במאות הקודמות, הוא 
וכל  האישה,  בגוף  ביותר  הרגיש  האיבר 
קפיצה או פעילות ספורט עלולה לפגוע 
בו. כמו כן, אימון עצים עלול לבלום את 
התפתחות האגן ולגרום לקשיים במהלך 
הלידה. הגניקולוגים סברו שאישה צריכה 
שרירים רפויים וגמישות. כל אימון גורם 
כך  והאגן,  הבטן  שרירי  באזור  למתח 
שתהליך הלידה נעשה קשה יותר ולעתים 

בלתי אפשרי.
ההבנה שאישה עלולה לאבד את יכולתה 
תהפוך  שהיא  מהחשש  נבעה  ללדת 

לגברית. 

דה-קוברטן:
ספורט לגברים בלבד

האולימפיים  המשחקים   ,1896 שנת 
בהמשך  החדשה.  העת  של  הראשונים 
לגישה שהיתה נטועה אז, שנשים וספורט 
יד ביד, האמין הברון פייר  אינם הולכים 
דה-קוברטן, מחדש המשחקים, שספורט 
של  הבלעדית  נחלתם  להיות  חייב 
להשתתף  נשים  על  ואסר  בלבד  גברים 
במשחקים. "אני לא מסכים להשתתפות 
המרכזי  התפקיד  בתחרויות.  נשים  של 
שלהן במשחקים האולימפיים צריך להיות 
לטענתו, השתתפות  המנצחים".  הכתרת 
אינה  מעשית,  "אינה  בספורט  נשים 
נכונה".  ואינה  אסתטית  אינה  מעניינת, 
דה-קוברטן  של  התנגדותו  למרות  אבל, 
 - במשחקים  לראשונה  נשים  השתתפו 

בפאריז 1900. 

בשנת 1921 הקימה Alice milliat מצרפת 
לספורט  העולמית  ההתאחדות  את 
מכן  לאחר  ושנה   ,FSFI ה-   - לנשים 
ארגנה משחקים אולימפיים לנשים בלבד 
על בסיס אותם הכללים של המשחקים 
דגלים  הנפת  פתיחה,  טקס   - לגברים 
לנשים  המשחקים  של  קיומם  וכיו"ב. 
גם  כמו   ,)1921 לאחר  גם  )שנערכו 
שהתקיימו  לנשים  העולם  משחקי  של 
במונטה קרלו בשנת 1921, שירת למעשה 
על  השפעה   -  FSFI של  האינטרס  את 
בכלל  בעולם  הנשים  ספורט  התפתחות 

במשחקים  שלהן  המרכזי  התפקיד  בתחרויות.  נשים  של  להשתתפות  מסכים  לא  �אני 
מחדש  דה-קוברטן,  פייר  הברון  אמר  כך  המנצחים�,  הכתרת  להיות  צריך  האולימפיים 
במשחקי  מכן,  לאחר  שנים   116  .1896 בשנת  החדשה  העת  של  האולימפיים  המשחקים 
האגרוף.    - כה  עד  מהן  שנמנע  האחרון  בענף-הקרב  נשים  ישתתפו   ,2012 לונדון 

נשים במשחקים האולימפיים:

לא עוד מיעוט מבוטל

'Top Team מנהלת פרויקט נשים 'אתנה .M.B.A |  הילה דוידוב

 hillad@wingate.org.il

ג'ואן בנוייט, מנצחת המרתון 
האולימפי הראשון. לוס-אנג'לס 1984

טבלה 1: נשים במשחקים האולימפיים בשנים 2008-1896: מספר הענפים, הספורטאיות ומספר המדינות
שיוצגו גם על-ידי נשים

העיר המארחתשנה
מספר

הענפים

מספר

המדינות 

שיוצגו ע"י 

נשים

מספר 

הספורטאיות
העיר המארחתשנה%

מספר

הענפים

מספר

המדינות 

שיוצגו ע"י 

נשים

מספר

הספורטאיות
%

64561111.4רומא1960---אתונה1896

75367813.2טוקיו25222.21964פאריז1900

75478114.2מכסיקו- סיטי1160.91968סנט לואיס1904

865105914.6מינכן24371.81972לונדון1908

1166126020.7מונטריאול2114821976סטוקהולם1912

1254111521.5מוסקווה213632.41980אנטוורפן1920

1494156623לוס-אנג'לס3201354.41984פריז1924

17117219426.1סיאול4252779.61988אמסטרדם1928

19136270428.8ברצלונה31812691992לוס-אנג'לס1932

21169351234אטלנטה4263318.11996ברלין1936

25199406938.2סידני5333909.52000לונדון1948

26201432940.7אתונה64151910.52004הלסינקי1952

26203463742.4בייג'ין63937613.32008מלבורן1956

 Women in the Olympic Movement, June 2011, International Olympic Committee :כל הטבלאות מתוך
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והפעלת לחץ על הוועד האולימפי הבין-
פרי,  נשא  הלחץ  ואמנם  בפרט.  לאומי 
יותר  רב  סיוע  והציע  התרכך  והוועד 
במשחקים  להשתתף  השואפות  לנשים 

האולימפיים.
בד בבד עם הגברת המודעות לתפקידן 
התנגדויות  ולמרות  בעולם  הנשים  של 
התנועה  מחברי  חלק  של  )גם  חזקות 
ועוד  עוד  הורשו  עצמה(,  האולימפית 
נשים להשתתף בענפים ובאירועי ספורט 
שונים במשחקים האולימפיים. עם זאת, 
להצהיר  המשיך  עצמו  דה-קוברטן 
התנגדותו  על  חייו,  כל  במשך  בפומבי, 

להשתתפותן של נשים. 
הרבים  השינויים  את  סוקר  זה  מאמר 
בתנועה  נשים  של  בהשתתפותן  שחלו 
חדשים  ואירועים  ענפים  האולימפית, 
האולימפיים  למשחקים  שנוספו 
Top Team' של  'אתנה  לנשים  והפרויקט 

היחידה לספורט הישגי.

עלייה מרשימה
בהשתתפות נשים 

טבלה 1 מציגה את הגידול בהשתתפותן 
האולימפיים  במשחקים  נשים  של 
מספר  של  בהיבט   ,2008-1896 בשנים 
טבלה  גם  )ראה  הענפים  הספורטאיות, 
למשחקים.  נשים  ששלחו  והמדינות   )3
התרחשה  ביותר  המרשימה  העלייה 
 1991 בשנת  האחרונים.  העשורים  בשני 
כי  הבין-לאומי  האולימפי  הוועד  החליט 
ענפי הספורט החדשים המבקשים  בכל 
לכלול  יש  האולימפית  בתכנית  להיכלל 
אירועים לנשים. בבייג'ין 2008 נקבע שיא 
במשחקים:  נשים  השתתפות  של  חדש 
 4,637 הספורטאים,   10,947 כלל  מתוך 
שנתיים  ב-2010,  נשים.  היו  )כ-42%( 
הנוער  משחקי  התקיימו  בייג'ין,  לאחר 
מכלל  ו-46%  בסינגפור,  האולימפיים 
המשתתפים היו נערות. מגמה חיובית זו 
על- האירועים  תכנית  להרחבת  קשורה 

ידי הוועד האולימפי הבין-לאומי, בשיתוף 
הבין-לאומיות  הספורט  התאחדויות  עם 
שתרחיב  עובדה  המארגנת,  והוועדה 
נשים  של  השתתפותן  את  יותר  עוד 

במשחקים. 

עלייה במספר האירועים
משנת 1900 ועד 1924 היה שיעור אירועי 
הספורט לנשים נמוך מ-10% )ראה טבלה 
הדרגתית  עלייה  החלה  מכן  לאחר   .)2
וב- לנשים,  הספורט  באירועי  ורצופה 

ב-36.28%  נשים  השתתפו  כבר   1988

מהאירועים. באטלנטה 1996 עלה נתון זה 
ל-39.85%, ומשנת 2000, במשחקי סידני, 
את  לנשים  הספורט  אירועי  שיעור  עבר 
שיעורם  הגיע  בבייג'ין  ה-40%.  מחסום 
ל-45.4% מסך-כל האירועים, והשיא צפוי 
בלונדון 2012 - 46.7% מאירועי הספורט 

יהיו גם לנשים.

עלייה במספר ענפי הספורט
האירועים  במספר  הגידול  עם  בבד  בד 
חדשים  ענפים  גם  נוספו  לנשים 
בהשתתפותן )טבלה 3(. לראשונה התחרו 
ובגולף.  בטניס   ,1900 בפאריז   - הנשים 
בהדרגה נוספו עוד מקצועות, ורק בשלב 
מאוחר נוספו כאלה הנחשבים כ'גבריים' 
האולימפי  המרתון  המרתון.  מירוץ  כמו 
במשחקי  רק  התקיים  לנשים  הראשון 
למעט  ]באתלטיקה,   1984 לוס-אנג'לס 
שוויון  קיים  ק"מ,   50 למרחק  הליכה 
מלא בתכנית התחרויות )נשים מתחרות 
בקרב 7 וגברים בקרב 10([. ענף האגרוף 
לנשים ייכלל, לראשונה כספורט אולימפי 
ללא  זהו   .2012 לונדון  במשחקי  לנשים, 
שוויון  לקראת  היסטורי  מהלך  ספק 

מגדרי מלא במשחקים האולימפיים. 
 

לקראת משחקי לונדון 2012 
המטרה: 50-50

את  לראשונה  אירחה  כשלונדון 
 1908 בשנת  האולימפיים  המשחקים 
ספורטאיות.   37 רק  בתחרויות  השתתפו 
הראשונים  )המשחקים   1948 במהדורת 
לאחר הפסקה של 12 שנה בגלל מלחמת 
 390 לונדון  אירחה  השנייה(  העולם 
השלישית,  ובפעם  )כ-10%(,  ספורטאיות 
זו של 2012, יתקרב שיעור הספורטאיות 
לונדון  משחקי  לקראת  ואכן,  לכ-50%. 
הצהיר יו"ר הוועד האולימפי הבין-לאומי, 
ז'ק רוג, ש"המטרה האולטימטיבית שלנו 
בלונדון 2012 היא השתתפות של 50-50". 
האולימפי  הוועד  נתוני  על-פי  זאת,  עם 
שהתנועה  להאמין  קשה  הבין-לאומי, 
בעיקר  זו,  מטרה  תשיג  האולימפית 
הספורטאיות  בשיעור  שהגידול  משום 
בין המשחקים בעשור האחרון היה פחות 
מאחוז, והצפי עומד על 46.7 אחוז מכלל 

הספורטאים )ראה טבלה 2(.  

אגרוף - ענף חדש לנשים
הוועד  קיבל  לונדון  משחקי  לקראת 
מהתאחדויות  הבין-לאומי  האולימפי 
הספורט הבין-לאומיות 17 בקשות לשינוי 
תכנית  של  הוועדה  הספורט.  אירועי 
האולימפי  הוועד  מטעם  המשחקים 
הבין-לאומי קבעה קריטריונים, המביאים 
בקשה  שאותה  העובדה  את  בחשבון 
לשינוי תגרום לעלייה בשוויון בין המינים. 
לפיכך אושרו 3 קטגוריות משקל לנשים 

טבלה 3: ענפי ספורט חדשים לנשים בתכנית האולימפית

ענף שנה ענף שנה

הוקי שדה 1980 טניס, גולף 1900

קליעה, אופניים, שחייה צורנית

התעמלות אמנותית
1984 קשתות 1904

טניס*, טניס שולחן, שייט 1988 טניס* 1908

בדמינטון, ג'ודו, ביאטלון 1992 שחייה 1912

כדורגל, כדור נוצה 1996 סיוף 1924

הרמת משקולות, פנתלון, טאקוונדו, טריאתלון 2000 אתלטיקה, התעמלות 1928

היאבקות 2004 רכיבת סוסים 1952

)אופני הרים( BMX רכיבת אופניים 2008 כדורעף 1964

אגרוף 2012 חתירה, כדורסל, כדוריד 1976
* כולל אירועים מעורבים לנשים וגברים )כמו טניס(

המדליסטית  ארד,  יעל  הג'ודוקא 
במשחקים  ישראל  של  הראשונה 
האולימפיים, היתה מבין הספורטאיות 
הג'ודו  ענף  את  לראשונה  שחנכו 
חזונו   .1992 ברצלונה  במשחקי   -
הישראלי  האולימפי  הוועד  של 
השאר,  בין  הוא,   2012 לונדון  לקראת 
הפודיום  על  תתייצב  שספורטאית 
יונף אל-על. האם החזון  ישראל  ודגל 
הזה יתגשם סוף-סוף, אחרי 20 שנות 
ישראלית  ספורטאית  של  היעדרות 

מהפודיום במשחקים האולימפיים?

טבלה 2: מספר אירועי הספורט לנשים במשחקים האולימפיים -  1900 עד 2012

שנה
סך-כל 
האירועים

אירועי 
נשים

שנה%
סך-כל

האירועים
אירועי 
נשים

%

19008633.5019641633320.24

19048933.3019681723922.67

190810732.8019721954322.05

191210265.9019761984924.74

192015263.9019802035024.63

1924126118.7319842216228.05

19281091412.841988237*8636.28

19321171411.961992257*9828.13

19361291511.621996271*10839.85

19481361913.972000300*13244

19521492516.772004301*13544.9

19561512617.212008302*13745.4

19601502919.332012302*14146.7
* כולל אירועים מעורבים לנשים וגברים )כמו טניס(

ציוני דרך במשחקים האולימפיים 
1896, אתונה - המשחקים המודרניים הראשונים, נשים לא השתתפו בתחרויות 
מאחר שקוברטן טען שהכללתן תהיה "לא מעשית, לא מעניינת, לא אסתטית 

ולא נכונה".
1900, פאריז - נשים הורשו לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. מתוך 
22 נשים, 11 נשים הורשו להתחרות בטניס ובגולף.England's Charlotte  זכתה 

לראשונה באירוע אולימפי בטניס נשים.
1904, סנט לואיס - השתתפו רק 6 ספורטאיות אמריקניות בענף הקשתות.

1908, לונדון - נשים השתתפו בטניס, החלקה על הקרח, קשתות ובאירועים 
מעורבים בשיט.

 Sarah "Fanny" .1912, שטוקהולם - נשים יכלו להשתתף, לראשונה, בשחייה
Durack זכתה במדליית הזהב הראשונה לנשים )100 מ' חופשי(.

1924, פאריז - נשים השתתפו, לראשונה, בסיוף )רומח(.
)תחרות  מכשירים  בהתעמלות  ראשונה  השתתפות   - אמסטרדם   ,1928
קבוצתית( ובאתלטיקה )קפיצה לגובה, דיסקוס, ריצת 100 מ', X 100 4 ו-800 
מ'(. מאחר שכמה נשים קרסו במהלך ריצת 800 מ', מקצוע זה נאסר לנשים 

עד שנת 1960. 
1964, טוקיו - הענף הקבוצתי הראשון, כדורעף, שאושר להשתתפות נשים.

1976, מונטריאול - נשים השתתפו, לראשונה, בכדורסל ובכדוריד.
1984, לוס אנג'לס - השתתפות ראשונה של נשים בקליעה, באופניים, התעמלות 

אמנותית ושחייה צורנית )שני הענפים האחרונים לנשים בלבד(.
1988, סיאול - נשים אושרו להשתתף בריצת 10,000 מטר.

1992, ברצלונה - השתתפות ראשונה של נשים בג'ודו )ראה מסגרת(.
1996, אטלנטה - נשים השתתפו, לראשונה, בכדורגל.

טאקוונדו,  משקולות,  בהרמת  נשים  של  ראשונה  השתתפות   - סידני   ,2000
פנטלון וטריאתלון.

2004, אתונה - נשים השתתפו לראשונה בהיאבקות.
2008, בייג'ין - השתתפות ראשונה של נשים באופני BMX )אופני הרים(.

2012, לונדון - נשים ישתתפו לראשונה באגרוף.

יעל ארד בברצלונה 1992

אולגה קורבוט בת ה-17 מרוסיה, 
מלכת אולם ההתעמלות במשחקי 

מינכן 1972
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ל-10  מ-11  ירידה  הוא  )השינוי  באגרוף 
ו-3 קטגוריות  לגברים  קטגוריות משקל 
מהווה  אינה  זו  החלטה  לנשים(.  משקל 
של  להשתתפות  הענף  של  פתיחה  רק 
נשים אלא גם העלאתו למרכז הבמה - 

המשחקים האולימפיים. 

הבין- ההתאחדות  בקשת  גם  אושרה 
זוגי  קאנו  ומקצה  לקיאקים,  לאומית 
הוחלף  לגברים   )C2 500m( מ'  ל-500 
 K1( מ'  ל-200  יחיד  קיאק  למקצה 
בקשותיהן  לכך,  נוסף  לנשים.   )200m
להיאבקות   - ההתאחדויות  שלוש  של 
 ,)UCI( ולאופניים FINA(( לשחייה ,)FINA(
לאירועים חדשים אושרו, מאחר שעמדו 
את  יעלה  חדש  אירוע  כל  ולפיו  בתנאי 
במשחקים,  המשתתפות  הנשים  מספר 
ובתנאי שהמספר הכולל של הספורטאים 

בכל ענף יישאר כפי שהיה.

סיכום
בני  כל  של  נחלתם  הוא  הספורט 
ומספק  מרתק  מלהיב,  הוא  האדם. 
מצוינות  ותחושת  אושר  התעלות,  רגעי 

נפלא  מדיום  גם  הוא  ספורט  והצלחה. 
לתקשורת ולשחרור, התומך בפן הגופני 
והנשי של האישה ותפקידה בחברה. עם 
והתוצאה  אלו,  תובנות  הופנמו  השנים 
הנשים  של  בהשתתפותן  עלייה  היתה 
במשחקים האולימפיים )יש לציין שישנם 
לנשים  היא  ההשתתפות  שבהם  ענפים 
ושחייה  אמנותית  התעמלות  כמו  בלבד 
האולימפית  לתכנית  שצורפו  צורנית, 

בשנת 1984(. 
המינים  בין  בשוויון  הצורך  של  חשיבותו 
האחרונים.  העשורים  בשני  בעיקר  גבר 
וכך צורפו למשחקים - הג'ודו בשנת 1992 
)ראה מסגרת( והכדורגל ב-1996. עד אז 
הגברי  לעולם  כשייך  הכדורגל  נחשב 
בלבד. זאת ועוד. במשך שנים לא הורשו 
ובאגרוף  בהיאבקות  להשתתף  נשים 
גופני,  מגע  יש  שבהם  קרב(,  )ענפי 
לגיטימציה  נתנו  הרפואיים  והטיעונים 
לשימור השוני בין המינים. מבחינה אתית 
יש לפסול טיעונים אלה ולהדגיש שענפי 
מידה  באותה  לנשים  מסוכנים  הקרב 
שהם מסוכנים לגברים! נראה שהסיבות 
העיקריות למניעה מנשים לעסוק בספורט 

היו בעיקר תרבותיות ולא רפואיות.
לנשים  הטאקוונדו  ענף  הכנסת  לאחר 
 2004 בשנת  ההיאבקות   ,2000 בשנת 
בכל  נשים  ישתתפו  ב-2012  והאגרוף 
ענפי הקרב, ולמעשה בכל ענפי הספורט, 

במשחקים האולימפיים.

צורכי  שבספורט,  בכך  להכיר  יש 
כמו  הגברים  של  מאלו  שונים  הנשים 
גם המטרות. ולמרות המאבק המתמשך 
לגברים  נשים  בין  הזדמנויות  לשוויון 
די.  נעשה  לא  האולימפית,  בתנועה 
לנשים  גברים  בין  ניכר  פער  קיים  עדיין 
לענף  קשר  ללא  בספורט,  בהשתתפות 
ספציפי זה או אחר. רבים בציבור )נשים 
אל  מתייחסים  עדיין  כאחד(  וגברים 
שאינו  גבריות,  של  סמל  כאל  הספורט 
נצפה  הנשים  וספורט  לאישה,  מתאים 
הגברים. של  מזה  פחות  הרבה  ומסוקר 
יש   - האולימפיים  למשחקים  באשר 
הציבור  בקרב  המודעות  לפיתוח  לדאוג 
שהצלחת נשים במשחקים תורמת ליחסי 

הציבור של ספורט הנשים בכלל.

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לפנות ליניב אשכנזי

חוק "Title IX": מהפכת הספורט בארה"ב 
 "Title IX" בשנת 1972 אישר הקונגרס האמריקני את חוק

בתקנות החינוך: 
 No person in the United States shall, on the basis of"
 sex, be excluded from participation in, be denied the
 benefits of, or be subject to discrimination under any
 education program or activities receiving Federal

 ."financial assistance
שהשתתפותו  בארצות-הברית,  לרעה  אדם  יופלה  "לא 
תימנע על בסיס מין, שתישלל ממנו ההנאה מהיתרונות, 
כלשהי או בפעילויות  חינוך  בתכנית  לרעה  שיופלה  או 

המקבלות סיוע כספי פדרלי".

 ,1972 ביולי  ב-23  זה  חוק  על  חתם  ניקסון  כשהנשיא 
בבתי-הספר  בספורט  מעורבות  היו  נשים  כ-31,000  רק 

דולר  מכ-100,000  פחות  בארצות-הברית.  התיכוניים 
הוקצו כמלגות לנשים ספורטאיות, והממוצע של קבוצות 
הספורט לנשים במכללות עמד על 2.1% מסך-כל הקבוצות 

במכללות. 
המקבלים  בבתי-הספר  החינוך  היבטי  כל  על  חל  החוק 
סיוע ממשלתי, אך נודע בעיקר בזכות הרחבת ההזדמנויות 
לספורטאיות. ברגע זה נולדה מהפכת הספורט. החוק קבע 
והגברים,  הנשים  בין  בספורט  משאבים  בהקצאת  שוויון 
ובעקבות תקנה זאת חלה עלייה דרמטית במספר הנשים 

הפעילות בספורט בארה"ב. 
נשים  לקידום  מוצלחים  פרויקטים  אחרות,  במדינות 
המדליות  מספר  על  רק  לא  לטובה  השפיעו  בספורט 
תרבות  על  גם  אלא  המקצועניות  הספורטאיות  שהשיגו 

ספורט הנשים בכלל.

ישראל:

שרת החינוך התרבות והספורט, ח"כ לימור ליבנת, הכריזה 
נשים  לקידום  לאומי  פרויקט  של  הקמתו  על   2004 בשנת 
בספורט ועל השקעה כספית משמעותית בו. הוקם 'פרויקט 
הישגי,  לספורט  היחידה  של   'Top-Team 'אתנה   - נשים 
הזרוע המקצועית של הוועד האולימפי, בשיתוף עם אתנה. 
הישג,  ייחודית בספורטאיות  ולתמיכה  זהו פרויקט לקידום 
נשים  לקידום  המועצה  של  הלאומי  מהפרויקט  חלק  והוא 

בספורט. 
הוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי שמו להם למטרה 
לקדם את ספורטאיות ההישג, לשפר את הישגיהן ולהעצים 
של  כל זאת כחלק מהכנותיה  מאמנים ומאמנות לנשים. 
היחידה לקראת המשחקים האולימפיים בלונדון 2012 ובריו 
דה-ז'נירו 2016. כדי לחולל את השינוי ולהשיג את המטרות 
נדרש המשך פעילות אמיתית בכל הרמות - מספורט בתי-

הספר, מתקנים, השקעות במועדוני הספורט ובאגודות וייצוג 
תפקידו,  מתוקף   הספורט.  מוסדות  בכל  נשים  של  הולם 
פרויקט  הנשים  מתרכז  בעשייה  בתחום  הספורט  ההישגי. 
הצעירות  הספורטאיות  של  המציאות  את  לשפר  מטרתו 
תכניות  הכנת  באמצעות  הישגי  לספורט  היחידה  בסגלי 
פסיכולוגית  רפואית,  מעטפת  מתן  יותר,  טובות  מקצועיות 
ותזונתית אופטימאלית, שדרוג המאמנים והמאמנות וחידוד 
רק  הספורטאיות.  של  המיוחדים  לצרכים  העונה  המערכת 
מבחינה  לא  לגברים,  דומות  אינן  שנשים  והקבלה  ההבנה 
פיזיולוגית ולא מבחינה מנטאלית או נפשית, ושלהן איכויות 
את  יאפשרו  שונים,  וכלים  תוצאות  שונים,  מניעים  שונות, 
ספורטאים  אינן  ספורטאיות  "כי  שלהן,  הפוטנציאל  מיצוי 

ממין נקבה אלא נשים העוסקות בספורט".

פרויקט אתנה לקידום נשים בספורט
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התפקודי- הסיווג  שיטת 
פונקציונאלי

האירוע  הם  הפראולימפיים  המשחקים 
הספורטיבי ההישגי השני בגודלו אחרי 
לראות  מקובל  האולימפים.  המשחקים 
לנכים  התחרותי  הספורט  ראשית  את 
מאז  אנגליה.  בסטוקמנדוויל  ב-1948, 
רבות.  תמורות  הנכים  ספורט  עבר 
הוא  שיקומית-חברתית  מתפיסה 
כל  על  מקצועני  הישגי  לספורט  הפך 
היבטיו. מדינות רבות גילו את העוצמה 
במשחקים  הטמונה  הבין-לאומית 
הפראולימפיים והחלו להשקיע משאבים 
ולטיפוח  לאיתור  ואנושיים  חומריים 

ספורטאי הישג. 

החל  הנכים  בספורט  הגדול  המהפך 
לאחר  בעיקר  עשורים,  כשלושה  לפני 
הסיווג של הספורטאים  השינוי בשיטת 
לקטגוריות נכות. משיטת סיווג רפואית 
הראשונים  במשחקים  נהוגה  שהיתה 
סיאול  משחקי  ועד   1948 השנים  )בין 
 - הספורט  ענפי  ברוב  הונהגה   )1988
שיטת   -  1992 ברצלונה  במשחקי  החל 
הסיווג התפקודי-פונקציונאלי. שיטה זו 
בעלי  ספורטאים  של  שילוב  מאפשרת 
נכויות שונות תחת קטגוריה אחת באותו 
ענף ספורט. השיטה מתבססת על בחינת 
הספורטאי  של  התפקודית  היכולת 
ולא  ענף  באותו  ביחס לתפקוד הנדרש 
מתחום  לנושא  מומחים  לנכותו.  ביחס 
הרפואה ואנשי מקצוע טכניים, המכונים 

הערכה  מבצעים  'קלאסיפיקטורים', 
לגבי ה'קלאס' )רמת סיווג( שאליו שייך 
נעשית  הספורטאי  הערכת  הספורטאי. 
ומבחנים,  בדיקה  תהליכי  כמה  על-פי 
לבצע  הגופנית  יכולתו  את  המודדים 

מיומנויות הקשורות לספורט.

הספורט  ענפי  ברוב  להיום,  נכון 
 - התפקודי  הסיווג  בשיטת  משתמשים 
כל הספורטאים המשתייכים לאותו סיווג 
בתחומים  רמת תפקוד  אותה  בעלי  הם 
ושיווי  קואורדינציה  תנועה,  טווח  כמו 
ספורטאים  זו,  שיטה  על-פי  משקל. 
בעלי דרגות נכות שונות מתחרים זה עם 
דומות,  תפקוד  דרגות  להם  יש  אם  זה 
ביצועיהם  הצלחת  את  הקובע  והגורם 
רמת  ולא  והאימון  המיומנות  רמת  יהיה 
קיים  דומה  הגופנית. תהליך  המוגבלות 
ענפים  בכמה  האולימפיים  במשחקים 
על-פי  קטגוריאלית  חלוקה  יש  שבהם 

משקל )קרי, ג'ודו, אגרוף(.

'אות'  על-ידי  מתוארות  הסיווג  רמות 
האות  היא  כלל  בדרך  האות  ו'מספר'. 
הוא  והמספר  הענף,  הראשונה של שם 
רמת המוגבלות )1 - רמת מוגבלות קשה 
יותר  גבוה  שהמספר  ככל  וכו'.  ביותר 
טווח  לדוגמה:  יותר(.  קלה  המוגבלות 

 S10 ל-   S1 בין  נע  בשחייה  הקלאסיים 
ביותר,  הקשה  הנכות  בעל  שחיין   -  S1(

S10 - שחיין בעל הנכות הקלה ביותר(.

קטגוריות הנכות
מספר  את  צמצם  הסיווג  שיטת  שינוי 
עובדה  הענפים,  במרבית  הקטגוריות 
ברמת  משמעותית  לעלייה  שגרמה 
המדליות  במספר  ולירידה  התחרויות 
עניין  הוסיף  גם  השינוי  המחולקות. 
הנכים.  ספורט  לאירועי  ואטרקטיביות 
מחולקים  שעל-פיהן  הנכות  קטגוריות 
הפראולימפיים  במשחקים  הספורטאים 

הן כדלהלן:
א. ספורטאים בעלי מוגבלות פיזית

ב. ספורטאים קטועים
בעמוד  פגיעה  בעלי  ג. ספורטאים 

שדרה
)שיתוק  מ-CPד.   הסובלים  ספורטאים 

מוחין(
ה. "אחרים" - ספורטאים בעלי מוגבלות 
באחת  כלולים  שאינם  גופנית, 
מעלה.  הרשומות  מהקטגוריות 
מחלה  שרירית,  אטרופיה  לדוגמה, 

עצבית-שרירית
ו. ספורטאים עיוורים ושרידי ראייה

ז. ספורטאים בעלי נכות אינטלקטואלית 
)פגועים מוחית(.

ישראל במשחקים 
הפראולימפיים

המדינות  בין  ישראל  היתה  בעבר 
מהתבוננות  הנכים.  בספורט  המובילות 
ברצלונה  עד  כי  לראות  ניתן   1 בטבלה 
משופעת  ישראל  נבחרת  היתה   1992
והשמונים  השבעים  בשנות  במדליות. 
הנכים,  בספורט  כמעצמה  נחשבה  היא 
וספורטאינו חזרו עטורי מדליות והישגים 
התווך  עמוד  בין-לאומיות.  מתחרויות 
בעיקר  היו  שנים  באותן  הנבחרת  של 

;2012 בלונדון  הפראולימפיים  למשחקים  מתכוננים  ספורט,  ענפי  ב-10  ספורטאים,   71
23 ספורטאים השיגו עד כה את הקריטריון. בעולם הרחב הוכר ספורט הנכים כספורט מקצועני 
לכל דבר, ואצלנו, למרות ההתקדמות בנושא זה, התקצוב עדיין לוקה בחסר. עם זאת, היחידה 
לספורט הישגי והתאחדות ספורט הנכים עושות כל שביכולתן להכין את המשלחת בצורה הטובה 

ביותר, ולאחר נסיגה ברמת הספורטאים שלנו בשנים האחרונות - גם להחזיר עטרה ליושנה.

לקראת לונדון 2012:

המשחקים הפראולימפיים

התפקודי- הסיווג  שיטת  על-פי 
בעלי  ספורטאים  פונקציונאלי, 
מתחרים  שונות  נכות  דרגות 
דרגות  להם  יש  אם  זה  עם  זה 
הקובע  והגורם  דומות,  תפקוד 
את הצלחת ביצועיהם הוא רמת 
רמת  ולא  והאימון  המיומנות 

המוגבלות הגופנית.

M.A |  יעל לנדר

נכים,  ספורט  מתאמת 

היחידה לספורט הישגי

yaell@wingate.org.il

משחקים אולימפיים
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הייחודיים  בהיבטים  והניסיון  המקצועי 
של ספורט הנכים )רפואה, קלסיפיקציה, 
ועוד(.  ספורט  בענפי  וטכניקה  חוקה 
לפיכך, חבירה של שתי המערכות הללו 
של   המקצועי  ההכנה  בתהליך  מסייעת 

הספורטאים הפראולימפיים.

פעילות היחידה
לספורט הישגי

במערך  מתפקידה  כחלק  כאמור, 
מעניקה  הישג  בספורטאי  התמיכה 
היחידה לספורט הישגי לספורטאי הסגל 
הרפואי,  בתחום  שירותים  הפראולימפי 
המדעי והמקצועי, במטרה ליצור קרקע 
שהספורטאי  כך  אלו,  בתחומים  איתנה 
הם  השירותים  במטרה.  להתמקד  יוכל 

כדלהלן:

ברמה הרפואית:
	•בדיקות פיזיולוגיות 

	•בדיקות פיזיותרפיות 
	•ייעוץ תזונתי )כולל תוספי תזונה(

	•עיסוי
	•בדיקות אורתופדיות

על-ידי  הנדרש  אחר  רפואי  סיוע  	•כל 
אחריותה  בתחום  שהוא  הספורטאים 

של היחידה.
כולל  הרפואיים  השירותים  נותני  מעגל 
לרפואת  במכון  המקצועי  הצוות  את 
ואנשי  וינגייט  במכון  ולמחקר  ספורט 
מקצוע בפריפריה שאושרו לעבודה עם 
להקל  במטרה  וזאת  נכים,  ספורטאים 
לנגישות  הקשור  בכל  הספורטאי  על 

לאנשי המקצוע.

ברמה המקצועית: 
ופורסמו  נקבעו  קריטריונים.	• 
מסגל  לכניסה/יציאה  קריטריונים 
 .2012 לונדון  למשחקי  הספורטאים 
קריטריונים אלו מתעדכנים מדי שנה, 

מהקריטריון  קשים  הם  רוב  ועל-פי 
הבין-לאומי.

המתאם  שנתיות.	•  עבודה  תכניות 
המקצועי המקביל ביחידה מסייע בכך 

במידת הצורך.
מעקב ובקרה.	• הדבר נעשה באמצעות 
ביצועי  על  המאמן  של  חודשי  דיווח 
העבודה  איכות  )נוכחות,  הספורטאי 
כפי  השנתית  בתכנית  ועמידה 

שתוכננה(
מטעם  המתאם  של   - וליווי	•  ביקור 
תחרויות  אימונים,  בזמן  היחידה 

ומחנות אימון
עבודה מקצועית מול המאמנים	•

השוטפת  לעבודה  במקביל  דיונים.	• 
בתחומים  ומפגשים  דיונים  נערכים 
ספורט  לקידום  התורמים  שונים, 
עתודה,  סגל   ,2012 סגל  הנכים: 
פרויקט נשים נכות בספורט ומפגשים 

של צוותי עבודה.
מאמני  של  שילוב  השתלמויות.	• 
בהשתלמויות  הנכים  הספורטאים 
הישגי  לספורט  היחידה  שעורכת 
ספציפיים  מקצועיים  ומפגשים 

לספורט נכים.

ברמה המדעית:
שדה  מבדקי  מבוצעים  מבדקים.	• 
והתוצאות  לספורטאים  ומעבדה 

מיושמות בשטח.
מחקר.	• מוגשות הצעות למחקר בתחום 

ספורט הנכים.

סיכום
ספורט הנכים עבר תמורות משמעותיות 
בחלק  האחרונים.  העשורים  בשלושת 
אף  הנכים  ספורט  העולם,  ממדינות 
מהווה ספורט מקצועני לכל דבר. הכרה 
זו ניכרת בעיקר בקרב המדינות הנאורות, 
עוד  האחרונות  השנים  בעשרים  שהפנו 

ועוד משאבים כלכליים לספורט הנכים 
וטיפחו את הידע המקצועי והמדעי, מתוך 
ספורטאי  של  הכנתו  תהליך  כי  הבנה 
נכה זהה לזה של ספורטאי שאינו נכה 

וכך גם הגאווה שהוא מביא למדינתו. 
בישראל  הנכים  ספורט  התאחדות 
בין  להשתלב  שכדי  להבין  השכילה 
המדינות המובילות בעולם בספורט נכים 
יסודית,  מערכתית  גישה  לנקוט  עליה 
מובנית ומקצועית. מלבד שינויים במערך 
ליחידה  ההתאחדות  חברה  הפנימי 
להתאחדות  המסייעת  הישגי,  לספורט 

בכל הקשור להיבט המדעי-מקצועי.
שינוי  שחל  תחושה  קיימת  מחד-גיסא, 
הציבור  בקרב  הנכים  ספורט  בתפיסת 
מינהל  למעט  גיסא,  מאידך  הישראלי. 
ממשלתי-ממלכתי(,  )משרד  הספורט 
בין  התנאים  השוואת  את  המדגיש 
והפראולימפי,  האולימפי  הספורט 
גורמי  על-ידי  הנכים  ספורט  תקצוב 
הכרה  חוסר  על  מלמד  נוספים  תמיכה 
ספורט  הוא  הנכים  ספורט  כי  והבנה 

מקצועני הדורש התייחסות בהתאם.
 - התקשורתי  לסיקור  הקשור  בכל 
למרות השיפור בהשוואה לעשור הקודם 
הסיקור עדיין מזערי, והחשיפה שזוכים 
מצומצמת  היא  הנכים  הספורטאים  לה 
שאינם  הספורטאים  של  לזו  בהשוואה 

נכים.
הנרחב  הסגל  כי  לציין  חשוב  זאת,  עם 
למשחקי לונדון 2012 מונה 71 ספורטאים 
ב-10 ענפי ספורט, המשקיעים את מלוא 
מרצם במטרה לממש את חלומם ולייצג 
עד  ביותר.  הטובה  בצורה  המדינה  את 
כה הצליחו להשיג הקריטריון הישראלי 
23 ספורטאים מ-6 ענפי ספורט: שחייה, 

שייט, קליעה, אופניים, חתירה וטניס.

המדינות הנאורות מפנות עוד ועוד משאבים כלכליים לספורט הנכים 
ומטפחות את הידע המקצועי והמדעי, מתוך הבנה כי תהליך הכנתו 
של ספורטאי נכה זהה לזה של ספורטאי שאינו נכה וכך גם הגאווה 

שהוא מביא למדינתו

דותן מישר )בלבן(, נבחרת ישראל 
בכדורסל כיסאות גלגלים,
בייג'ין 2008

טרם  ספורטאים  היו  חלקם  צה"ל.  נכי 
לספורטאים  הפכו  וחלקם  הפציעה, 
השונים  הספורט  בענפי  כשהשתלבו 
את  והביאו  השיקום  מתהליך  כחלק 
בארץ  בתחרויות  ביטוי  לידי  יכולותיהם 
לשינוי  במקביל  השנים,  עם  ובעולם. 
בשיטת הסיווג, לעלייה ברמת התחרויות 
בעולם  החל  המדליה  בהשגת  ולקושי 
תהליך של התמקצעות לכל דבר, וספורט 
עבורו  שמקצים  למסגרת  הפך  הנכים 
ולקידום הספורטאים  משאבים לפיתוח 
ההישג  רמות  ועד  התשתיות  מרמת   -

הגבוהות ביותר. 

להחזיר עטרה ליושנה
בישראל התרחשו שני תהליכים במקביל, 
ישראל  של  במעמדה  לנסיגה  שגרמו 
מנהיגי  הנכים:  בספורט  כמעצמה 
הספורט לא הבינו את השינוי במקצוע 
ובמקביל פחת משמעותית - לשמחתנו, 

מספר נכי צה"ל.
ולהשתלב  ליושנה  עטרה  להחזיר  כדי 
בספורט  המובילות  המדינות  בין  שוב 
הנכים בעולם פועלת התאחדות ספורט 
הספורט  לכיוון  ברורה  במגמה  הנכים 
הספורטאים  וההתמקצעות.  ההישגי 
מתאמנים  ההישגיים  הפראולימפיים 
כספורטאים  גבוהות,  בעוצמות 
 - הישגי  לספורט  היחידה  האולימפיים. 
הוועד האולימפי  הזרוע המקצועית של 
והוועד הפראולימפי, היא הגוף המקצועי 
הכנתם  ובתהליך  בספורטאים  התומך 
ההכוונה  הפראולימפיים.  למשחקים 
הספורטאים  של  הישגיהם  למיטוב 
ובין  היחידה  בין  פעולה  שיתוף  מחייב 
ההתאחדות הישראלית לספורט הנכים. 
והניסיון  לאנשי היחידה הידע המקצועי 
רפואית-מדעית  מעטפת  במתן  לטפל 
ספורטאי  הכנת  בתהליך  ומקצועית 
הידע  ההתאחדות  ולאנשי  הישג, 

למעלה: ענבל פיזרו, שחייה
מימין: לירן גבע, טניס שולחן

בייג'ין 2008

טבלה 1: המשחקים הפראולימפיים בשנים 2008-1960 ומספר המדליות 
)בחלוקה לגברים ולנשים( שבהן זכתה ישראל

מקוםהמשחקים

סה"כמדליות

ארד כסףזהב

גבריםנשים   גבריםנשים   גבריםנשים   

1960
רומא,

איטליה
             2125

1964
טוקיו,

יפן
             44             11             4620

1968
תל-אביב, 

ישראל
                     113             87            12546

1972
היידלברג, 

גרמניה
             14             23             4317

1976
טורונטו,

קנדה
            711             36             1937

1980
ארנהיים, 

הולנד
            310             117             3842

1984

סטוק מנדוויל,

בריטניה,

ניו-יורק

            -5             214             1628

1988
סיאול,

קוריאה
            212             212              2939

1992
ברצלונה, 

ספרד
             -2              -3              -510

1996
אטלנטה, 

ארה"ב
             --              -4              -37

2000
סידני,

אוסטרליה
            3-              -2              -16

2004
אתונה,

יוון
            13              31              2313

2008
בייג'ין,

סין
             --              32               -16
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ראיון אישי

טאקוונדו היא אומנות לחימה קוריאנית ומשמעותה 'דרך היד 
והרגל' )טא - רגל, קוון - יד, דו - דרך(. זהו ענף קרב הדורש 
ברמה  וגמישות  מהירות  זריזות,  כגון  גבוהות  גופניות  יכולות 
כל  ומשך  סיבובים,  מורכב משלושה  גבוהה. קרב בטאקוונדו 
אחד שתי דקות + חצי דקה הפסקה בין סיבוב לסיבוב. מנצח 
יותר במהלכו. במצב של  בקרב הוא מי שצובר נקודות רבות 
שזוכה  הוא  והמנצח  נוסף,  סיבוב  מתקיים  בנקודות  שוויון 
בנקודה הראשונה )'נקודת הזהב'(. ניתן לצבור נקודות רק על-
ידי בעיטה ביריב תוך מגע ישיר בפלג הגוף העליון )חלק זה 
מוגן ע"י מגן אלקטרוני, השולח שדר למזכירות על פגיעה בו(, 
או באזור הראש )המוגן ע"י קסדה(, מה שמקנה ניקוד גבוה 

יותר. 

הישראלים בזירה הבין-לאומית בטאקוונדו
הענף הגיע לישראל עם עלייתו של מישל מדר ארצה מצרפת 
ישראל כחברה  צורפה  מכן  שנים לאחר  1977. כחמש  בשנת 
כיום  משמש  מדר  לטאקוונדו.  הבין-לאומית  בהתאחדות 

כמנכ"ל ההתאחדות הישראלית בענף זה.
הבין-לאומית  בזירה  ישראל  של  הראשון  המשמעותי  ההישג 
באליפות  הכסף  במדליית  שמידע  נעה  של  זכייתה  היה 
העולם לנוער באיסטנבול 1998. למשחקים האולימפיים צורף 
הענף לראשונה בשנת 2000. מאיה ערוסי היתה הספורטאית 
הראשונה בטאקוונדו שייצגה את ישראל במשחקים - באתונה 
2004, וארבע שנים לאחר מכן, בבייג'ין, היתה זו בת אל גטרר. 

שתיהן זכו במקום התשיעי. 
ואכזרית.  קשה  היא  למשחקים  הקריטריון  להשגת  הדרך 
לפני  )שנה  העולמיות  המיון  תחרויות  במסגרת  להגיע  ניתן 
המשחקים האולימפיים( או היבשתיות )למי שטרם השיג את 

הקריטריון בתחרויות המיון העולמיות חצי שנה לפני המשחקים 
מדליה,  להשיג  הספורטאי  על  אלו  בתחרויות  האולימפיים(. 
המקנה לו כרטיס ישיר למשחקים. בסופו של דבר ישתתפו 16 
ספורטאים וספורטאיות בכל קטגוריית משקל )4 בסך-הכול(.

המאמן  הוא  האולימפיות  להכנות  מקצועית  שאחראי  מי 
יחיעם שרעבי, אחד הספורטאים המוכשרים שגדלו  הלאומי, 
בישראל. נוסף למסגרת של התאחדות הטאקוונדו הוא מאמן 
ובעלים של המועדון 'שרעבי אומנויות לחימה', המפעיל מאות 
 2009 השנים  הארץ.  רחבי  בכל  שונים  בגילים  ספורטאים 
ו-2010 האירו פנים ליחיעם מבחינת הישגי הספורטאים שלו. 
זהב  חיימוביץ' במדליית  וגילי  רון אטיאס  חניכיו  זכו  ב-2009 
זכה  וב-2010  בהתאמה,  ולנוער,  לקדטים  אירופה  באליפות 
אל  ובת  העולמית  הנוער  באולימפיאדת  זהב  במדליית  גילי 

גטרר בזהב באליפות אירופה.
בימים אלו מתכוננים יחיעם וספורטאיו במרץ לתחרויות המיון 
היבשתיות המתקיימות בתחילת 2012, הסיכוי האחרון למשחקי 
ושתי  בנים  שני  להתחרות  מועמדים  זו  מיון  בתחרות  לונדון. 
בנות במטרה להשיג את הכרטיס למשחקים. כאמור, רק זכייה 

במדליה תאפשר את הכרטיס הנכסף. 

מספורטאי למאמן
מה גרם לך בעצם להפסיק את פעילותך כספורטאי ולהמשיך 

ישר כמאמן נבחרת? 
עם  יחד  בייג'ין.  משחקי  לאחר  לפרוש  תכננתי  "מלכתחילה 
ישראל  ובנבחרות  שלי  במועדון  אימנתי  כספורטאי  פעילותי 
שעליי  החלטתי  ולכן  רב,  היה  הזה  בשילוב  הקושי  הצעירות. 
להתמקד באימון ולהשקיע שם את רוב זמני ומרצי. ההחלטה 

)אי  האישי שלי כספורטאי  לכישלון  ללא קשר  היתה  לפרוש 
ונקבעה בלב שלם בשנה שלפני  השתתפות במשחקי בייג'ין( 

האולימפיאדה".

זוקף  אתה  שלך  האישית  הקריירה  בהצלחת  חלק  איזה 
לכך  מתייחס  אתה  ואיך  מולד,  ולכישרון  באימונים  להשקעה 

היום כמאמן?
"ההשקעה באימונים היתה חלק ממני. כל אימון היה בשבילי 
כמו תחרות, על כל המשתמע מכך. עברתי מקראטה לטאקוונדו 
בגיל 23, כשהייתי מדורג מספר 1 בישראל. המעבר הזה דרש 
הפערים.  את  להשלים  כדי  בטאקוונדו  רבה  השקעה  ממני 
עם השנים, כשהפער ביני לבין המתחרים שלי צומצם בצורה 
משמעותית, הרשיתי לעצמי להפחית מעט מכמות האימונים 
היום,  לחימה.  באומנויות  שלי  הכישרון  על  יותר  ולהסתמך 
שיכולים  כאלו  ספורטאים:  סוגי  כמה  שיש  מבין  אני  כמאמן, 
להתקדם רק באמצעות מספר רב של אימונים, וכאלו שאני חייב 
לווסת להם את כמות האימונים כדי שלא 'יישרפו' מנטאלית. 
למצב  להביאו  אלא  לספורטאי  להפריע  לא  הוא  שלי  המוטו 
עת.  באותה  והמנטאלי  הגופני  מצבו  סמך  על  האופטימאלי 
בזמנם  גם  לחיות את הענף  דורש מהספורטאים  אני  בגדול, 
החופשי בהיבט המנטאלי כמו חשיבה וניתוח קרבות ולמעשה, 
מרוכזים  להגיע  להם  שמסייע  קבוע  מנטאלי  במתח  להיות 

ובעוררות מספקת לאימונים ולתחרויות". 

פעמיים זכית במקום חמישי בעולם, והחניכים שלך הגיעו עד 
כה להישגים מצוינים בתחרויות. איך אתה שומר על המוטיבציה 

להביא עוד ועוד הישגים?
"מבחינתי, כל תחרות היא עולם ומלואו. כל תחרות היא מבחן 
אראה  ב'מבחן'  אצליח  לא  אם  בהצלחה.  לעבור  שעליי  חדש 
ולא  במתח  הזמן  כל  אותי  שמשאיר  מה  וזה  ככישלון,  זאת 

מאפשר לי לנוח על זרי הדפנה".

מי עוד שותף להישגיך כספורטאי וכמאמן?
"משפחתי כמובן, שעוסקת כולה באומנויות לחימה על סוגיה 
השונים. השותף שלי ברשת המועדונים, רון גרשנוק, מאפשר 
ובעצם  אחראי,  אני  שלהם  העילית  לספורטאי  להתפנות  לי 
אותי  וקידמה  טיפחה  בעבודה. ההתאחדות  רב  לי שקט  נותן 
כספורטאי וכמאמן, והיחידה לספורט הישגי סייעה לי מבחינה 

מקצועית כספורטאי והיום כמאמן, ועל כך אני מודה לה".

הספורט  ורפואת  הגופני  הכושר  מתחום  המקצוע  איש  מיהו 
שהשפיע עליך במיוחד וסייע לך כספורטאי וכמאמן?

"הרופאה האולימפית, ד"ר לובה גליצקיה, היתה תמיד זמינה 
מעולה  מקצוע  אשת  היא  וכמאמן.  כספורטאי   - בשבילי 
ואני חש שאני חייב לה הרבה. ארצה לציין גם את  ומחויבת, 
וכמאמן  בעבר  - כספורטאי  הרבה  אילן סלע שלמדתי ממנו 

כיום".

מחנות  כולל  המסגרות,  בכל  שלך  העבודה  שבוע  נראה  איך 
אימונים ונסיעות לתחרויות בחו"ל?

"שלוש פעמים בשבוע, בבוקר ואחר הצהריים, אני מאמן במועדון 
שלי ובשאר ימות השבוע בנבחרת, על בסיס של מחנות אימונים 
לתחרויות  מתכוננים  שאנחנו  מאחר  לינה.  הכוללים  שבועיים 
המבחן למשחקי לונדון, הספורטאים שלי ואני מתחרים בחו"ל 
שבוע לפחות בכל חודש. אם אין תחרות באותו חודש אנחנו 

מקיימים מחנה אימונים סגור במכון וינגייט".

הרבה  הכי  עליך  שהשפיעה  הספורטיבית  הדמות  מיהי 
כמאמן?

"אבי. הוא מאמן קראטה בעצמו, ומאז שאני זוכר את עצמי, אם 
באולם  הייתי  תמיד  בטאקוונדו,  ואפילו  בקראטה  כספורטאי 
כשהוא אימן, כך שדמותו כמאמן נצרבה בתודעה שלי. מאוד 
התחברתי לווינריות שלו, לאמונה שאפשר לנצח כל ספורטאי 
מנחה  מתערב,  ולא  מעורב  כאב  שלו,  הסגנון  לחשוש.  מבלי 

ומקרין שלווה, מאוד מתאים לי, ולכן גם אני אימצתי אותו".

כספורטאי  לך  שזכור  ביותר  והמוצלח  המאכזב  הרגע  מהו 
וכמאמן?

בתחרות  ההפסד  הוא  זוכר  שאני  הקשה  הרגע  "כספורטאי, 
לאחר  לאנגלי  הפסדתי  בייג'ין.  לאולימפיאדת  הקריטריון 
שהובלתי בקרב באופן משמעותי, כיוון שבמהלך הקרב נשברה 
לי אחת מעצמות האמה. באותו רגע הבנתי שהחלום התנפץ 
לי בבת אחת. כמאמן, כל מדליה היא שמחה בפני עצמה. אני 
מרגיש שהתחרות היבשתית הקרובה, שהיא תחרות קריטריון, 
ואני מקווה מאוד שאעבור  היא סוג של מבחן עבורי כמאמן, 
את  ישיג  שלי  הספורטאים  שאחד    - כלומר  בשלום.  אותו 

הכרטיס למשחקי לונדון".

הישראלי  לציבור  נחשף  הטאקוונדו  ענף 
שתי  של  ייצוגן  עם  האחרון,  בעשור  רק 
מאיה  האולימפיים:  במשחקים  ספורטאיות 
בבייג'ין  גטרר  אל  ובת   2004 באתונה  ערוסי 
2008. שבועות אחדים לפני תחרויות המבחן 
למשחקי  הקריטריון  לקביעת  הגורליות 
שרעבי,  יחיעם  את  פגשנו   2012 לונדון 
קצר. לראיון  בטאקוונדו,  הלאומי  המאמן 

מאמן השנה
של הוועד האולימפי בישראל לשנת 2010

ראיון עם יחיעם שרעבי, המאמן הלאומי בטאקוונדו
ראיין: יניב אשכנזי

הישגים כמאמן:
'מאמן השנה' מטעם הוועד האולימפי לשנת 2010	•
מדליית זהב לבת אל גטרר באליפות אירופה 2010	•

	•מדליית זהב לגילי חיימוביץ' באולימפיאדת הנוער הראשונה 
בסינגפור 2010 ובאליפות אירופה לנוער 2009 

	•מדליית זהב לדוד בן-אלישע באליפות העולם הפראולימפית 
 2010

מדליית ארד לאניה מרקין באליפות אירופה 2008	• 
. מדליית זהב לרון אטיאס באליפות אירופה לקדטים 2009	•

יחיעם שרעבי
, תושב נס ציונה • בן 33	

כמה  בטאקוונדו  ישראל  •אלוף  	
פעמים במשקל 58 ק"ג

 • 	2005 העולם  באליפות   5 מקום 
ו-2007 

טאקוונדו  מועדוני  רשת  •בעל  	
שלה  לחימה',  אומנויות  'שרעבי 

25 סניפים בכל הארץ
עם  כדורגל  משחק   • תחביבים:	

החבר'ה, סרטים, מחשבים.
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לידיעתכם <

סיכום הישגים בולטים
מדליות וגמרים בענפים אישיים בתחרויות המטרה 

לשנת 2011

מדליות באליפויות העולם לבוגרים לשנת 2011:

ניקודמקצוע והישגענףאירועשם הספורטאי/ת
מס'

המשתתפים/ות

נטע ריבקין
אליפות העולם

צרפת, 25.9.2011 - 19
התעמלות אמנותית

חישוק - מדליית ארד

)לא אולימפי( 
123 28.000 נק'

נבחרת

)תחרות קבוצתית(

אליפות העולם 

צרפת, 25.9.2011 - 19
התעמלות אמנותית

תרגיל 3 סרטים 

ו-2 חישוקים - 

מדליית ארד )לא אולימפי(

24 נבחרות26.675 נק'

אלכס שטילוב
אליפות העולם 

יפן, 16.10.2011 - 7
222 15.466 נק'תרגיל קרקע - מדליית ארד התעמלות מכשירים

גמרים באליפויות העולם לבוגרים לשנת 2011:

שחר פאר  

ויוני ארליך

ווימבלדון, אנגליה

 20.6 - 5.7.2011
32 זוגותמקום 5 טניס, זוגות מעורבים

גיא ברנע
אליפות העולם, סין

24-31.7.2011
שחייה

25.01 שניות50 גב - מקום 6 

)לא אולימפי(
 39

נטע ריבקין

אליפות עולם, צרפת 

19 - 25.9.2011

התעמלות אמנותית

קרב רב - מקום 10 
130 107.925 נק'

נטע ריבקין
כדור - מקום 7

אלות - מקום 5 

סרט - מקום 8 

27.375 נק'

27.950 נק'

26.450 נק'

 130

24 נבחרות51.700 נק'קרב רב - מקום 10 נבחרת )קבוצתי(

אלכס שטילוב
אליפות העולם, יפן 

7 - 16.10.2011
262 קרב רב - מקום 13התעמלות מכשירים

מדליות באליפויות אירופה לבוגרים לשנת 2011:

אלכס שטילוב
אליפות אירופה, גרמניה 

5-10.4.2011
94 15,400 נק'תרגיל קרקע - מדליית כסףהתעמלות מכשירים

נטע ריבקין
אליפות אירופה, בלארוס 

27-29.5.2011
59 27.900  נק'אלות - מדליית כסףהתעמלות אמנותית

גידי קליגר 

וערן סלע

קדם אולימפי, אנגליה

1-12.8.2011
52 צוותיםמדליית ארד470שייט

מיכאל דמיטרייב
אליפות אירופה, ישראל 

7.9.2011
5 ק"מ - מדליית ארדמים פתוחים

54.03 דקות

)לא אולימפי(
 29

לי קורזיץ
אליפות אירופה, בולגריה 

8-17.9.2011
RS:X 39 - מדליית כסףשייט )גלישת רוח(

גמרים באליפויות אירופה לבוגרים לשנת 2011:

ולדיסלב ביקנוב
אליפות אירופה הולנד 

14-16.1.2011

ריצה מהירה

 על הקרח

1000 מ'

500 מ'

מקום 6

מקום 8
 45

אליפות אירופה באולםדניאל פרנקל

צרפת, 4-6.3.2011
23 מקום 4קפיצה לגובהאתלטיקה

ולדימיר גורלסקי
אליפות אירופה

גרמניה,  29.3-3.4.2011
עד 120 ק"גהיאבקות יווני-רומי

מקום 7

)2 ניצחונות(
 27

אליס שלזינגר

אליפות אירופה

טורקיה, 21-24.4.2011
ג'ודו

עד 63 ק"ג
מקום 5

)3 ניצחונות(
 28

עד 63 ק"גירדן ג'רבי
מקום 5

)3 ניצחונות(
 28

עד 100 ק"גאריק זאבי
מקום 7

)2 ניצחונות(
 34

מעל 100 ק"גאסף זוהר
מקום 7

)2 ניצחונות(
 32

נטע ריבקין
אליפות אירופה

בלארוס, 27-29.5.2011
60 מקום 4קרב רבהתעמלות אמנותית

אנסטסיה גלושקוב
אליפות העולם

סין, 17-19.7.2011
33 מקום 10סולושחייה אמנותית

גיל כהן וורד בוסקילה

קדם אולימפי

אנגליה, 12.8.2011
שייט

26 צוותיםמקום 4707

34 מקום RS:X8נמרוד משיח

28 מקום RS:X7לי קורזיץ

ליאור עובדיה מדלל
אליפות אירופה 

סרביה, 21.7-14.8.2011
קליעה

מקום 7

597 נק'+ 101.3 בגמר=

698.3 נק'

 69

שחר צוברי

אליפות אירופה

בולגריה, 8-17.9.2011
RS:Xשייט

83 מקום 4

83 מקום 8נמרוד משיח

39 מקום 10מעיין דווידוביץ'

מדליית כסף באליפות העולם לנוער לשנת 2011:

אורן יעקב
אליפות עולם לנוער

צרפת, יולי 2011
100 לייזר רדיאלשייט

מדליות באליפויות אירופה לנוער לשנת 2011:

נבחרת )קבוצתי(
אליפות אירופה

בלארוס, 27-29.5.2011
התעמלות אמנותית

חבל

מדליית ארד
23 נבחרות51.200 נק'

תום קרמר
אליפות אירופה לנוער

סרביה, 7-10.7.2011
שחייה

200 מ' פרפר

מדליית ארד
2.00.52 30

עמנואל בן חפר
אליפות אירופה

סרביה, 21.7-14.8.2011
מדליית ארדקליעה

592 נק'+ 100.4 נק'=

692.4 נק'
 54

לורה קישון
אליפות אירופה לנוער

בולגריה, 10-19.9.2011
שייט

RS:X
מדליית ארד

 18

פיטר פלצי'ק
אליפות אירופה לנוער

בלגיה, 16-18.9.2011
ג'ודו

עד 90 ק"ג

מדליית כסף
33 משתתפים4 ניצחונות

שגיא מוקי
אליפות אירופה לנוער

בלגיה, 16-18.9.2011
ג'ודו

עד 73 ק"ג

מדליית ארד
 39

רון אטיאס
אליפות אירופה לנוער

קפריסין, 6-8.10.2011
טאקוונדו

עד 55 ק"ג

מדליית כסף
27 3 ניצחונות

*טבלת התוצאות איננה כוללת את תוצאות אליפות העולם בשייט המתקיימת בימים אלה באוסטרליה
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