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קוראים יקרים

דבר העורכים

מגזין
יניב אשכנזי

מספר  8הוא הראשון היוצא לאור במחזור האולימפי הנוכחי.
המגזין כולל שלושה חלקים עיקריים .הראשון שבהם עוסק
במשחקי ריו  2016וכולל ניתוח של הופעת משלחות ישראל  -האולימפית
והפאראלימפית ,וסיקור וניתוח מקצועי של הענפים המרכזיים במשחקים -
אתלטיקה ,התעמלות מכשירים ואמנותית ושחייה ,תוך הצגת מגמות עתידיות.
גם נושא הנשים בספורט מתייחס למשחקי ריו ובעיקר למגמה של הוועד
האולימפי הבין-לאומי להגיע לשוויון מגדרי במשחקים ,תוך שהוא מציף את
הבעייתיות הנובעת משאיפה זו.

ואם בריו עסקינן ,הרי בעקבות המסקנות והלקחים שהופקו בסיום המחזור
האולימפי האחרון הועלו כמה המלצות ,שטרם אושרו ,לקראת המחזור הקרוב
ונציין חלק מהן :א .תימשך העדיפות הענפית (לתת הרבה למעט) ואף תורחב,
ב .תיקבע מדיניות של “שכר ועונש” (השיטה הבריטית) ,שבאה לידי ביטוי
בהמשך תיעדוף של ענפי ספורט שיעמדו במטרות המקצועיות בסוף המחזור
האולימפי והגדלת תקציבם ,בניגוד לענפים שלא יעמדו בהן שמעמדם
התקציבי יפחת .ג .הקריטריונים לכניסה לסגלי היחידה לספורט הישגי ותנאי
פרופ' גרשון טננבאום
הסף הלאומיים למשחקים האולימפיים יוקשחו אף הם .ד .ספורטאי שישיג
את הקריטריון הבין-לאומי יצטרך להשתייך ,במקביל ,לסגל “ארד” ביחידה
לספורט הישגי .ה .היחידה תמליץ לאיגודים (הרלוונטיים) לעבוד במתכונת של נבחרות כדי לאגם משאבים
מקצועיים ולהבטיח שכל הספורטאים הטובים יתאמנו יחד עם אותו מאמן לאומי ,מה שיַקנה סביבת
מצוינות איכותית ויעילה יותר.
החלק השני של המגזין עוסק בנושאים שונים הקשורים למדעי הספורט :חוסר ברזל והשפעתו על ביצועי
הספורטאים ,תורשה מול סביבה והשפעתן על ביצועים ספורטיביים ורכישת מומחיות בספורט ,שיטות
שונות לניטור עומסי האימון ומציאת הקשר בין מינון לתגובה כדי שהאימון יהיה ספציפי ומותאם לכל
ספורטאי .מאמר נוסף ,פרי שיתוף פעולה בין היחידה לספורט הישגי ,המחלקה לרפואת ספורט במכון
וינגייט ואיגוד הכדוריד ,מתייחס ליכולות הגופניות של שחקני כדוריד על-פי עמדות במגרש ,במטרה
להתאים לכל עמדה תכנית אימונים ספציפית.
ספורטאים צעירים מוכשרים עומדים במרכזו של החלק השלישי במגזין .המרכז לרפואת ספורט במכון
וינגייט ביצע וניתח מבדקי יכולת לכדורסלניות צעירות והדגיש את חשיבותם לתהליך המעקב והבקרה וגם
 מבדקים לאזור הגפה העליונה לשם הערכת יציבות חגורת הכתפיים וליבת הגוף ואיתור ספורטאים עםגורמי סיכון לפציעות .חלק זה מציג גם נייר עמדה העוסק בטיפוח נכון ,בריא ומותאם-גיל של ספורטאים
צעירים וחושף טפח מתפיסת העולם של גרמניה ,שלמרות היותה מעצמת ספורט היא מתמודדת כיום
עם חוסר כישרונות צעירים בספורט ההישגי  .
מדור “דמות מופת” מתמקד הפעם במי שעיצב במשך עשרות שנים את דרכו של הספורט הישראלי -
שמואל ללקין ,מנכ”ל התאחדות הספורט בשנים  1962עד .1996
לבסוף ,ברצוננו להתנצל בפני ד”ר רועי סמואל על כך ששמו לא פורסם ככותב ראשי בהקדמה ובמאמר
שפורסם במגזין מס’ “( 7המשחקים האולימפיים כאירוע-שינוי בקריירה של ספורטאים ומאמנים ישראלים:
תגובות על משחקי לונדון .)”2012
אנו מקווים שהמגזין ישמש את הקוראים שלנו  -ספורטאים ,מאמנים ומדעני ספורט  -כמקור מידע
משמעותי להעשרת הידע וכתרומה לפעילות היום-יומית שלהם בשדה הספורט.
קריאה נעימה
יניב אשכנזי ופרופ’ גרשון טננבאום
עורכים
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ישראל במשחקים
רקע
במאמר הקודם (גיליון  ,7יולי  )2016התמקדנו בעיקר בהצגת
המשלחת הישראלית לקראת משחקי ריו  2016ויעדיה .מאמר זה
מסכם את הופעת המשלחת  -צפי מול תוצאות ,כמו גם לקחים,
מסקנות והמלצות לקראת מחזור טוקיו  2020ומשחקי .2024

משחקי ריו 2016

דני אורן

המנהל המקצועי של
המשלחת האולימפית,
היחידה לספורט הישגי
danio@wingate.org.il

מספר ספורטאי המשלחת היה גדול מהצפי .ניתן להצביע על כמה
גורמים לכך:
הקלה משמעותית בקריטריון הבין-לאומי במרתון .בעקבות
שינוי הקריטריון הראשוני שפורסם והקלה בקריטריון הנדרש
להשתתפות במשחקים קבעו ארבעה רצי מרתון נוספים את
הקריטריון לריו.
פסילה (בשל שימוש בחומרים אסורים) של כמה משלחות
וספורטאים בענף הרמת המשקלות .בעקבות זאת עלתה ישראל
בדירוג המדינות וקיבלה קווטה בהרמת משקולות.
קביעת קריטריון של נבחרת השליחות בשחייה .הדבר איפשר
לשחיינית רביעית להשתתף במשחה השליחות (קבעה קריטריון
 ,Bהמאפשר זאת).
כניסתו של דודי סלע לדירוג האולימפי ,המזכה השתתפות
במשחקים חודשים אחדים לפני המועד
נתונים נוספים:
כל הספורטאים שנכללו במשלחת עמדו בשני הקריטריונים -
הבין-לאומי והישראלי ,שפורסמו שנתיים לפני המשחקים (מטילת
הכידון מרגריטה דורוז'ון ,שנכללה במשלחת לאחר שקבעה את
הקריטריון ב  ,2016לא קבעה תוצאה של "הוכחת יכולת" במהלך
 2017ולכן נגרעה מהמשלחת).
מלבד היותה של המשלחת הגדולה ביותר ,גם מספר הנשים
בה היה הרב ביותר  25 -ספורטאיות ,שהיוו  53%מכלל חברי
המשלחת (לראשונה יותר מ.)50%-
מספר ענפי הספורט שבהם השתתפו הספורטאים הישראלים
היה הגדול ביותר  17 -ענפים.

הילה דוידוב

סגנית המנהל המקצועי
של המשלחת האולימפית,
היחידה לספורט הישגי
hilla@nocil.co.il

צילום :עמית שיסל
6

ספורט הישגי

מטרות והישגי המשלחת במשחקי ריו
עבור כל ספורטאי המשלחת נקבע צפי (בשיתוף המאמנים) להישגים
במשחקים ,שכלל תוצאה והישג (מיקום) .הצפי התבסס על הישגי
הספורטאים באליפויות עולם ואירופה (תחרויות מטרה) במחזור
האולימפי האחרון ,שהיה מוצלח בהתייחס למספר המדליות שבהן
זכו הספורטאים במהלך הקמפיין ( 33לעומת  31במחזור לונדון).
 5ספורטאים בסגל משלחת ישראל לריו השתייכו לסגלי זהב (מקום
 3-1באליפות עולם ,או מקום  1באליפות אירופה) ו 11-לסגל כסף,1
שנקבע על-ידי מיקום באליפות מטרה (מקום  8-4באליפות עולם,
 3-2באליפות אירופה או דירוג עולמי עד  ,)25ולא ע"י קביעת תוצאה
מדידה המקנה כניסה לסגל כסף ,כפי שנקבע בשחייה ובאתלטיקה.
לשם השוואה ,במשלחת ללונדון  2012נכללו  15ספורטאים 2בסגל

 .1כולל נבחרת ההתעמלות האמנותית הקבוצתית שנספרה כ1-
 .2כולל שני צוותי שייט  ,470שכל אחד מהם נמנה כ1-

האולימפיים בריו 2016
 47ספורטאים  25 -נשים ו 22-גברים  -המשלחת הגדולה ביותר
אי-פעם למשחקים האולימפיים ,ייצגו את ישראל בריו .2016
בצד הצלחות שהתבטאו בשתי מדליות ארד ,בחמישה גמרים
ובכמה תוצאות ראויות בהחלט ,היו גם אכזבות מספורטאים
שהיו רחוקים מיכולתם האמתית ,כפי שהּוכְ חה במהלך
המחזור האולימפי שקדם לריו .על כל אלה ועל הלקחים,
המסקנות וההמלצות לקראת טוקיו  - 2020במאמר זה.

המשלחת הישראלית בטקס הפתיחה של משחקי ריו  .2016נושאת הדגל  -נטע ריבקין.
אפריל 2017
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לונדון ,הסגל הבכיר ביותר באותה שנה,
אך הקריטריונים לסגל זה (מקום 8
באליפות אירופה או דירוג עולמי  )50היו
קלים יותר מהקריטריונים לסגל כסף
בשנת  .2016לאור נתון זה ,המצביע על
כך שמספר הספורטאים במשלחת
לריו שהיו בטופ העולמי והאירופי היה
גבוה יותר מאשר בלונדון ,הצפי למדליה
אחת לפחות ול 10-8-גמרים היה ריאלי
בהחלט .מטבלה  2ניתן ללמוד כי בריו
הושגו המדליות ( )2והגמרים ( 4מתוך )5
ע"י ספורטאים/ות מסגלי הזהב והכסף.
מכאן שסיכוייהם של אלה שהשתייכו

מדיניות התיעדוף הענפי
הוכיחה את עצמה בריו.
ההמלצה היא להמשיך במדיניות
זו גם לקראת טוקיו 2020
ולעדכנה .למשל  -הוספת
ענפים מועדפים בדרג ב'

לסגלים אלה לזכות במדליה או להעפיל
לגמר אולימפי היו גדולים יותר.

צפי מול הישג

מדליות :המשלחת עמדה במטרה
העיקרית שלה ואף יותר מכך  -זכייה
בשתי מדליות אולימפיות! כמו כן,
לראשונה שוחזר ההישג של זכייה
במדליה אולימפית ע"י ספורטאית.
גמרים :המטרה השנייה ,הגעה ל10--
 8גמרים ,לא הושגה .חמשת הגמרים
שהושגו היה מספר נמוך מהצפי,
בעקבות אי-הצלחה של ספורטאים שהיו
מועמדים לגמר בענפי השחייה ,ההיאבקות ,הקליעה ,ההתעמלות
(מכשירים) והשייט (יותר מגמר אחד).
הופעת המשלחת על-פי ענפים:
3
ענפים מועדפים
שייט  -מלבד גמר אחד ,הופעה מאכזבת.
התעמלות אמנותית  -הופעה ראויה  -גמר קבוצתי; מכשירים -
הופעה מאכזבת.
אתלטיקה  -גמר אחד ,השאר רחוקים משיאם.

טבלה  :1משלחת ישראל למשחקי ריו  :2016יעדים וביצוע בפועל
בפועל
יעדים
נושאים
גודל המשלחת  35-30ספורטאים/ות  22 - 47גברים 25 ,נשים:
המשלחת האולימפית
		
הגדולה ביותר עד היום
		
 17ענפים ,מתוכם  3חדשים:
 15ענפים,
מספר
ענפי ספורט מתוכם  3-2חדשים אופני הרים ,טריאתלון ,גולף
			
שהספורטאים
			
יטלו בהם חלק
 2מדליות :ירדן ג'רבי  -ארד,
זכייה במדליה מדליה אחת
		
אולימפית
 63ק"ג; אורי ששון  -ארד,
		
 100+ק"ג
 5גמרים :ג'ודו :שגיא מוקי -
 10-8גמרים
גמרים
מקום  ,73- ,5לינדה בולדר
		
 מקום  ;70- ,7אתלטיקה:		
חנה קנייזבה מיננקו ,קפיצה
		
משולשת  -מקום  ;5גלישה
		
		
 RS:Xמעיין דוידוביץ'  -מקום
 ;7התעמלות אמנותית
		
(קבוצתית) :אלונה קושבצקי,
		
אידה מירין ,יקטרינה לבינה,
		
קרינה ליחבר ,יובל פילו -
		
מקום  6בקרב רב
		

 .3כל המדליות והגמרים הושגו על-ידי ספורטאים המשתייכים לענפים
אלה.

ירדן ג'רבי  -זוכת מדליית הארד בג'ודו .כאן בקרב מול מריאנה סילבה
הברזילאית.

אורי ששון  -זוכה מדיית הארד בג'ודו .כאן בקרב מול אלכס גרסיה מנדוזה
מקובה.
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טבלה  :2השוואת מדליות וגמרים בין ריו  2016ללונדון 2012
בהתייחס לסגלי הישג
גמרים
מדליות
משחקים 		 סגל
3
1
זהב
ריו 2016
1
1
כסף
1
0
ארד
0
0
בכיר
7
0
סגל לונדון 2012
לונדון 2012
1
		
אולימפי מורחב
			
		 (סגל מס'  2בחשיבותו)

שחייה  -הופעה מאכזבת ,ללא אף
שיאי אישי.
ג'ודו  -הופעה מצוינת :שתי מדליות
ושני גמרים.
שאר הענפים:
טריאתלון  -הופעה טובה.
אופניים ,גולף ,בדמינטון ,הרמת
משקולות ,טניס ,קליעה ,שחייה -
הופעה סבירה.
היאבקות ,טאקוונדו  -הופעה מאכזבת.
טבלה ( 3בעמוד  )10מסכמת את הצפי
להישג (מקום או תוצאה) של ספורטאי
המשלחת לריו ,את התוצאות שהשיגו,
והאם עמדו או לא עמדו בצפי.

לקראת המחזור הקרוב נקבעה
מדיניות של "שכר ועונש" -
תגמול מוגדל לענף מצליח
ומצד שני  -הפחתת תקציבים
וצמצום המעטפת לענף
שלא עמד ביעדים

מסקנות והמלצות
בעקבות ההישגים של ספורטאי המשלחת למשחקי ריו הופקו
לקחים וניתנו המלצות בארבעה נושאים עיקריים:
 .1ענפים מועדפים:
מדיניות התיעדוף הענפי הוּכ ְחה כמוצלחת ביותר .מומלץ להמשיך
במדיניות זו ולהוסיף כמה עדכונים:
קביעת מדיניות של "שכר ועונש" (בדומה לשיטה הבריטית),
כלומר ,תגמול מוגדל לענף מצליח ומצד שני הפחתת תקציבים
וצמצום המעטפת לענף שלא עמד ביעדים.
הוספת ענפים מועדפים בדרג ב'  -טריאתלון ,סיוף ,טאקוונדו
והיאבקות .הכוונה היא להרחבת הסיוע התקציבי לאיגודים נוספים
בעלי הישגים בין-לאומיים מוכחים.
קביעת קריטריונים להתניידות ענפית בין מדרגות התיעדוף הענפי
(באיזה שלב בוחנים הצלחה או כישלון ,מה נחשב להצלחה או
לכישלון וכו').
בחינה מחודשת לאחר כל מחזור אולימפי.
 .2קריטריוני הישג:
הקשחת הקריטריון לכניסה לסגלי היחידה לספורט הישגי.
תוצאות באתלטיקה ובשחייה יאפשרו כניסה לסגלי הבכיר והארד
ולא לסגל כסף.

נבחרת ההתעמלות האמנותית  -מקום  6בקרב רב.

תנאי סף ישראלי (קריטריון ישראלי)
למשחקים האולימפיים .יומלץ
שהיכללות בסגל ארד תיחשב כהשגת
תנאי סף ישראלי לעומת הדרישה
להיכלל ב"סגל בכיר" לקראת משחקי
ריו.
הוכחת יכולת עבור ספורטאים
שקבעו את הקריטריון בשנה שלפני
המשחקים .מדיניות זו תימשך ,ואף
יושם על כך דגש נוסף.
הגבלת מספר התחרויות שבהן ניתן
לקבוע את הקריטריון והגבלת מועד
סיומן (בתיאום עם האיגודים) .זאת
במטרה למנוע מצב שבו הספורטאים
ירדפו אחר הקריטריון ויגיעו למשחקים
כשהם "סחוטים" מהמרדף אחריו.

 .3עבודה במסגרת של נבחרות:
שיטה זו מאפשרת עבודה ריכוזית תוך שליטה מלאה של המאמנים
הלאומיים  /מנהלים מקצועיים בכל ה"אנך המקצועי"  -מהצעירים
ועד לבוגרים ,ותוך תיאום מלא ושיטה אחידה בין כל צוותי האימון
והמעטפת המקצועית-מדעית-רפואית .עבודה בשיטת נבחרות
תאפשר לספורטאים צעירים ולכאלה שאינם בסגלים הבכירים,
אבל משתייכים לסגלי הנוער של היחידה לספורט הישגי ,תנאים
שווים כמעט לאלו של ספורטאי הסגלים האולימפיים הבכירים.
פועל יוצא מכך הוא הרחבת בסיס הפירמידה ההישגית .הדבר ייצור
תחרותיות מקצועית חיובית בכל ענף ויגרום לכך שמי שיגיעו בסופו
של דבר למשחקים האולימפיים יהיו ספורטאים איכותיים יותר.
במסגרת המעטפת המקצועית-רפואית  -בניית צוות של אנשי
מקצוע שילוו את ספורטאי הענף לאורך כל ה"אנך הענפי"
ויתמקצעו בנושאים הייחודיים לענף שילוו.
 .4עתודה הישגית  -פרויקט צעירים:
מתן תמיכה כספית ייעודית (בדומה להכנות אולימפיות) לספורטאים
צעירים מוכשרים (גילאי  )23-15כתשתית למשחקים האולימפיים
ב .2024-התמיכה תבוא לידי ביטוי בעיקר בהרחבת ההתנסות במחנות
אימון ובתחרויות בין-לאומיות ,בצבירת ניסיון בי"ל ואף במתן מעטפת
מקצועית ורפואית בדומה לספורטאי הסגלים האולימפיים הבוגרים.

חנה קנייזבה-מיננקו  -מקום  5בגמר הקפיצה המשולשת
( 14.68מ').
אפריל 2017
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טבלה  :3סיכום תוצאות ספורטאי המשלחת הישראלית לריו  ,2016כולל צפי ,עפ"י ענפי הספורט
מספר
מקום ותוצאה
מקצוע
		 שם
ענף
עמידה/אי-עמידה 		
צפי
4
בצפי
		
המשתתפים
					
עמד בצפי
חצי עליון
49
29
הרים
שלומי חיימי
אופניים
עמדה בצפי
 2/3עליון
68
48
כביש
שני בלוך
לא עמד בצפי
חצי גמר
24
 46.06במוקדמות
 400מטר
דונלד סנפורד
אתלטיקה
עמדה בצפי
גמר
קפיצה משולשת מקום  5בגמר  14.68מ' 37
חנה מיננקו
לא עמד בצפי
חצי עליון
43
 2.17מ'
קפיצה לגובה
דימה קרויטר
לא עמד בצפי
חצי עליון
מקום  2:30:30 121ש' 155
מרתון
טסמה מוגס
לא עמד בצפי
חצי עליון
155
מקום 2:30:45 122
מרתון
אגז'ה גואדה
עמד בצפי
חצי עליון
155
מקום 2:21:06 74
מרתון
מארו טפרי
לא עמדה בצפי
חצי עליון
157
DNF
מרתון
לונה קורלימה
עמדה בצפי
 2/3עליון
157
מקום 2:47:27 90
מרתון
מאור טיורי
 2-1ניצחונות עמד בצפי
41
ניצחון  1והפסד 1
יחיד
מישה זילברמן
בדמינטון
לא עמד בצפי
גמר ()7-3
34
הפסד 1
 66ק"ג
גולן פולק
ג'ודו
עמד בצפי
גמר ()7-1
35
מקום 5
 73ק"ג
שגיא מוקי
עמד בצפי
גמר ()7-1
31
מדליית ארד
 100+ק"ג
אורי ששון
לא עמדה בצפי
9-7
23
הפסד 1
 48ק"ג
שירה ראשוני
לא עמדה בצפי
7
22
הפסד 1
 52ק"ג
גילי כהן
עמדה בצפי
7-3
26
מדליית ארד
 63ק"ג
ירדן ג'רבי
עמדה בצפי
9-7
24
מקום 7
 70ק"ג
לינדה בולדר
עמדה בצפי
חצי עליון
60
מקום 31
יחידות
לטיסיה בק
גולף
לא עמדה בצפי
9-3
16
הפסד 1
 69ק"ג
אילנה קרטיש
היאבקות
עמד בצפי
14-12
23
מקום 17
איגור אולשנצקי  105+ק"ג
הרמת משקולות
לא עמדה בצפי
12-8
26
מקום 13
אישי
התעמלות אמנותית נטע ריבקין
עמדו בצפי
גמר
14
מקום  6בגמר
קבוצתי
יקטרינה לבינה
		
גמר
		
קרב רב
		
אלונה קושבצקי
		
גמר
				
אידה מיירין
		
גמר
				
קרינה ליחבר
		
גמר
				
יובל פילו
לא עמד בצפי
גמר
72
מקום 58
קרקע
התעמלות מכשירים אלכס שטילוב
לא עמד בצפי
24-8
71
מקום 44
מתח
		
לא עמד בצפי
גמר
16
הפסד 1
 58ק"ג
רון אטיאס
טאקוונדו
 2-1ניצחונות עמד בצפי
64
ניצחון 1
יחידים
דודי סלע
טניס
עמד בצפי
TOP 45
52
מקום 26
גברים
רון דרמון
טריאתלון
לא עמד בצפי
גמר
50
מקום 14
רובה אוויר
סרגיי ריכטר
קליעה
		
עמד בצפי
		 47
מקום 15
 60שכיבה
לא עמד בצפי
18-14
39
מקום 54.66 27
 100גב
יעקב טומרקין
שחייה
		
		
לא עמד בצפי
8-6
26
מקום 1:58.63 15
 200גב
			
				
 1:57.58מוקדמות
לא עמדה בצפי
20-16
44
מקום 1:09.42 30
 100חזה
עמית עברי
		
לא עמדה בצפי
		 45
מקום 59.42 26
 100פרפר
		
לא עמדה בצפי
25-20
29
מקום 2:31.49 28
 200חזה
לא עמדה בצפי
20-16
89
מקום 25.41 35
 50חופשי
אנדראה מורז
		
לא עמדה בצפי
18-14
46
מקום 55.47 30
 100חופשי
לא עמדה בצפי
20-16
89
מקום 25.38 33
 50חופשי
זוהר שיקלר
קרוב מאוד לצפי
16-12
27
מקום 1:59.80 17
 200מ.א.
גל נבו
		
לא עמד בצפי
12-9
26
מקום 4:18.29 19
 400מ.א.
		
קרוב מאוד לצפי
25-20
29
מקום 1:58.64 26
 200פרפר
לא עמד בצפי
20-16
85
מקום 22.80 41
 50חופשי
זיו קלונטרוב
		
לא עמד בצפי
30-25
59
מקום 50.65 45
 100חופשי
שליחות
		
לא עמדו בצפי
מקום 16 3:41.97 16
 100X4חופשי
שחייה אמנותית
לא עמדו בצפי
18-17
24
מקום 21
אנסטסיה גלושקוב דואט
		
18-17
				
יבגניה טטלבאום
עמדה בצפי
10-1
26
מקום 7
RS:X
מעיין דוידוביץ'
שייט  +גלישה
לא עמד בצפי
10-1
36
מקום 17
RS:X
שחר צוברי
לא עמדו בצפי
10-5
26
מקום 21
 470גברים
אייל לוין
		
10-5
				
דן פרוייליך
לא עמדו בצפי
15-10
20
מקום 17
 470נשים
גיל כהן
						
נינה אמיר
 .4סה"כ 18 :ספורטאים/ות עמדו בצפי (נבחרת האמנותית נספרה כ ,)1-והשאר לא עמדו בו.
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הגולשת מעיין דוידוביץ' (מקום  - )7עמדה בצפי.

 .5תכנון אסטרטגי
קביעת מטרות ויעדים לשני מחזורים אולימפיים ברמת המאקרו (כלל
ענפי) וברמת המיקרו (ענפי)
 .6היחידה לספורט הישגי:
במהלך מחזור ריו ( 2016גם לפניו) הורחבו משמעותית הנושאים
שבהם עוסקת היחידה ,כחלק מהיותה גוף מוביל ובעל מומחיות
בספורט ההישגי .לאחר משחקי לונדון  2012וביתר שאת לאחר
ריו  ,2016החלו איגודי הספורט הגדולים לגייס מנהלים מקצועיים
ומאמנים לאומיים בעלי שיעור קומה בענפים רלוונטיים .תהליך
זה ,כמו גם אחרים ,גרם להרחבת העבודה של היחידה בנושאים
רוחביים מסוימים .מתאמי היחידה ימשיכו להיות מעורבים בתכניות
העבודה המקצועיות של האיגודים בספורט ההישגי תוך שימת דגש
על חמשת הענפים המועדפים  -ג'ודו ,שייט ,שחייה ,התעמלות,
אתלטיקה.

הטריאתלט רון דרמון (מקום  - )26עמד בצפי.

הגולפאית לטיסיה בק (מקום  - )31עמדה בצפי.

סיכום
אלו היו המשחקים האולימפיים הראשונים שבהם שימשתי כמנהל
המקצועי של המשלחת הישראלית .היציאה למשחקים לוותה
בהתרגשות רבה ,לא רק מעצם נטילת האחריות על משלחת
שהייתה הגדולה והמורכבת במשלחות ישראל ,אלא גם מהידיעה
כי הברזילאים אמנם עשו כמיטב יכולתם "להרים" את הפרויקט
הגדול בעולם אך מנגד  -לא עמדו ברף הציפיות שהציבו קודמיהם
הבריטים .למרות זאת ,הודות לצוות חלוץ של המשלחת הישראלית,
שהכשיר את הקרקע לבואה .המשחקים ,מבחינתנו ,יצאו לדרך ללא
תקלות ולשביעות רצון הכול.
אני מלא גאווה על היותי בצוות הניהולי של משלחת שהייתה כה
איכותית ומקצועית ,שהתנהלה תוך פרגון וכבוד הדדי בין כל חבריה
והחשוב מכול  -שייצגה את מדינת ישראל כראוי והביאה כבוד רב
לספורט הישראלי כולו.

הרוכב שלומי חיימי (מקום  - )29עמד בצפי.
אפריל 2017

11

ישראל במשחקים ה
רקע

המשחקים הפאראלימפיים  -ריו 2016

יעל לנדר

מתאמת ספורט נכים,
היחידה לספורט הישגי
yaell@wingate.org.il

המשחקים הפאראלימפיים בריו נפתחו ב 7-בספטמבר ,כשבועיים
מתום המשחקים האולימפיים ,והסתיימו ב 18-בו בטקס סיום
מרהיב .להפתעתנו הרבה ובניגוד ל”שמועות” ,המשחקים היו ברמה
מקצועית גבוהה שהופגנה בכל הזירות בריו ,מתקני תחרות איכותיים,
עמידה בלוח הזמנים ,שיפוט ברמה גבוהה  -כל אלה ועוד היו למופת.
הפארק האולימפי היה מרשים ,והאווירה במתקני התחרות הייתה
ספורטיבית וטובה הודות לקהל הרב שהגיע לצפות בתחרויות (נמכרו
יותר משני מיליון כרטיסים לקהל המקומי).
הרמה המקצועית הגבוהה מחייבת את מדינת ישראל להמשיך
ולהשקיע משאבים כספיים ואנושיים בתכניות לקידום הספורט
הפאראלימפי ,במטרה לשפר את מצבנו בזירה הבין-לאומית ,שכן
העולם “בורח לנו” ואנו נותרים מאחור .אותן מדינות ששמו להן למטרה
לפתח את הספורט הפאראלימפי ,בידיעה ברורה שהמשחקים
ואירועי הספורט החשובים המתרחשים בעולם מספקים עניין לכלל
הציבור במדינה ,השראה וכבוד רב – אלה גם המדינות שדורגו בראש
טבלת המדליות במשחקי ריו (ראו פירוט בהמשך).
בדומה למשחקים באתונה ובלונדון ,סין דורגה במקום הראשון,
בריטניה שנייה ואוקראינה ,ארה”ב ואוסטרליה אחריהן .במשחקים
השתתפו  4,316ספורטאים וספורטאיות מ 159-מדינות ,שהתחרו
ב 22-ענפי ספורט .חמש המדינות המובילות זכו ב 780-מדליות
(מתוך  - 1,584כ 50%-בסה”כ) ,ו 154-המדינות הנוספות זכו ב50%-
הנותרים .כמו כן ,רק  83מדינות ( )52%זכו במדליות.
הייתה לי הזכות להיות חלק ממשלחת ישראל ,שהתנהלותה לאורך
כל תקופת המשחקים הביאה כבוד רב למדינה .זו הייתה משלחת
איכותית ,שכללה  33ספורטאים ( 17גברים ו 16-נשים) שהתחרו ב11-
ענפי ספורט וב 42-אירועים .מאמר זה מתמקד בהכנותיה של ישראל
לקראת המשחקים ,בהופעתה בריו ובלקחים ובהמלצות לקראת
המחזור האולימפי הנוכחי.

ההכנות של משלחת ישראל לריו
ההכנות של ישראל החלו מיד לאחר משחקי לונדון  2012כתכנית
ארבע-שנתית ,תוך שיתוף פעולה מקצועי בין ההתאחדות לספורט
נכים ,הוועד הפאראלימפי ,היחידה לספורט הישגי וארגוני הנכים.
הקריטריונים שהיוו את סף הכניסה לסגל ולאחר מכן לנבחרת גובשו
בשנה שלאחר לונדון ,בתהליך משותף של הוועדות הענפיות ,הוועדה
המקצועית והיחידה לספורט הישגי .מתוך סגל זה גובשה המשלחת
לריו .הקריטריונים שנקבעו היו ספציפיים לענף ,בהתאם לאופיו
ולאופן התנהלותו המקצועית ,במטרה ליצור סגל ספורטאים איכותי.
נוסף להמשך טיפוחם של ענפים קיימים ,עמלו הארגונים על פיתוחם
של ענפים חדשים ,והודות להשקעה זו התאפשרה כניסתם של
שלושה ענפים חדשים :כדורשער לנשים ,בוצ’יה וקיאקים .באיור 1
(בעמוד  )14ניתן לראות את ההתפלגות של  42האירועים בריו ב11-
הענפים שבהם השתתפה ישראל ,מחציתם בענף שחייה .המחצית
השנייה הייתה בעשרת הענפים הנוספים .טניס שולחן היה הענף
השני בגודלו ( 5אירועים) וכיסאות גלגלים וטניס  -השלישי ( 4אירועים).
התמונות באדיבות קרן איזיקסון,
ההתאחדות לספורט נכים
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פאראלימפיים ,ריו 2016
משלחת ישראל עמדה אמנם ביעדים שהוצבו לה טרם המשחקים בריו
אבל דירוגה בעולם הולך ויורד בעשורים האחרונים.
אחת הסיבות העיקריות היא שהספורט הפאראלימפי בעולם
הפך להיות מקצועני לכל דבר ,והרבה מדינות הבינו את חשיבותו
ומשקיעות בו משאבים כספיים ואנושיים רבים .אצלנו ,לעומת זאת,
חסרים עדיין משאבים הן ברמת התשתיות והן ברמות הגבוהות
כפועל יוצא של הגישה כלפי ספורט הנכים ההישגי במדינה.
כל הגורמים האחראים לתהליך הכנת הספורטאים ,שפעלו בשיתוף
פעולה במהלך המחזור האולימפי ,הקנו להם תמיכה ותנאים נוחים
לעבודה:
תכנית עבודה שנתית ורב-שנתית שכללה מערך אימונים ,מבדקי
יכולת ,מחנות אימון ותחרויות ברמה לאומית ובין-לאומית
מאמנים מהטובים בארץ ,כולל מערך השתלמויות למאמנים
ולספורטאים
ציוד ומתקנים מהטובים ביותר
מערך רפואי תומך  -מרמת תחזוקת הגוף ומניעת פציעות ועד

לטיפול בפציעות קיימות ושיקום ,סיוע מנטאלי ועוד
תמיכה כספית על בסיס חודשי ומלגות עבור הישגים
פתרון לכל בעיה אישית במטרה ליצור שקט לספורטאי.

חשיפה תקשורתית
המומנטום שבו החלו הבריטים ב 2012-בכל הקשור לחשיפה
תקשורתית לפעילות הנכים הביא לכך שהעולם כולו הגביר את
מעורבותו גם במשחקי ריו .זה היה נכון גם לגבי החשיפה התקשורתית

בדרך לטקס הפתיחה של המשחקים הפאראלימפיים בריו
אפריל 2017
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בישראל :הציבור זכה לכך בהיקף נרחב (טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות
ואינטרנט) ,הרבה תודות לאשת הדוברות ויחסי הציבור בהתאחדות
הנכים וצוות השדרים של ערוץ  .1הם סיקרו את המשחקים ,העבירו
תמונות ומידע בזמן אמת ושידרו מן האולפן תחרויות נבחרות של
ספורטאינו ,תוך שהם מלווים את השידור באנשי מקצוע שסיפקו
הסברים על התחרויות.

ריו :צפי מול ביצוע
בפני המשלחת הישראלית הוצבו שתי מטרות עיקריות:
זכייה ב 5-3-מדליות
מספר הנשים  50% -מהמשלחת.
אחת המטרות אחרי המשחקים הפאראלימפיים באתונה 2004
הייתה להעלות את מספר הספורטאיות במשלחת ,עד כדי השוואה
למספרם של הגברים .בריו עמדנו במשימה ,הודות לבניית מערך
תומך לספורטאיות ,כולל תקן למתאמת נשים בהתאחדות ולסיוע
של פרויקט “אתנה” (החל לפעול בשנת  )2007באיתור ובטיפוח
ספורטאיות צעירות ,בחיזוק ספורטאיות פעילות ובעידוד ענפים
חדשים .אחוז הספורטאיות בסגל עלה בהדרגה :מאתונה 2004
( ,)11%דרך בייג’ינג  ,)19%( 2008לונדון ( )24%ועד ריו ( .)48%זאת
ועוד  -שתיים מתוך שלוש המדליות הושגו על-ידי נשים ,ו 63%-מכלל
הספורטאיות הגיעו לגמר הפאראלימפי.
לכל אחד ואחת במשלחת הישראלית נקבעה מערכת ציפיות
אובייקטיבית בהתאם להישגיו/ה במחזור האולימפי האחרון,
שהתבססו על אליפויות עולם ואירופה .במשחקי ריו בוצע הניתוח
על-פי מספר האירועים שהתקיימו (כאמור 42 ,בסה”כ):
הושגו  3מדליות.
הספורטאים עמדו בצפי ב 32-אירועים ( )76%ולא עמדו בו ב10-
אירועים (.)24%
לא היו תוצאות מעל הצפי.
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אופניים
בוצ'יה
חתירה
טנ"ש
טניס
אתלטיקה
כדור שער
קיאקים
קליעה
שחייה
שייט
איור  :1התפלגות האירועים שבהם השתתפה המשלחת הישראלית בריו

ירידה בהישגי המשלחת
טבלה  1מפרטת את מספר המדליות והדירוג של משלחות ישראל
 ממשחקי ברצלונה  1992ועד ריו ( 2016משחקי ברצלונה מהוויםתחילתה של תקופה חדשה ובסיס להשוואה למשחקים האולימפיים
המאוחרים יותר*.
הטבלה מציגה בבירור לא רק את העובדה שבריו סיימה ישראל
במקום ה( 74-המהווה את האחוזון ה ,47-כלומר 53% ,מהמדינות
היו מאחורינו) ,אלא גם את הירידה המשמעותית בהישגי המשלחת
בהשוואה למשחקים הקודמים .יש לכך כמה סיבות:

* במשחקי ברצלונה הוכנסה לראשונה (ברוב הענפים האישיים) שיטת
הסיווג הנוכחית  -השיטה הפונקציונאלית .על-פי שיטה זו ,הערכת כל
ספורטאי וסיווגו נקבעים על-פי כמה תהליכי בדיקה ומבחנים המבוססים
על יכולתם הגופנית ויכולתם לבצע מיומנויות הקשורות לספורט.

השחיינית ענבל פיזרו  -מדליית ארד ב 200-מ’ מעורב אישי .ענבל זכתה ב 9-מדליות ב 4-משחקים פאראלימפיים.
היא מתאמנת באיל”ן חיפה אצל יעקב ביננסון.
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טבלה  :1מספר המדליות והדירוג של משלחות ישראל במשחקים הפאראלימפיים  -מברצלונה  1992ועד ריו 2016
דירוג ישראל
מספר המדינות
ארד
כסף
זהב
מספר המדליות
משחקים
33
90
5
4
2
11
ברצלונה 1992
52
103
5
4
9
אטלנטה 1996
37
123
1
2
3
6
סידני 2000
32
136
5
4
4
13
אתונה 2004
53
146
1
5
6
בייג'ינג 2008
45
164
5
2
1
8
לונדון 2012
74
159
3
3
ריו 2016
הספורט הפאראלימפי בעולם הפך לספורט מקצועני לכל דבר!
מדינות משקיעות משאבים רבים באיתור ובטיפוח ספורטאים
נכים כבר בגיל צעיר ,במטרה להגיע עם משלחת איכותית ככל
האפשר לאירוע השיא  -המשחקים הפאראלימפיים.
בניגוד לעבר ,במדינות המובילות בתחום זה הספורט הוא כל
עיסוקם של הספורטאים ,ומלבד מעטפת מקצועית מלאה
ותגמול חודשי ,הם זכאים למלגה עבור כל הישג משמעותי .עקב
כך הפכה התחרות על המדליה לקשה מאוד עם השנים.
בעבר נסמך רוב הספורט הפאראלימפי בישראל על ארגון נכי
צה”ל .לשמחתנו ,מספרם של נכי צה”ל פחת ובתוך כך גם מספר
החברים בסגל.
אמנם נעשים מאמצים על-ידי ההתאחדות לספורט נכים לאתר
ולטפח ילדים נכים ולהביאם לספורט התחרותי-הישגי ,אך זהו
תהליך איטי.
המשאבים שמקצה המדינה אינם מספיקים .וקשה להגיע לילדים
הנכים מפאת חוק החיסיון הרפואי השומר על פרטיותם.

מסקנות והמלצות
קריטריונים :זהו הכלי החשוב ביותר ,המאפשר את תהליך
ההתמקצעות של הספורט הפאראלימפי ההישגי .הקריטריונים

הקלע דורון שזירי  -מדליית ארד ברובה חופשי .מאחוריו  7מדליות ב5-
משחקים פאראלימפיים .מאמנו הוא גיא סטריק (מאז משחקי ברצלונה .)’92
(משמאל בתמונה הקטנה).

אחוזון
66
50
70
76
64
74
47

מציבים מדדים אובייקטיביים לקביעת הסגלים על-פי המטרות
שגובשו ובחינת יכולת ההתמודדות של הספורטאים במצבי
לחץ ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי באירוע השיא  -המשחקים
הפאראלימפיים .יש לנסח קריטריונים מעודכנים למשחקי טוקיו
 ,2020המתבססים על אלו הקיימים ,בשינויים מסוימים ,בהתאם
להתייחסותם של חברי הוועדות הענפיות והמאמנים ולניסיון
שהצטבר.
הספורטאי במרכז :אחת הנקודות החשובות בקידום הספורטאי
היא הצבתו במרכז .בתהליך הכנת הספורטאי יש לבחון מהם
הצרכים והרצונות שלו ,ובגבולות אלו להציע לו קרקע פורייה
ורגועה להתאמן ולמצות את יכולתו בצורה מרבית.
היבטים מנטאליים :אחת המסקנות החשובות ממשחקי
העבר היא חשיבות נוכחותו של פסיכולוג ספורט ,המלווה את
הספורטאים בתהליך הגעתם למשחקים וגם בהם עצמם .הוא
אמור להוות כתובת עבורם בעתות מצוקה ולהכינם לרגעים
הקריטיים.
פיתוח תכנית אסטרטגית :לקידום ולהשבחת ענפים פוטנציאליים
בישראל (קיימים או חדשים) יש צורך לשלוח לחו”ל  3-2אנשי
מקצוע ,שכל אחד מהם מתמקד ב 3-2-ענפים ,ללימוד ולהכרת
הנעשה בעולם בכלל ובאותם ענפים בפרט ,ליצירת קשרים
עם עמיתים ועוד .דוגמאות של ענפים הן :אתלטיקה (מקצועות
שונים) ,ג’ודו לעיוורים (ענף מוביל בישראל בתחום האולימפי ,ואין
סיבה לא לפתחו בפאראלימפי) ,כדורסל נשים ועוד.
גיבוש סגל אולימפי :ההכנות לטוקיו  2020צריכות להתחיל היום
ולא שעה מאוחר יותר! יש לגבש סגל המבוסס על הספורטאים
המובילים במחזור ריו ,בתוספת כמה ספורטאים צעירים בולטים
בעלי פוטנציאל גבוה.
תמיכה :יש להציע לאותם ספורטאים ,שתוצאותיהם קרובות
לתוצאת הקריטריון ,סיוע במתן מלגות ומעטפת מקצועית,
רפואית ומדעית.
תכניות :העבודה צריכה להתנהל על בסיס תכניות ארבע-שנתיות
ושנתיות ,על כל המשתמע מכך :אימונים ,מחנות אימון ,תחרויות
בארץ ובחו”ל ,מבדקים ,בקרה ומעקב ועוד.
פרויקטים :בענפים שבהם קיים פוטנציאל גבוה להצלחה יש
לטפל במסגרת של פרויקטים ייעודיים הישגיים .לענפים אלה
תינתן עדיפות בהקצאת משאבים.
סדרי עדיפויות :חשוב מאוד ללמוד על המתרחש בספורט הנכים
במדינות מובילות בעולם (ראו דוגמה בהמשך) .על בסיס זה יש
להגדיר סדרי עדיפויות ולמקד את השקעת המשאבים ,תוך
התייחסות לענפים/ספורטאים בעלי פוטנציאל קידום על-פי סוגי
נכויות ,מין ,רמת סיווג ,רמה בעולם ,תשתיות ומתקנים ,מאמנים,
מסורת ועוד.
עבודה מול איגודים (איתור ומיון ראשוני) :יש לקדם ענפים
חדשים שבהם לישראל יש יתרון יחסי (כמו ג’ודו ,טקוואנדו,
סיוף וגם מאמנים ואגודות ברחבי הארץ .היה ניסיון לפתח ג’ודו
לעיוורים ,אך בינתיים ללא הצלחה; יש לנסות שוב) .מעבר לכך ,אין
אפריל 2017
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המערכת לדאוג לגייס מאמנים
ספק שקיימים ילדים/נערים בעלי
מוגבלות המתאמנים באגודות
חדשים ולקדם מאמנים בתחילת
רגילות אך “לא מגיעים” אלינו.
דרכם על-ידי תמיכה בהשלמת
שיתוף פעולה עם האיגודים
לימודים והתמחות בספורט הנכים,
והמאמנים יביא למודעות שיש
כמו גם יצירת מערך השתלמויות
להפנות ילדים אלה להתאחדות
בארץ ובחו”ל אצל מאמנים
לספורט הנכים.
מובילים  -כל זה בסיוע מלא של
מרכזי אימון יומיים (טיפוח
המערכת .יש להמשיך את התהליך
ומיון משני) :יש להקים כמה
שהחל בהתאחדות בנושא הגדלת
מרכזי אימון בארץ (דרום ,מרכז,
התמיכה במאמנים והעברת
צפון) ,שבהם יפעלו כמה ענפים
האחריות להעסקתם להתאחדות,
דומיננטיים באותו אזור (מעין
מה שיעניק להם תחושת מחויבות.
נבחרת אזורית) שיסחפו אליהם
הדבר תלוי בפיתוח אסטרטגיה
ספורטאים צעירים .מרכזים כאלה יציעו את השירותים הנדרשים
שיווקית ,שבה מאמנים בשטח יראו באימון ספורטאים נכים אפיק
לאותו ענף  -מאמנים ואנשי מקצוע מובילים בתחום ,ציוד ברמה
להתפתח בו.
גבוהה ,שירותי חינוך ,הסעדה ועוד ,שיאפשרו לספורטאי להפוך
גיוס ספורטאים שפרשו :חשוב לצרף למערכת ספורטאי עבר
שפרשו ,בעלי ניסיון ,ידע ,כישורים ועניין ,שעשויים להוות חלק
את הספורט לאורח חיים.
ממערך אסטרטגי ומעשי לקידום ספורט הנכים בישראל.
ניוד ספורטאים ( :)talent transferבמערכת קיימים לא מעט
ספורטאים שסיכוייהם להגיע לצמרת העולמית הוא קטן ,וייתכן
הסכם עם בית חולים מאמץ :המטרה היא שבית החולים יהווה
כתובת לבעיות רפואיות של הספורטאים.
שיהיו להם סיכויים טובים יותר בענף אחר .יש לצאת בפרויקט
העצמה טכנולוגית ומדעית :יש לעשות שימוש באמצעים
המסביר לכל המאמנים את חשיבות הנושא ואת העובדה כי
טכנולוגיים שונים לצורך ניתוח יכולתו של הספורטאי ,נקודות
עליהם “לשחרר” ספורטאים כאלה לתועלת המערכת כולה .יש
חוזקה ותורפה שלו ומציאת דרכים לקדמו .לדוגמה :ניתוח ביומכני
מקום לקיים מפגשים עם כל המאמנים המובילים בספורט הנכים
ושיפור התנועה ,מבדקים פיזיולוגיים וכדומה .כמו כן ,שימוש
ולהסביר להם את חשיבות הנושא .המפגש ילווה באירוע רב-
במדע ככלי הכרחי שטרם מוצה כראוי בתהליך האימון ובניית
ענפי ,שאליו יוזמנו ספורטאים פעילים בענפים מסוימים לצורך
הספורטאי והבאתו למיצוי מיטבי של הפוטנציאל הקיים בו.
התנסות בענפים נוספים .יש גם לעודד ולתמרץ מאמנים ,ארגונים
תוכנה פאראלימפית :יש לסיים את התוכנה הפאראלימפית
ומועדונים ,הנרתמים לנושא ומסייעים בדחיפתו קדימה.
(אינטרנטית) ,שבנייתה החלה לפני כשנתיים ,והמאפשרת כניסת
גיוס מאמנים לספורט הנכים וקידום מאמנים קיימים :על
ילדים/בני נוער ובוגרים בעלי
מוגבלויות .באמצעות כלי זה
ובהתאם לנכותו יוכל הגולש
למצוא את סוג הפעילות
שהוא מעוניין לנסות והיכן ניתן
להתאמן.
הרחבת מערך האיתור ,המיון
והטיפוח :התוצאות במשחקי
ריו הוכיחו שהעולם רץ קדימה
מבחינת השקעת משאבים
וידע מקצועי .על ההתאחדות
להרחיב את מערך האיתור,
המיון והטיפוח של כישרונות
צעירים בספורט הנכים (בדומה
לפרויקט “פרחי ספורט”) .כפי
שראינו ,ישראל נמצאת בתהליך
של דעיכה ,ואם לא נפעל
ימשיך הספורט הפאראלימפי
הישראלי להידרדר עוד יותר
ביחס לעולם .מומלץ להיצמד
למדינה בסדר גודל שלנו ,כמו
אירלנד וניו-זילנד (ראו להלן),
המציגות במחזורים האולימפיים
האחרונים התקדמות רבה
בתחום הספורט הפאראלימפי.
בניית מרכזי קליטה :בניית מוקדי
קליטה ברמה הארצית תסייע
לקלוט ילדים נכים ולטפחם ,כל
החותרת מורן סמואל  -מדליית ארד בסירת יחיד .אלופת העולם לשנת  ;2015מאומנת על-ידי פאולה גיזרטי.
אחד בענף שאליו ניתן לשייכו.

אותן מדינות ששמו להן למטרה
לפתח את הספורט הפאראלימפי
בידיעה שהמשחקים מספקים עניין,
השראה וכבוד ,אלה גם המדינות
שדורגו בראש טבלת המדליות בריו
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ספורט הישגי

פיתוח זה יכלול תכנית לאיתור
ולטיפוח ספורטאים/ילדים נכים,
תוך הסתייעות בכוחות פנימיים
ובשילוב התאחדות הספורט
לבתי-הספר ,מחלקות הספורט
ברשויות המקומיות והאגודות
באזור המגורים .יש לנסות כל
דרך כדי להגיע לילדים ולשלבם
בסביבה פעילה ומותאמת.

הרמה המקצועית הגבוהה בעולם
מחייבת את מדינת ישראל להמשיך
ולהשקיע משאבים בתכניות לקידום
הספורט הפאראלימפי ,במטרה לשפר
את מצבנו בזירה הבין-לאומית

מהנעשה בעולם...
אין חדש בכך שהספורט
הפאראלימפי קונה את מקומו כספורט מקצועני לכל דבר .עוד
ועוד מדינות בעולם משקיעות משאבים כספיים ואנושיים במטרה
לבנות תכניות לפיתוח ספורט הנכים  -מרמת התשתיות ועד
לרמה ההישגית הגבוהה ביותר .אם נבחן את תהליך ההתקדמות
של הספורט הפאראלימפי במדינות מובילות כמו סין ,בריטניה,
אוקראינה ,ארצות-הברית והולנד (ראה טבלה  )2ואף במדינות
קטנות כמו ניו-זילנד ,נראה כי הבסיס להתקדמות נשען על תכניות
ארוכות-טווח ,מטרות ברורות ,הקצאת משאבים נרחבים להשגתן
וסיוע נרחב לספורטאים והפיכתם למקצוענים לכל דבר .המדינה
מספקת לספורטאי ההישגי סביבת עבודה תומכת ,המאפשרת לו
להגיע למיצוי הפוטנציאל הטמון בו .אמנם גם בארץ קיים תהליך
טבלה  :2דירוג  10המדינות הראשונות עפ”י מספר המדליות
במשחקים הפאראלימפיים בריו 2016
סה"כ
ארד
כסף
זהב
מדינה
מס'
239
51
81
107
סין
1
147
44
39
64
בריטניה
2
117
39
37
41
אוקראינה
3
115
31
44
40
ארה"ב
4
81
29
30
22
אוסטרליה
5
57
14
25
18
גרמניה
6
62
26
19
17
הולנד
7
72
29
29
14
ברזיל
8
39
15
14
10
איטליה
9
39
12
18
9
פולין
10

ישראל בריו
המשלחת זכתה ב 3-מדליות ארד ב 3-ענפי ספורט שונים:
שחייה ,קליעה וחתירה.
 17מספורטאי המשלחת הגיעו לגמר (מתוך  ,)55% - 33ב14-
אירועים שונים (מתוך .)33% - 42
הנבחרת השתתפה בשלושה ענפי ספורט חדשים :כדורשער
נשים ,בוצ’יה וקיאקים.
הנשים היוו  48%מכלל חברי המשלחת ,והן התחרו ב 4-ענפי
ספורט :שחייה ,חתירה ,כדורשער וקיאקים.
המשלחת כללה  16מאמנים ( 15גברים ומאמנת אחת) ומלווה
לרץ המרתון.
 18ספורטאים היו ותיקים ו 15-חדשים  -בפעם הראשונה
במשחקים הפאראלימפיים ,עובדה המצביעה על התחדשות
ויצירת דור המשך.

דומה ,אבל עדיין חסרים משאבים
כספיים ,טכניים ואנושיים הן ברמת
התשתיות והן ברמות הגבוהות,
שיסייעו להפוך את הספורט
הפאראלימפי למקצועני לכל דבר.

הספורט הפאראלימפי
בניו-זילנד

בתום המשחקים בריו ובניסיון למצוא
דרכים לבנות מערכת שתביא
לשדרוג הספורט הפאראלימפי
בישראל פנינו למדינות מובילות בעולם בתחום זה .הפנייה נעשתה
למדינות בסדר גודל שלנו (כ 35-במספר) ,שעשו קפיצת מדרגה
בהישגיהן בשני המשחקים הפאראלימפיים האחרונים .רק כרבע
מהן השיבו ,והתשובות בעיקרן היו כלליות מאוד .המדינה המובאת
כאן כדוגמה היא ניו-זילנד ,מדינה קטנה אף מישראל ,שסיימה את
המשחקים בריו במקום ה 13-בטבלת המדליות ( 21מדליות  9 -זהב,
 5כסף 7 ,ארד) ,לעומת לונדון  - 2012מקום  17( 21מדליות) ובייג’ינג
מקום  12( 24מדליות) .בתשובה לשאלתנו מהו התהליך שגרם
לשיפור התקבלה תשובה שכללה כמה נקודות מפתח שהיוו את
הבסיס לתכנית השינוי:
הוועד הפאראלימפי של ניו-זילנד שם לו למטרה לסמן את
אותם ענפי ספורט שעשויים לספק מספר רב יותר של מדליות
באליפויות עולם ובמשחקים הפאראלימפיים .הואיל והמשאבים
היו מוגבלים היה צורך להתייעל ככל האפשר ,ולכן הם התמקדו
בענפים מובילים  -שחייה ,אתלטיקה ,אופניים וקליעה .נתמכו
גם ספורטאים מובילים בענפים אחרים ,ובכל מקרה ,השימוש
במשאבים היה ממוקד.
הם הצהירו על חיפוש כישרונות שיגיעו מהר יחסית לאליפויות
יבשתיות ועולם ולמשחקים הפאראלימפיים .הם קיימו ימי איתור
כישרונות שבהם ביצעו סוללת מבדקים כלליים וספציפיים לענף.
תוצאות המבדקים ורצון הספורטאי קבעו לאיזה ענף הוא ישתייך.
במקביל היה חשוב מאוד לוודא כי בענפים אלו יהיו מאמנים
איכותיים.
מחוללי השינוי בפועל היו המאמנים .לקובעי המדיניות היה ברור
כי הנקודה הקריטית בהשגת המטרה היא המאמנים ,ולכן סיפקו
להם זמן ושקט לבניית תכנית עבודה מקצועית .הוחלט גם
להעסיקם במשרה מלאה .פרט זה היה קריטי להצלחה!
לשם הצלחה בספורט גם לטווח הארוך היה צורך להגיע לשיתוף
פעולה מלא בין כל הגופים העובדים עם הספורטאים ,וכי את
הספורט הפאראלימפי יש לצרף לאיגודים הרגילים כדי שיקדמו
אותו.
איכות הביצוע קשורה ישירות לאיכות של סביבת האימון .זו צריכה
להיות מותאמת באופן אישי לצורכי הספורטאי ולכלול את צוות
האימון ,מעטפת רפואית ופסיכולוגית ,ייעוץ בנוגע לקריירה ועוד.
לסיום ובנימה אישית ,אני מבקשת להדגיש שוב את הזכות שנפלה
בחלקי להיות חלק ממשלחת בעלת הרכב אנושי איכותי מאין כמוהו,
שכל מדינה יכולה הייתה להתגאות בו .כל אחד מהספורטאים ,מלבד
היותו מהמובילים בתחומו בעולם בהיבט המקצועי ,היה משכמו
ומעלה בהיבט האנושי והייצוגי ועשה ככל יכולתו לייצג את המדינה
בכבוד .לא בכד ִי זכו השנה דורון שזירי וענבל פיזרו בתואר ספורטאי
השנה של הספורט הפאראלימפי.
אפריל 2017
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“מלכת הספורט”:

הא

באיחור
משחקי ריו 2016

ד"ר גלעד ויינגרטן

פרשן האתלטיקה של הערוץ הראשון
בטלוויזיה ב 11-המשחקים האולימפיים
האחרונים ובכל אליפויות העולם מאז 1983
hgew@hotufi.net

קל הגיעה עת הסיכומים של תחרויות
האתלטיקה  -מלכת הספורט .שלושה
שיאי עולם מרהיבים נקבעו בריו .חזינו בהפתעות ,ברגעי התעלות,
באכזבות ובכוכבים נוצצים חדשים וישנים; ממש סרט מרתק כפי
שרק אתלטיקה אולימפית מסוגלת להפיק .ארצות-הברית חזרה
לשלוט עם  32מדליות בסה”כ 13 ,מהן מזהב ,ואחריה קניה עם 13
מדליות 6 ,מוזהבות  -כולן בריצות הארוכות ,וג’מייקה סיימה עם 11
מדליות  6 -מזהב ,כולן בריצות הקצרות .אחרי שלוש הגדולות מגיעות
סין עם  6מדליות ,דרום-אפריקה  ,4בריטניה  ,7קרואטיה ( 3שתיים
מהן מזהב!) ,גרמניה ( 3שתיים מזהב) ואתיופיה  8 -מדליות בסה”כ**.

סביר להניח שלו ּ היו באיצטדיון אתלטים רוסים ,נקיים מסמים,
התמונה הייתה שונה ,אך לא באופן משמעותי .מדינות שנחשבו
בעבר למעצמות אתלטיקה כמו גרמניה ,צרפת ,צ’כיה ,אוקראינה
ופולין ,סביר להניח שהן מנתחות את הסיבות לכישלון ומה היה פגום
בתהליך ההכנה שלהן  -כדי לתקן לקראת טוקיו  .2020ומנגד  -עבור
אוהבי האתלטיקה ,שלושת שיאי העולם שהושגו בריו היו בחזקת
הדובדבן שבקצפת.

הדובדבנים שבקצפת
שיא עולם מס’  - 1אלמז איאנה ב 10,000-מ'
כבר בבוקר יום פתיחת התחרויות הדהימה האתיופית בת ה,24-
אלמז איאנה ,בריצה ל 10,000-מ’ וניפצה את השיא ביותר מ14-
שניות תמימות (שווה-ערך לכ 80-מטרים!) .אני עדיין זוכר את
הספ ֵקות והרמת הגבות כאשר וואנג ג’ונקסיה מסין קבעה ב1993-
את שיאה  29.31.78 -דקות (לעומת  29.17.45ד’ של אלמז בריו).
הספקולציות כללו אז תרופות וסמים סיניים שאינם מוכרים במערב
(כמו סוגים מסוימים של אצות ,שריון טחון של צבים וכיו”ב .)...לכך
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

* בחודש ינואר  ,2017בבדיקה חוזרת של
דגימות השתן שנלקחו במשחקי בייג'ינג
 ,2008נמצאו חומרים אסורים אצל נסטה
קרטר ,שהיה חבר ברביעיית השליחים (X4
 100מ') גם בריו .הרביעייה נפסלה ,וחודש
לאחר הפסילה הגיש קרטר ערעור .נכון
לעכשיו הערעור נמצא בדיון.
** המקום בדירוג נקבע על-פי צבע
המדליה ,ולפיכך ,מדינה שהשיגה יותר
מדליות זהב מדורגת גבוה יותר ,אף
אם סך המדליות שהשיגה קטן מזה של
מדינה אחרת .לדוגמה ,דרום-אפריקה ,עם
שתי מדליות זהב ,מקדימה את אתיופיה
שהשיגה רק אחת ,אף שסך-כל המדליות
שלה היה גדול יותר.
18

ספורט הישגי

כבר בבוקר היום הראשון של תחרויות האתלטיקה הדהימה האתיופית
אלמז איאנה את העולם בריצה ל 10,000-מ’  29.17.45 -דקות ,וניפצה
את השיא העולמי ביותר מ 14-שניות תמימות (שווה-ערך לכ 80-מ’!).

הדובדבנים שבקצפת

תלטיקה בריו  - 2016סיכומים ורשמים
עשרת ימי התהילה של האתלטיקה בריו 2016
הציגו בפנינו סרט אולימפי מרתק ,כוכבים נוצצים לרוב,
רגעי התעלות וגם רגעי שפל.
הפעם לּווה הסרט בשלושה שיאי עולם מדהימים,
שלושה שיאים אולימפיים ויוסיין בולט אחד
שחרט את שמו לנֶ צח בפנתיאון האולימפי
בהיותו הראשון לזכות בשלוש מדליות זהב רצופות*.
Reuters

יוסיין בולט אמנם לא שבר בריו שיא עולם באחד המאוצים הקצרים ,אבל שלוש מדליות הזהב האולימפיות הרצופות ( ,)2016 ,2012 ,2008שזכה בהן
במאוצים הקצרים  200 ,100ו 100X4-מ’ ,הן הישג שספק רב אם יישבר אי פעם...
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שיא עולם מס’  - 2ווייד ואן ניקרק ב 400-מ’
שיאו העולמי של מייקל ג’ונסון ב 400-מ’ גברים  43.18 -שניות,
שנקבע ב 1999-באליפות העולם בסוויליה ,נופץ מרגליו של ווייד
ואן ניקרק הדרום-אפריקני .רץ מופלא זה ,שניצח באליפות העולם
בבייג’ינג  ,2015תוך שהוא קורס על קו הגמר ,סיים הפעם את
הריצה במלוא אונו .על-פי התוצאות בחצי הגמר הוא שובץ לגמר
במסלול מספר ( 8החיצוני ביותר) ,שמשמעותו מניעת “מגע” אופטי
עם הרצים האחרים .לרוב נחשב הדבר לחיסרון ,מאחר שבמרבית
שלבי הריצה  -בפרט כשמדובר במוביל  -חסרה לו תחושת המהירות
היחסית בהשוואה ליריביו בתחרות .מתברר ש-ואן ניקרק לא נפגע
מכך .נהפוך הוא .מהירותו לאורך כל  400המטרים הוכתבה מפנימיותו
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי
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מהמסלול הרחוק ביותר ,מבלי לראות את יריביו לאורך כל הריצה ,הנפיק
ווייד ואן ניקרק מדרום-אפריקה שיא עולם מדהים  43.03 -שניות!

ומיכולתו הנפלאה והתוצאה  -שיא עולם מדהים  43.03 -שניות! .ואן
ניקרק בן ה 24-הוא רץ  400היחיד עד כה ,שהצליח לרדת מ 10-שניות
ב 100-מטר ,מ 20-שנ’ ב 200-ומ 44-שנ’ ב .)!( 400-בעתיד הלא רחוק,
לא מן נמנע שיירד גם מגבול  43השניות .יריביו לזהב ,קיראני ג’יימס
מגרנדה (אלוף משחקי לונדון  )2012ולה-שון מריט האמריקני (אלוף
בייג’ינג  ,)2008ירדו אף הם מגבול ה 44-שניות אך לא סיכנו ,ולו לרגע,
את עליונותו של הדרום-אפריקני.

שיא עולם מס’  - 3אניטה ולודרצ’יק ביידוי פטיש

השיא השלישי הגיע מידיה של הפולנייה אניטה ולודרצ’יק בת
ה ,31-מלכת יידוי הפטיש והיחידה עד כה שחצתה את גבול 80
המטרים .האלופה מלונדון  2012ושיאנית העולם סיפקה שוב את
תאוותנו וקבעה  82.29מ’ .אניטה
משתמשת זה שנים בכפפת היידוי
של אלופה אולימפית אחרת מפולין
 קמילה סקולימובסקה ז”ל ,שניצחהבסידני  ,2000והיא מקדישה לה את
כל שיאיה כמו גם את שיאה היותר
טרי  82.98 -מ’ שקבעה בוורשה מיד
אחרי ריו ,בתחרות על שמה של
סקולימובסקה.
בן ארצה של ולודרצ’יק ,יודה הפטיש
פאבל פיידק בן ה ,27-שהיה מועמד
ודאי לניצחון בריו ,כשל ואפילו לא
עלה לגמר .פיידק ,פעמיים רצופות
אלוף עולם ( )2015 ,2013ובעל שיא
אישי של  83.93מ’ ,כבר שכח מתי
נוצח בפעם האחרונה ,אך כל זה לא
הספיק לו כדי להתגבר על איבוד
עשתונות ורמת חרדה קיצונית.
במוקדמות הוא הגיע רק ל 72-מ’,
ונראה שהזיכרון מכישלונו הצורב
בלונדון  3( 2012פסילות במוקדמות)
רק הגביר את החרדה האולימפית
הבריטי מו פארה בן ה( 33-יליד סומליה) שִכפל שלו .אני מקווה שלטוקיו  2020הוא יגיע
בריו את הישגיו מלונדון וזכה שוב בזהב בריצות מחושל נפשית כדי להביא לידי ביטוי
ל 5,000-ול 10,000-מ' .רק הפיני ליסה וירן הגדול את יכולתו במקצוע טכני זה ,ובעיקר
עשה זאת לפניו.
להסיר את ה”קללה” האולימפית.
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

אניטה ולודרצ’יק מפולין ,מלכת יידוי הפטיש ,עשתה
זאת שוב .הפעם קבעה  82.29מ’ ,בהקדישה את השיא
(כמו את שאר שיאיה) לחברתה ,אלופה אולימפית
אחרת מפולין  -קמילה סקולימובסקה ז”ל.

באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

נוסף משטר אימונים אימתני ,שכל מי ששורדת אותו מסוגלת לקבוע
שיא עולם .גם הפעם לא חסרו ספקנים לנוכח ביצועיה המדהימים
של איאנה .לדוגמה ,השדרים דייב בדפורד ופולה רדקליף (בעצמם
רצים מהוללים בעבר) ,שבעקבות קצב הריצה של אלמז וזמני
הביניים שלה הביעו ספקות לגבי כשירותה ו”ניקיונה” מסמים .עד
לרגע זה לא שמענו על פסילת השיא ,והרי ברור לכולנו שבסיום
ריצתה ,האתיופית המדהימה הוּב ְלה אחר כבוד כדי לספק לבודקים
כמה מבחנות של שתן ואף דגימות דם .לכל המקטרגים ענתה
איאנה שזמנה הוא תוצאה של התמדה ואימונים מפרכים במשך
שנים .גם שלוש הבאות אחריה ניפצו את גבול  30הדקות וקבעו
שיאים אישיים נפלאים .אכן ,הייתה זו הפגנה מיטבית של עליונות
נשית מזרח-אפריקנית.
ויויאן צ’ריוט הקנייתית הגיעה שנייה ב 10,000-מ’ ( 29.32.53ד’) ,תוך שהיא
קובעת שיא קנייתי חדש והתוצאה השלישית באיכותה בהיסטוריה ,אך
ב 5000-מ’ היא קטפה את הזהב .איאנה ,שלא הספיקה להתאושש
גופנית ונפשית מריצת השיא שלה ל 10,000-מ’ שנערכה  4ימים לפני
חצי הגמר בחצי המרחק ושבוע לפני הגמר  -זכתה “רק” בארד .לי
אין ספק שגם השיא ב 5000-מ’ יהיה שלה בעונה הבאה.

וגם הרבה מאוד קצפת

בערב סוער וחורפי ,שעיכב את מועד
תחילת התחרות .הברזילאים שנשארו
באיצטדיון האולימפי על שם האבלאנז’,
נטלו חלק פעיל בקרב הטקטי בין דה-
סילבה לאלוף היוצא ושיאן העולם
רנו לווילאני מצרפת .דה-סילבה עבר
את הגובה של  5.93מ’ ,וכבר הבטיח
לעצמו את מדליית הכסף ,אך משראה
את לווילאני מרחף מעל  5.98מ’ הוא
החליט להמר על כל הקופה ,לוותר על
גובה זה ולנסות את הגובה הבא (6.03
מ’) ,שאותו עבר בקפיצתו השנייה(!).
לווילאני ,שפסל פעמיים בגובה זה ,החליט לנצל את הקפיצה
האחרונה שנותרה לו ולנסות לעבור  6.08מ’ אך נכשל .דה-סילבה,
אלוף העולם לנוער (ברצלונה  ,)2012העתיק בשנותיו האחרונות את
מקום מגוריו לפורמיה שבאיטליה ,כדי להתאמן תחת שרביטו של
ויטאלי פטרוב ,מאמנם לשעבר של סרגיי בובקה ו-ילנה איסינבייבה.
החיבור בין הכישרון של דה-סילבה לידע ולניסיון של פטרוב הניב את
הפרי המיוחל בזמן הנכון וסיפק לנו את אחת ההפתעות המרעישות
של ריו .לווילאני מצידו לא קיבל את הפסדו כיאות והאשים את הקהל
הברזילאי שהרעיש בזמן קפיצותיו ואף השווה אותו לקהל במשחקי
ברלין  ,1936שהפריע לרץ השחור ג’סי אוונס בביצועיו .מאוחר יותר
התנצל על אמירותיו ,אולי משום שמישהו סיפר לו על הכבוד העצום
שרחש הקהל הגרמני לאוונס לנוכח ניצחונותיו בלב המאפליה
הנאצית .הזהב של דה-סילבה שבר בַּצורת ברזילאית בת  32שנים,
מאז זכייתו של יואכים קרוז (לוס-אנג’לס  )1984בזהב בריצת  800מ’.

ספק רב אם נראה את יוסיין בולְ ט
בטוקיו  ,2020אך גם אם לא,
דמותו באיצטדיון האולימפי
תעניק השראה לכוכבים החדשים
שימלאו את החלל שייווצר

שיאים אולימפיים
בריו נקבעו גם שיאים אולימפיים חדשים .בריצה ל 3000-מ’ מכשולים
גברים  -על-ידי קונססלוס קיפרוטו הקנייתי בן ה ,21-אלוף עולם לנוער
לשעבר ( 8:03.28דקות) .בהדיפת כדור ברזל  -על-ידי ראיין קראוזר,
האמריקני בן ה 23-שהדף למרחק של  22.52מ’ והוסיף  6ס”מ
לשיא הקודם של אולף טימרמן ממזרח-גרמניה ( .)1988קראוזר ,גם
הוא אלוף עולם לנוער ( ,)2009לא נטל חלק מאז בתחרויות בזירה
הבין-לאומית ,ואני מקווה שניצחונו בריו יגביר את תיאבונו של הענק
הטקסני ( 2.01מ’ 132 ,ק”ג) להישגים עתידיים נוספים.
בריצה ל 5000-מ’ נשים ניצחה כאמור הקנייתית ויויאן צ’ריוט בת
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

אם שיאי עולם הם הדובדבן ,הייתה לנו
בריו גם הרבה מאוד קצפת .קודם כול
יוסיין בולט .הג’מייקני בן ה ,30-שכל
סופרלטיב כבר נאמר ונכתב עליו ,חרט
לנצח את שמו בפנתיאון האולימפי,
בהיותו הראשון לזכות בשלוש מדליות
זהב רצופות ( )2016 ,2012 ,2008בכל
המאוצים הקצרים [200 ,)9.81( 100
( )19.78ו 100X4-מ’ ( 37.27שנ’)] .זהו
הישג שספק רב אם יושווה או יישבר אי
פעם .נכון ,בולט של  2016כבר אינו בול ְט במיטבו ,אך גם בדעיכתו
האיטית מחמת הגיל והפציעות הוא עדיין ווינר אמתי וגורם ליריביו
לרעוד ולתת לו “יותר מדי” כבוד .התוצאות שקבע הפעם חסרות
משמעות לנוכח המטרה המשולשת שתיזכר לעד .ספק רב אם
נראה את בולט בטוקיו ,אך גם אם לא ,דמותו באיצטדיון האולימפי
תעניק השראה לכוכבים החדשים שימלאו את החלל שייווצר .בולט,
באישיותו המוחצנת ,העניק לאתלטיקה האולימפית אנרגיות שלא
ידעה עד כה והוביל אותה לפסגות תקשורתיות שיחסרו לה בהיעדרו.
איליין תומפסון ,האצנית בת ה 24-מג’מייקה ,הציבה את עצמה בריו
כיורשתה הטבעית של בת ארצה ואלופת לונדון ,שלי-אן פרייזר-
פרייס .כמוה זכתה גם היא בזהב בריצות ל 100-ול 200-מטרים (10.71
ו 21.78-שנ’ ,בהתאמה) .בדרך לזהב במאוץ הקצר יותר היא גברה
על רצות מעולות כמו טורי בואי ופרייזר-פרייס האמריקניות וב- 200-
על אלופת העולם ההולנדית דפנה סחייפרס .אוהבי האתלטיקה עוד
יחזו בתומפסון שנים רבות וייהנו מכישרונה הטבעי שכה מאפיין את
בנות ובני ארצה.
הרץ הבריטי למרחקים ארוכים מו פארה בן ה ,33-יליד סומליה ,שִכפל
בריו את הישגיו מלונדון וזכה שוב בזהב בריצות ל 5,000-מ’ (13:03.30
ד’) ול 10,000-מ’ ( .)27:05.17הוא הרץ השני בהיסטוריה האולימפית
לעשות זאת .קדם לו בדאבל מיוחד זה לאסה וירן הפיני שעשה זאת
במשחקי מינכן  1972ובמונטריאול  .1976מו פארה ,המתאמן כיום
בקבוצת הרצים של אלברטו סלאזאר בפורטלנד אורגון ,כבר הכריז
ש 2017-תהיה כנראה עונתו האחרונה על המסלול ,ולאחריה יעבור
להתרכז בריצות הכביש (בעיקר מרתון) עתירות הפרסים והממון.
לפיכך ,סביר להניח שנראה אותו מייצג את בריטניה ב 2020-במרתון
של טוקיו .תוצאותיו בריו היו סבירות באיכותן לנוכח הריצות הטקטיות
שריתקו את כולנו לקראת סיומן .בסיבוב ה16-
של ריצת ה 10,000-מ’ נתקל פארה ברגלו של
גלן ראפ האמריקני ,חברו לאימונים ,נפל על
גבו ואיבד כמה שניות .הוא התעשת במהירות,
הדביק את האחרים וניצח בפיניש הרואי את פול
טנואי הקנייתי ,שכבר “הריח” את הניצחון .היה
זה העתק היסטורי מדויק כמעט למה שאירע
ל-וירן הפיני בגמר ה 10,000-ב .1972-גם הוא,
כמו פארה ,הוכשל ,נפל ,התעשת ,ניצח ואפילו
קבע שיא עולם .דז’ה וו ממש.

הקרב המרתק בין דה-סילבה ו-לווילאני
אחת התחרויות היותר מרתקות במשחקי ריו
התקיימה במתקן הקפיצה במוט (גברים),
שבה הפתיע את כולם הצעיר המקומי בן ה22-
טיאגו-בראז דה-סילבה ,שניצח וקבע שיא
אולימפי חדש  6.03 -מ’ ,בעודו משפר את
שיאו האישי בלא פחות מ 10-ס”מ(!) .וכל זה

הקרב בין שני קופצי המוט  -טיאגו-בראז דה-סילבה מברזיל ( )6.03ורנו לווילני ( )5.98מצרפת,
הניב דרמה יוצאת דופן .לווילני לא קיבל את הפסדו כיאות והאשים את הקהל הברזילאי
שהרעיש בזמן קפיצותיו ואף השווה אותו לקהל במשחקי ברלין ...1936
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ה 33-בשיא אולימפי חדש  14:26.14 -ד’.
עבורה היו אלה המשחקים האולימפיים
מספר  ,5אך הזהב האולימפי הראשון
של רצה מחוננת זו ,שכבר זכתה ב4-
מדליות זהב באליפויות עולם.
בקרב עשר השווה שיאן העולם אשטון
איטון מארה”ב את השיא האולימפי
של רומן שברלה הצ’כי ,כשצבר 8893
נקודות .זה היה ניצחונו האולימפי השני
ברציפות ,ובכך השווה את הישגו הכפול
של דיילי תומפסון הבריטי (.)1984-1980
המנצח בקרב העשר נחשב ,בצדק,
למלך האתלטים ,ואין מתאים יותר מ-אשטון איטון לתואר נכבד זה.

לעשות היסטוריה ,כיאות למי ששולטת
במקצוע קלאסי זה בשנים האחרונות.
אם נוסיף לכך את זכייתה המפתיעה
של הקרואטית שרה קולק בהטלת כידון
( )66.18ואת הארד הקרואטי של בלנקה
ולאסיץ’ בקפיצה לגובה ,נקבל מקבץ
קרואטי נשי איכותי במיוחד .במשחקי ריו
זכו הקרואטים ב 10-מדליות אולימפיות
( 5מהן מזהב)  -המאזן המדליות האירופי
הטוב ביותר יחסית לאוכלוסייה (4.2
מיליון) .בביקורי הקיץ בקרואטיה למדתי
שתנאי הספורטאים שם נופלים באופן
משמעותי מאלו הנהוגים בישראל ,אך זה אינו מונע מהם הישגי
ספורט מופלאים ברמה האולימפית.
כריסטיאן טיילור ( ,)26קופץ המשולשת האמריקני ,הגן על תוארו
מלונדון ,הפעם בתוצאה של  17.86מ’ .כל כך קיווינו שקופץ מחונן זה,
המבצע את הקפיצה המשולשת בשלמות טכנית ממש ,יוכל לשבור
השנה את שיא העולם של הבריטי ג’ונתן אדוארדס ( 18.29מ’) .נאחל
לו לעשות זאת בעונה הבאה.
דרק דרואין הקנדי ניצח בקפיצה לגובה את מוטאז ברשים מקטאר,

ווייד ואן ניקרק הדרום-אפריקני
הוא רץ  400היחיד עד כה,
שהצליח לרדת מ 10-שניות
ב 100-מטר ,מ 20-שנ’ ב200-
ומ 44-שנ’ ב)!( 400-

ציונים לשבח
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ספורט הישגי

באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

ראשית  -לדבל של דייויד רודישה .הקנייתי בן ה ,27-שקבע בלונדון
 2012שיא עולם נפלא ב 800-מ’ ( 1:40.91ד’) ,ניצח גם הפעם בתוצאה
של  1:42.15ד’ .דאבל כזה עשו רק שלושה לפניו :דאגלס לאוס
( ,)1928-1924מל וויטפילד ( )1952-1948והניו-זילנדי פיטר סנל (1960-
 .)1964נותר רק לחכות עד טוקיו  2020כדי
לראות אם רודישה יצליח ,בגיל  ,31להיות
הראשון שיעשה זאת בפעם השלישית
ברציפות .אני מאמין שכן.
שלוש הנציגות האמריקניות בריצה ל100-
מ’ משוכות  -בריאנה רולינס ,ניה אלי
וקריסטי קסטלין ,ביצעו “סוויפ” וחלקו
ביניהן את כל המדליות האולימפיות
בסדר הנ”ל ( 12.61 ,12.59 ,12.48שניות).
העליונות האמריקנית בריצה זו בולטת
עוד יותר עקב היעדרה של שיאנית העולם
הטרייה קנדרה הריסון ( 12.20שנ’) ,שלא
צלחה את המבחנים האמריקניים לריו
ונשארה בבית .איזו עוד מדינה פרט
לארה”ב הייתה משאירה בבית רצה כה
מחוננת ומועמדת לזהב כמו הריסון ועדיין
זוכה בכל שלוש המדליות?
בריצה המקבילה לגברים  110 -מ’
משוכות ,ניצח הג’מייקני עומר מקלאוד
בן ה 22-בתוצאה של  13.05שנ’ ,ובכך בריאנה רולינס (ראשונה בתמונה) ,יחד עם ניה אלי וקריסטי קסטלין ,ביצעו “סוויפ” אמריקני ב 100-מ’
העניק לארצו את מדליית הזהב השישית משוכות וחלקו ביניהן את שלוש המדליות האולימפיות.
שלה .מבין  20רצי המשוכות שירדו עד
כה מגבול  13השניות (מקלאוד הוא אחד מהם  ,)12.97 -הוא היחיד
ובוגדן בונדרנקו האוקראיני ,ובדרך הציג לוח נקי מפסילות ,כולל
שירד מ 10-שניות ב 100-מ’ .גילו הצעיר ומהירותו הבסיסית הם אפוא
בגובה  2.38מ’ שזיכה אותו בזהב .דרואין בן ה ,26-שהשתחרר
מתכון לשיא עולם חדש בעתיד הלא רחוק.
בזמן מפציעה טורדנית ,מהווה עבורי דוגמה לספורטאי אינטליגנטי,
מאורגן ומרוכז ,היודע להפיק מעצמו את המיטב דווקא בתחרויות
רות ג’בט בת ה ,20-ילידת קניה המייצגת את בחריין ,ניצחה ואף
החשובות ביותר.
ירדה מגבול  9הדקות הנכסף בריצה המפרכת ל 3,000-מ’ מכשולים.
טיאנה ברטולטה האמריקנית הקדימה את בת ארצה ,אלופת לונדון
בתחרות ליגת היהלום בפאריז 12 ,יום לאחר זכייתה בזהב בריו ,קבעה
בריטני ריס ,ב 2-ס”מ כדי לזכות בזהב בקפיצה למרחק ( 7.17מ’),
ג’בט שיא עולם חדש  8:52.78 -ד’ ,כשהיא גורעת יותר מ 6-שניות
והייתה גם שותפה למדליית הזהב של בנות ארצה בשליחים .100X4
הרביעייה האמריקנית נפסלה אמנם במוקדמות ,לאחר שאליסון
משיאה של גלקינה הרוסייה (בייג’ינג  .)2008עבורה זו רק ראשית
פליקס שמטה את המקל בהחלפה ,אך זכתה בערעור משהוכח
הדרך ,שהחלה בניצחונה באליפות העולם לנוער ב.2014-
כי רצה ברזילאית חדרה למסלול האמריקני באזור ההחלפה
שחְזרה את ניצחונה
סנדרה פרקוביץ’ ,הקרואטית בת הִ ,26-
ופגעה בידה של פליקס .בהחלטה תקדימית התבקשה הרביעייה
מלונדון בזריקת דיסקוס וזכתה שוב בזהב בתוצאה של  69.21מ’.
האמריקנית לרוץ שוב  -הפעם לבדה  -כדי לקבוע תוצאה שתעלה
לפניה עשתה זאת רק אבלין שלאק המזרח-גרמנייה (,)1980-1976
אותה לגמר .הבנות עשו זאת בגדול ,ובגמר קבעו את התוצאה
בוודאי בסיוע נדיב של סטרואידים אנאבוליים .אני מוכן להמר כבר
השנייה בטיבה בהיסטוריה  41.01 -שניות.
עתה שפרקוביץ’ תתייצב על דוכן מס’  1גם בטוקיו  ,2020כדי

אצל הרביעייה האמריקנית לגברים אין
קרב מרתק נערך בקפיצה למרחק
כל חדש .בגמר ,כהרגלה ,היא פסלה
לגברים ,שבו גבר האמריקני ג’ף הנדרסון
כאשר הרץ הראשון (מייק רוג’רס)
בזכות ס”מ אחד על לובו מניונגה
העביר את המקל לג’סטין גטלין עוד
הדרום-אפריקני ( 8.38מ’  8.37 -מ’) ועורר
לפני הכניסה לתחום ההחלפה .בדרך
בנו געגועים לימיהם של האמריקנים בוב
כלל מכוונים הרצים את ביצוע ההחלפה
בימון ( 8.90במכסיקו  ,)1968קרל לואיס,
רחוק ככל האפשר בתוך התחום כדי
מייק פאואל ( - 8.95שיא עולם באליפות
להרוויח מהירות ,אבל לא האמריקנים .זו
העולם בטוקיו  )91והקובני איוון פדרוסו.
לי הפעם הראשונה לחזות בהחלפה כל-
מי שצד את עיני המקצועית היה מניונגה
כך רשלנית במעמד כה מכובד .ג’מייקה
בזכות כישרונו הנדיר וסגנון קפיצתו.
ניצחה כדי להעניק לבולט את הזהב
שבועיים אחרי ריו ,בגמר ליגת היהלום
השלישי! היפנים ,באופן מפתיע ,הגיעו
בבריסל ,הוא שיפר את שיאו האישי
למקום השני עם ארבעה רצים בינוניים שסך-כל זמנם התקרב ל41.0-
וקבע  8.48מ’ .מניונגה ,אלוף עולם לנוער ב ,2010-חזר לאחרונה לבור
שניות .העברות המקל המושלמות סייעו להם להרוויח יותר משלוש
הקפיצות לאחר ריצוי עונש על שימוש בסמים חברתיים (להבדיל
שניות כדי לקבוע  37.60שניות .אני ממליץ לאמריקנים לשכור את
מספורטיביים) ,ואני צופה לו עתיד מזהיר בבור הקפיצה ואולי נסיקה
שירותיו של מאמן השליחים היפני לקראת טוקיו.
לתוצאות “המפנקות” שצוינו לעיל.
מטיל הכידון ,הגרמני הצעיר ( )23תומס רוהלר ,ראוי אף הוא לציון
אקטריני סטפנידי בת ה 26-מיוון ניצחה בקפיצה במוט לנשים (4.85
בזכות ניצחונו בתוצאה של  90.30מ’ ,רק  27ס”מ פחות משיאו
מ’) .סגניתה ,סנדי מוריס ,מארה”ב הייתה שנייה ואליזה מקארתני
האולימפי של ת’ורקילדסן הנורווגי מ.2008-
בת ה 18-מניו-זילנד שלישית ( 4.80מ’  -שיא עולם לבנות גילה).
קסטר סמניה מדרום-אפריקה ,בת ה ,25-ניצחה כצפוי בריצת ה800-
ניצחונה של סטפנידי ,הלומדת ומתאמנת בארה”ב ,מהווה עבורה
סיכום לעונה נפלאה ויציבה ,ולמרות זאת
אני חש שהעתיד במקצוע זה יהיה שייך
דווקא למוריס האמריקנית ,שלאחר ריו
הצטרפה כשלישית למועדון היוקרתי של
“חמשת המטרים” (בגמר ליגת היהלום).
גם לניו-זילנדית המוכשרת מצפה עתיד
מזהיר ,אם לא תיפגע מהמרחק שבין
מקום מגוריה לזירת התחרויות המרכזית
 אירופה.הפתעה סיפק לנו מעגל זריקת הדיסקוס.
כריסטוף הרטינג מגרמניה ( ,)26שהרחיק
את המכשיר בניסיונו האחרון ל 68.37-מ’
כדי להקדים את המוביל בתחרות פיוטר
מלכובסקי מפולין .כריסטוף הוא אחיו
הצעיר של רוברט הרטינג ,האלוף מלונדון
ואלוף העולם שלוש פעמים .מלכובסקי
נידון כנראה להיות תמיד שני כשיש איזה
הרטינג בסביבה.
במשחקי ריו נפרדנו מאגדות אתלטיקה
חנה קנייזבה-מיננקו  -מקום חמישי בגמר המשולשת ( 14.68מ'); הישג מכובד מאוד בהתחשב לא מעטות ,שאחת הבולטות בהן היא
בפציעות שעברה טרם המשחקים.
האצנית האמריקנית אליסון פליקס .בריו
היא זכתה במדליית כסף בריצה ל 400-מ’
מ’ לנשים בשיא אישי  1:55.28 -ד’ .הוויכוח אם סמניה היא אישה
(אחרי שוניי מילר מבהאמה) ובשתיים מזהב בריצות השליחים 100X4
ו 400X4-מ’ .זה הזמן להודות לה על הרגעים הנפלאים שהעניקה
או משהו באמצע עדיין לא נרגע .נהפוך הוא .הולכות ומתעצמות
לנו ועל סגנון ריצתה המרהיב .בשלושת המשחקים האולימפיים
הטענות כנגד התאחדות האתלטיקה הבין-לאומית ,על כך שההכרה
מאז בייג’ינג  2008היא זכתה בלא פחות מ 9-מדליות ,מהן  6מזהב,
בה כאישה נובעת משיקולים פוליטיים ולא רפואיים מדעיים.
ובחמש אליפויות העולם שבהן התחרתה זכתה ב 12-מדליות 9 ,מהן
קתרין איברגואן מקולומביה ( )32ניצחה כצפוי בקפיצה משולשת
מזהב!
וקבעה  15.17מ’ .חנה קנייזבה-מיננקו מישראל ,שקבעה 14.68
ריצות המרתון האולימפיות אינן חביבות כלל ועיקר על הרצים בגלל
מ’ ,תפסה את המקום החמישי בגמר  -הישג מכובד לנוכח העונה
המזג האוויר הקיצי (או ה”חורפי” של ריו) .לפיכך ,טוב עשו קברניטי
החלקית ,הפציעות והניתוחים שקדמו למשחקים .כדאי לכולנו לשים
האתלטיקה שדאגו לכלול את המרתון האולימפי לגברים ולנשים
לב דווקא לזו שהגיעה שנייה בתחרות  -יולימאר רוחאס מוונצואלה,
אחת לארבע שנים במסגרת הסדרה “אבוט מרתון מייג’ורס” ,שבה
שכבר חצתה השנה את גבול  15המטרים .רוחאס גבוהת הקומה
זוכים המנצחים בכל שנה בפרס של חצי מיליון דולר .כתוצאה
( 1.92מ’) מחזיקה ,כמו איברגואן ,בשיאי ארצה בכל שלוש הקפיצות
מכך חווינו בריו את הקנייתי אליוד קיפצ’וגה ,שניצח בקלות יחסית
(גובה ,רוחק ,משולשת) ,ואני רואה בה את מי שעשויה להשתלט
בקרב הגברים  2:08.44 -שעות ,ואת ג’מימה סומגונג הקניינתית
בעתיד הקרוב על הקפיצה המשולשת ואולי אף לשבור את שיאה בן
בקרב הנשים ( 2:24.04ש’) .ניצחונם הקנה להם  25נקודות במסגרת
 21השנים של אינסה קראביץ’ האוקראינית ( 15.50מ’).
ה”מייג’ורס” וקידם אותם צעד נוסף אל הפרס הגדול.

אצל הרביעייה האמריקנית
לגברים אין כל חדש.
בגמר ,כהרגלה ,היא פסלה...
בפעם הראשונה חזיתי בהחלפה
כל-כך רשלנית במעמד כה מכובד

צילום :עמית שיסל
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וציונים פחות טובים...

ברמות הבין-לאומיות הגבוהות ביותר
(אליפויות עולם או יבשת) ,לא יהיו
לנו גם אלופים אולימפיים כמה שנים
לאחר מכן .בעבר היו לנו שניים כאלה
 ניקי פאלי ודימה קרויטר בקפיצהלגובה ,אולם המערכת הישראלית
לא השכילה לקדם אותם לרמה
האולימפית הגבוהה.
ובאשר לאתלטים הישראלים שהציצו
בריו ונפגעו ,אני בוחר שלא להתייחס
כאן ...למעט מה שכבר כתבתי על
חנה מיננקו  -האוקראינית בהשכלתה
ובעיצובה הספורטיביים והישראלית
מבחירתה .אני משוכנע שעוד נרווה ממנה נחת והישגים ראויים
בזירה הבין-לאומית .ועכשיו  -עינינו נשואות כבר לאליפות העולם
שתיערך בקיץ  2017בלונדון...

אם עד לפני זמן לא רב ראינו
נציגות אירופיות או אמריקניות
מן הגזע הלבן בצמרת הריצות
הבינוניות והארוכות ,הרי גם הן
נגוזו ונעלמו מהשטח

והיו גם תוצאות זניחות ממש שזיכו
את משיגיהן במדליות זהב לדוגמה,
בגמר ל 1500-מ’ גברים ,ניצח מתיו
צנטרוביץ’ האמריקני בתוצאה גרועה
במיוחד ( 3:50ד’) ,כשהוא שועט
בסיבוב האחרון לאחר “זחילה”
בשלושת הראשונים ב 50.6-שניות!
אסבל קיפרופ ,המועמד לניצחון ,הגיע
רק למקום השישי ,ורק  0.87מאיות
השנייה הפרידו בינו לבין המנצח.
תוצאתו של צנטרוביץ’ היא האיטית
ביותר מאז משחקי לוס-אנג’לס  !1932בריצה המקבילה לנשים
ניצחה פיית קיפייג’ון הקנייתית ,והתוצאה שקבעה ( 4.08.92ד’)
הייתה האיטית ביותר מאז משחקי מינכן  ,1972שבהם נכללה ריצה
זו לראשונה.
בקפיצה לגובה לנשים הספיקו  1.97ס”מ לזהב (ס”מ אחד פחות
מהתוצאה של תיאם הבלגית וג’והנסון-תומפסון הבריטית במסגרת
קרב שבע .)...כל ארבע הראשונות עברו את אותו גובה ,והמדליות
הוכרעו על-פי מניין הפסילות .הזוכה בזהב ,רות בייטיה בת ה37-
מספרד ,שלא מפסיקה אף פעם לעודד ולפרגן למתחרותיה ,זכתה
לעדנה של ממש לקראת פרישתה.

סיכום
התוצאות בתחרויות האתלטיקה של ריו  2016רק מעצימות את תהליך
השתלטותו של הגזע השחור על כל מקצועות הריצה .צאצאי מערב
אפריקה (ג’מייקה ,ארה”ב ופזורות אחרות) השתלטו על המאוצים
הקצרים ונציגי מזרח-אפריקה (בעיקר קניה וילידיה המייצגים מדינות
אחרות ,ואתיופיה)  -על הריצות הארוכות .בין הנשים ,אם עד לפני זמן
לא רב ראינו נציגות אירופיות או אמריקניות מן הגזע הלבן בצמרת
הריצות הבינוניות והארוכות ,הרי גם הן נגוזו ונעלמו מהשטח .לשם
פירוט וניתוח הסיבות לתהליך זה אנו זקוקים למאמר נפרד .כאן
רק נאמר שבשלב זה מְפ ַנות הסיבות הפיזיולוגיות והביוכימיות את
מקומן למדידות אנתרופומטריות ,המצביעות על כך שהיחס בין

 10שנים של עבודה אינטנסיבית
כפי שהודגש לעיל ,הרבה מן המנצחים בריו ,כמו גם זוכי מדליות
אחרים ,החלו את התמסרותם לאתלטיקה אי שם בצעירותם ,ורבים
מהם נמנו עם המצטיינים באליפויות עולם ובאליפויות יבשתיות לנוער
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

השמטת המקל של אליסון פליקס בהחלפה עם אליסון גרדנר פסלה
את נבחרת השליחות האמריקנית ב 100X4-מ’ ,אך הבנות זכו בערעור
ואחר-כך גם בזהב...

רביעיית השליחות האמריקנית ב :100X4-משמאל :אליסון פליקס,
אינגליש גרדנר ,טיאנה ברטולטה (זהב גם ברוחק) וטורי בואי .תוצאתן -
 41.1שניות ,היא השנייה בטיבה בהיסטוריה.

ולקדטים .נכון ,לא כל זכייה באליפות עולם לנוער מובילה בהכרח
לתהילה אולימפית ,אבל מי שכן זוכה בה בלט כבר בצעירותו ,שאם
לא כן ,הסיכוי להגיע לפסגה האולימפית הוא קלוש ביותר .יעידו על
כך אלופי נוער (עולם ויבשת) לשעבר כמו בולט ,דה-סילבה ,סחייפרס,
קראוזר ,אלמז ,ג’בט ,סטפנידי ,פרקוביץ’ ,מניונגה ,קיפרוטו ,קיראני
ג’יימס ,שוניי מילר ,גנזבה דיבאבה ועוד רבים וטובים.

אורך הרגליים ואורך הגו בקרב הגזעים האפריקנים שונה בהשוואה
לבני הגזע הלבן ,ומצביע על חלק גוף תחתון ארוך יותר ומרכז כובד
גבוה יותר בכמה סנטימטרים בקרב הגזע השחור .כלומר ,אם נשווה
צאצא אפריקני ללבן בעלי אותו גובה בישיבה על כיסאות זהים
בגובהם ,יבלוט ,במרבית המקרים ,גובהו של הלבן לעומת השחור...

בספרו “ ”Outliersקבע מלקולם גלדוואל שכדי להגיע לפסגה
בתחום כלשהו ,לרבות בספורט ,צריך הצעיר בעל הכישרון להשקיע
לא פחות מ 10,000-שעות אימון ( 10שנים לפחות של עבודה
אינטנסיבית) .בקביעה זו הוא הסתמך על ממצאי מחקרו של אנדרס
אריקסון השוודי .ללמדנו ,שאם לא יהיו לנו בישראל אתלטים צעירים
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אירופה ,כאמור ,כמו כל הגזע הלבן ,נמצאת בנסיגה מתמדת בשדה
האתלטיקה ,למעט מספר הולך ופוחת של מקצועות כוח (ברזל,
פטיש ,דיסקוס) ומקצועות טכניים (קפיצה לגובה וקפיצה במוט) .כפי
הנראה ,העושר הגנטי של צאצאי אפריקה ,היבשת שממנה הגיחו
מעט כדי ליצור את הגזע הלבן ,משפיע כאן ,וזהו כנראה רק תחילתו
של תהליך השתלטות שיתפשט בוודאי בעתיד גם למקצועות אחרים.

אולימפיזם

מצוינות ידידות כבוד

אולימפיזם

מחנכים לערכים אולימפיים
התכנית מיועדת
לבתי הספר וכוללת
חמישה מפגשים:

 .1המשחקים האולימפיים.
 .2רגעים כחול לבן :הישראלים זוכי
המדליות האולימפיות ,ספורטאים
בולטים ורצח י”א חללי מינכן.
 .3הערכים האולימפיים :מצוינות,
ידידות וכבוד.
 .4ביקור במרכז המבקרים החוויה
האולימפית בתל אביב ,מפגש עם
תזונאי/ת ומפגש עם ספורטאי/ת
אולימפיים.
בשנה האחרונה השתתפו :אסתר
רוט שחמורוב  -אתלטית ,רחלי
ויגדורצ’יק  -מתעמלת אמנותית ,גל
נבו  -שחיין ,יעקב טומרקין  -שחיין,
מריה סבנקוב  -מתעמלת אמנותית,
אלכס אברבוך  -אתלט ועוד.
 .5אירוע השיא :ארגון היום
האולימפי בבית הספר במסגרת
היום האולימפי הבינלאומי החל
בחודש יוני.

אסתר רוט שחמורוב במפגש עם תלמידות

מפגש השקת הפרויקט עם המורים לחינוך גופני

לבנות עולם טוב יותר באמצעות הספורט
להצטרפות והרשמה ניתן לפנות:
הילה דוידוב  -מנהלת הפרויקט הלאומי :ירדן הר לב  -מתאמת הפרויקט הלאומי:
052-8343954

hilla@nocil.co.il

054-4910900

yarden@nocil.co.il

ביילס ,אוצ'ימורה וכ
משחקי
משחקי ריו 2016

אילן גזית
מתעמל לשעבר בנבחרת ישראל;
מאמן בכיר; שופט בין-לאומי בקטגוריה 1
פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט

gazitilan6@gmail.com

ריו  2016סימנו את סופה של תקופת
מלכות אחת ותחילתה של תקופת מלכות
חדשה .ה"קיסר" היפני קוהיי אוצ'ימורה בן ה ,28-ה"מייקל ג'ורדן"
של ענף ההתעמלות ,המתעמל הצנום שגובהו  1.60מ' בלבד ,אלוף
העולם שש פעמים ברציפות (!) ,זוכה מדליית הכסף במשחקי
בייג'ינג  2008והאלוף האולימפי מלונדון  - 2012הגיע לריו כדי להגן
על תוארו ולקבע סופית את העובדה שהוא המתעמל הטוב ביותר
בכל הזמנים .ולא רק זאת .ריו הצדיעה לאלופת העולם העתידית
לשנים  2019 ,2018 ,2017ולאלופה האולימפית בטוקיו - 2020
סימון ביילס מארצות-הברית .מה לא נאמר ונכתב על המתעמלת
המדהימה הזאת ,פצצת אנרגיה ,שמבצעת אלמנטים ברמה הכי
גבוהה שנראתה אי-פעם; והכול בחן רב ,בשמחת חיים מוחצנת ומי
שהופכת כל תחרות לחגיגה ענקית.
מאמר זה מציג ,בקווים כלליים ,את המדינות ששלטו בענף בשנים
שלפני נדיה קומנץ' הגדולה (מונטריאול  )1976ואחריה ,ובקרב הגברים
 החל בשנת  .1952מעבר להישגים במשחקי ריו ,המאמר מציג אתהמגמות והשינויים הצפויים לקראת המחזור האולימפי הבא ,כולל
בחוקת הענף ,ומתעכב בקצרה על הבעיות שישראל מתמודדת עמן
ומצבם של מתעמליה בזירה הבין-לאומית בשנים האחרונות.

מ-נדיה קומנץ' ועד סימון ביילס
עד לשנת  1976הייתה התעמלות המכשירים רק "עוד ענף"
במשחקים האולימפיים .במונטריאול נפל דבר .נדיה קומנץ' בת
ה ,14-ילדת הפלא מרומניה ,לא רק שהשיגה לראשונה בהיסטוריה

סימון ביילס מארה"ב 4 :מדליות זהב בריו ואלמנטים ברמה הכי גבוהה
שנראתה אי פעם
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ל השאר

התעמלות מכשירים במשחקי ריו 2016
ענף התעמלות המכשירים הציג במשחקי ריו שני מתעמלי-על מופלאים,
בעלי יכולת נדירה שלא נראתה כמוה באולמות ההתעמלות  -סימון ביילס
מארצות-הברית וקוהיי אוצ'ימורה מיפן .שניהם גם הובילו את נבחרות ארצם
אל הזהב האולימפי ,וכל הסיכויים שכך יקרה גם בטוקיו  .2020המאמר גם סוקר
בקצרה את המדינות ששלטו בענף בעשורים האחרונים ואת המגמות לעתיד
ולבסוף  -מציב סימן שאלה גדול לגבי המשך דרכה של ההתעמלות הישראלית
בזירה הבין-לאומית לאחר עידן אלכס שטילוב ,תוך חשיפת הבעיות הקשות
שעמן מתמודד הענף בשנים האחרונות.
את הציון המרבי  10נקודות(!) ,ולא רק שחזרה על ההישג המדהים
הזה שש פעמים באותם משחקים וגרמה לעולם כולו לצאת מגדרו
לנוכח ההופעה המדהימה ,אלא ובעיקר  -בזכותה הפכה התעמלות
המכשירים לענף ספורט אטרקטיבי מאין כמוהו .במסגרת עבודתי
בערוץ הספורט במהלך המשחקים נפגשתי עם נדיה לראיון אישי,
וביקשתי ממנה להשוות בין נדיה של אז לביילס של היום .היא
החמיאה מאוד ליכולות המופלאות של סימון ביילס ,אבל באותה
נשימה הזכירה שאת ההישג שלה אף אחד לא יוכל להשיג לעולם.

מעבר לכך ,היא ציינה שמבנה המכשירים השתנה ובעקבותיו גם
טכניקת הביצוע של האלמנטים.
עד לשנת  1992הייתה ברית-המועצות וגם רומניה השַליטות הבלתי
מעורערות בענף ,אבל מ( 1996-אטלנטה) ועד למשחקי ריו התערער
מעמדן של הרוסיות ואח"כ של הרומניות .טבלה ( 1בעמוד הבא)
מציגה את חלוקת מדליות הזהב בתחרות הקבוצתית והאישית
במשחקים האולימפיים בין השנים  1980ו.2016-

מתוךeurosport :

קוהיי אוצימורה מיפן :המתעמל הטוב בהיסטוריה

אפריל 2017
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מתחילת העשור השני של המאה ה 21-הופכת ארה"ב למעצמת-על
בענף (לנשים) ,כאשר גם בתחרויות הקרב רב בולטות המתעמלות
האמריקניות מעל כולן .היו לכך כמה סיבות:
נפילת ברית-המועצות והמעבר מנבחרת-על אחת לכמה נבחרות
טובות ממדינות חבר העמים לשעבר
הצעות עבודה מפתות למאמנים ממזרח-אירופה ומסין לאמן
בארה"ב .הדוגמה הבולטת ביותר היא הרומני בלה קארולי,
מאמנה של נדיה קומנץ' ,שהיגר בשנת  1981לארה"ב והקים בה,
יחד עם אשתו מרתה ,אימפריית התעמלות ולאחר מכן הוביל את
הנבחרת ואת מרי-לו רטון לזכייה במדליית הזהב בתחרות הקרב
רב במשחקי לוס-אנג'לס  .'84רטון הייתה המתעמלת המערבית
הראשונה שניצחה בתחרות הקרב רב האולימפי.
מצב כלכלי שאיפשר בניית מתקנים ברמה הגבוהה ביותר ותנאי
אימון נוחים יותר בארה"ב ,כולל תמיכה כלכלית במתעמלות
במטרה לקדם את המקצוענות בענף
קידום הענף בעקבות ההצלחה .כאשר מדינה מסוימת מצליחה
לזכות במדליה אולימפית ,הדבר מקדם את הענף באותה מדינה.
כך קרה בארה"ב לאחר זכייתה של מרי-לו רטון בשנת ( 1984אגב,
כך קרה גם אצלנו בעקבות ההצלחה בענפי השייט והג'ודו).

טבלה  :1המדינות שזכו בזהב הקבוצתי לנשים והמתעמלות שזכו
בזהב האישי בקרב רב במשחקים האולימפיים בשנים  1976עד 2016
שנה זהב קבוצתי זהב אישי (קרב רב)
מקום
נדיה קומנץ'  -רומניה
 1976רומניה
מונטריאול
ילנה דוידובה  -ברה"מ
 1980ברה"מ
מוסקווה
			
		
(בהיעדר המערב)
מרי-לו רטון  -ארה"ב
 1984רומניה
לוס-אנג'לס
(בהיעדר המזרח)
		
ילנה שושונובה  -ברה"מ
 1988ברה"מ
סיאול
טאטיאנה גוצו  -ברה"מ
 1992ברה"מ
ברצלונה
ליליה פודקופאיבה  -אוקראינה
 1996ארה"ב
אטלנטה
סימונה אמנר  -רומניה
 2000רומניה
סידני
קארלי פטרסון  -ארה"ב
 2004רומניה
אתונה
נסטיה ליוקין  -ארה"ב
בייג'ינג (מארחת  2008סין
המשחקים)
גבי דאגלאס  -ארה"ב
 2012ארה"ב
לונדון
סימון ביילס  -ארה"ב
 2016ארה"ב
ריו

ריו :ארה"ב ושאר העולם
התחרות הקבוצתית בריו לא הייתה למעשה תחרות של ממש...
האמריקניות היו משכמן ומעלה והותירו את כל הנבחרות האחרות
הרחק מאחור .הן ניצחו בתוצאה של  184.897נק' ,לפני הרוסיות -
 176.688נק' ,הפרש עצום של יותר מ 8-נקודות(!) .וכידוע ,התחרויות
בענף מוכרעות בדרך כלל בהפרשים של עשיריות ומאיות הנקודה.
אחת המתעמלות הבולטות בנבחרת האמריקנית (כסף בקרב רב)
הייתה המתעמלת היהודייה אלי רייזמן  -בפעם השנייה במשחקים
האולימפיים ושוב זהב קבוצתי .איזה הישג מדהים למתעמלת
ולמאמן האישי שלה מיכאי ברשטיאן  -לשעבר ,מאמנן של בנות
הפנימייה למחוננים במכון וינגייט שנכלללו בנבחרת ישראל (ראה
ריאיון עם ברשטיאן בעמוד .)32
מתוךwall street journal :

קשה להאמין ,אבל נבחרת רומניה הגדולה  -לא רק שאינה מופיעה
בטבלה אלא אפילו לא העפילה למשחקים האולימפיים בריו(!) .אין
ספק שזה היה "שוק" לענף ההתעמלות העולמית .אותה רומניה
שהצמיחה את נדיה קומנץ' וזכתה בתחרות הקבוצתית בארבעה
משחקים אולימפיים מאז  ;1976זו שנלחמה תמיד על מקום בפודיום
 -לא הגיעה כלל לריו.

נדיה קומנץ' מרומניה :שש פעמים השיגה את הציון  10במשחקי מונטריאול
 .76בתמונה הקטנה :אילן גזית ,כותב המאמר ,עם נדיה קומנץ' בריו

נשים :מגמות לקראת המחזור האולימפי הבא
בכל הקשור למכשירים הבודדים (קפיצות ,מקבילים מדורגים,
קורה וקרקע) ,המגמה של השנים האחרונות תימשך גם במחזור
האולימפי הנוכחי .עם זאת ,התחרות היא די פתוחה ,ואפשר יהיה
לראות "הפתעות" כמו אלו שנראו בריו .סאנה ווברס ,המתעמלת
ההולנדית שזכתה בזהב במכשיר הקורה ,היא דוגמה טובה לכך.
בתחרות הקבוצתית ,לעומת זאת ,יהיה קשה מאוד לנצח את
נבחרת ארה"ב ,לאחר שבתחרויות החשובות בשנים האחרונות,
כולל באליפויות העולם ,היא מפגינה שליטה ברורה בעיקר בשולחן
הקפיצות ובקרקע ,עובדה המקנה לה יתרון רב בתחרות הקבוצתית.
כפי שציינתי בתחילת המאמר ,סימון ביילס היא זו שתיתן את הטון
בשנים הקרובות ותסחוף אחריה את הנבחרת האמריקנית כולה .יש
לי הרגשה שהיא רק בתחילת הדרך ,ואין לי ספק שאם לא תסבול
מפציעות אנו צפויים לראותה בארבע השנים הקרובות כובשת כל
פסגה אפשרית .כבר היום היא קוטפת את פירות הצלחתה בעשיית
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נבחרת ארה"ב ,הזוכה במדליית הזהב הקבוצתית בריו .מימין :גבי
דאגלאס ,אלי רייזמן ,סימון ביילס ,מדיסון קושיאן ולורן הרננדז

טבלה  :2המדינות הזוכות במדליות בתחרות הקבוצתית לנשים
והמתעמלות  -בקרב רב אישי ,במשחקי ריו 2016
ארד
כסף
זהב
מקצוע
סין
תחרות קבוצתית ארצות-הברית רוסיה
אלי רייזמן אליה מוסטפינה
סימון ביילס
קרב רב אישי
(רוסיה)
(ארה"ב)
(ארה"ב)
()58.665
()60.098
( 62.198נק')

טבלה  :3המדינות שזכו בזהב הקבוצתי לגברים והמתעמלים שזכו
בזהב האישי בקרב רב במשחקים האולימפיים בשנים  1952עד 2016
שנה זהב קבוצתי זהב אישי (קרב רב)
מקום
ויקטור צ'וקארין  -ברה"מ
 1952ברה"מ
הלסינקי
ויקטור צ'וקארין
 1956ברה"מ
מלבורן
בוריס שאחלין  -ברה"מ
 1960יפן
רומא
יוקיאו אנדו  -יפן
 1964יפן
טוקיו
סוואו קאטו  -יפן
מכסיקו-סיטי  1968יפן
סוואו קאטו
 1972יפן
מינכן
ניקולאי אנדריאנוב  -ברה"מ
 1976יפן
מונטריאול
אלכסנדר דיטיאטין  -ברה"מ
 1980ברה"מ
מוסקווה
קוג'י קושיגן  -יפן
לוס-אנג'לס  1984ארה"ב
ולדימיר ארטיומוב – ברה"מ
 1988ברה"מ
סיאול
ויטאלי שרבו – ברה"מ
 1992ברה"מ
ברצלונה
לי קסיאושאנג  -סין
 1996רוסיה
אטלנטה
אלכסיי נמוב  -רוסיה
 2000סין
סידני
פול האם  -ארה"ב
 2004יפן
אתונה
יאנג ווי  -סין
 2008סין
בייג'ינג
קוהיי אוצ'ימורה  -יפן
 2012סין
לונדון
קוהיי אוצ'ימורה
 2016יפן
ריו

סימון ביילס

מיליוני דולרים מפרסומות .אגב ,ביילס היא האפרו-אמריקנית
המוזהבת השנייה בהיסטוריה של המשחקים לאחר חברתה לנבחרת
גבי דאגלאס ,ש"פתחה את הדלת" עם מדליית הזהב בלונדון .2012

התעמלות גברים :מהלסינקי  1952עד היום
החל במשחקים האולימפיים בהלסינקי  1952ועד לוס-אנג'לס 1984
שלטו שתי מעצמות בענף ההתעמלות גברים  -יפן וברית-המועצות.
הקרבות ביניהן הולידו מתעמלים בלתי נשכחים ,שעל שמם נקראים
אלמנטים רבים השגורים בפי כל אנשי עולם ההתעמלות ואף
מחוצה לו .די אם נזכיר את אלמנט הצוקהארה ,על שמו של מיצוהו
צוקהארה ,המתעמל היפני שהפך לאגדה.
טבלה  3מציגה את המדינות שזכו במדליות הזהב בתחרות
הקבוצתית ואת הגברים בתחרות האישית במשחקים האולימפיים
מ 1952-ועד .2016
כפי שניתן לראות בטבלה ,בין השנים  1952ל 1996-שלטו שתי
מעצמות-על בהתעמלות הגברים  -יפן ורוסיה (ברית-המועצות).
משנת  1984נכנסה לתמונה מעצמה נוספת  -ארצות-הברית.
כניסתה לצמרת העולמית אירעה בהמשך לחרם של מדינות מזרח
אירופה והיעדרן במשחקי לוס-אנג'לס  ,'84בדיוק כפי שעשתה
ארה"ב ארבע שנים קודם לכן במוסקווה  .'80בשנת  1978גילה
העולם לראשונה את המתעמל האמריקני קורט תומאס .באליפות
העולם בשטרסבורג הוא זכה במדליית הזהב בתרגיל הקרקע והציג
לראשונה את "מספרות התומאס" המפורסמות שלו (אלמנט שחדר
מסוס הסמוכות גם אל הקרקע) .מנקודה זו החל למעשה הטיפוס
של ארה"ב אל הצמרת העולמית בהתעמלות לגברים.
בעשור האחרון נאבקות על הזהב בעיקר יפן וסין ,כאשר רוסיה וארה"ב
נאבקות על המקום השלישי .על חשיבותה של התחרות הקבוצתית
בין שתי המדינות האלה (סין ויפן) יעידו דבריו של אוצ'ימורה לפני
המשחקים בריו" :לא אכפת לי לא לזכות בזהב האישי או על
המכשירים הבודדים ,העיקר שיפן תנצח בתחרות הקבוצתית."...
ואכן ,יפן ניצחה.
באשר לתחרות האישית  -שלושה מתעמלים זכו פעמיים ברציפות
במשחקים האולימפיים :ויקטור צ'וקארין הרוסי ,סוואו קאטו
ואוצ'ימורה מיפן ,הנחשב כאמור למתעמל הטוב בהיסטוריה .הוא
מתכוון להמשיך ולהתחרות עד לטוקיו  2020ולנסות גם הפעם לעזור
למדינתו לזכות בתואר הקבוצתי הנכסף.

גברים :מגמות לקראת המחזור האולימפי הבא

המאמן מיכאי ברשטיאן וחניכתו אלי רייזמן מאושרים בריו 2016

טבלה  :4המדינות הזוכות במדליות בתחרות הקבוצתית לגברים
והמתעמלים  -בקרב רב אישי במשחקי ריו 2016
ארד
כסף
זהב
מקצוע
סין
רוסיה
תחרות קבוצתית יפן
קוהיי אוצ'ימורה אולג ורניאייב מקס וויטלוק
קרב רב אישי
(בריטניה)
(אוקראינה)
(יפן)
()90.641
()92.266
( 92.365נק')

מאז תחילת המילניום מתנהל הקרב על הזהב הקבוצתי בעיקר בין
יפן לסין ,וכך יהיה גם בטוקיו  - 2020וביתר שאת ,בעיקר כאשר יפן
היא המארחת .עם זאת ,ייתכן מאוד שהרוסים "יתנו פייט" ויאיימו
גם הם על הבכורה ,כפי שעשו בריו (מקום שני ,לפני סין) .באשר
לקרב רב האישי ,אוצ'ימורה ,להערכתי ,נמצא מעבר לשיאו ,וגם
בריו הוא ניצח בהפרש של  0.009נקודות בלבד .מי שדולק אחריו
הוא אולג ורניאייב האוקראיני .לפני המשחקים בריו הערכתי כי
הוא היחיד שעשוי לנצח את אוצ'ימורה ,כיוון שדרגות הקושי שלו
בתרגילים גבוהות יותר .מתעמלים נוספים שכדאי לשים לב אליהם
הם מקס וויטלוק הבריטי ומנריקה לרדואט הקובני ,שניהם צעירים
שיגיעו לשיאם בטוקיו  .2020וויטלוק סיים שלישי בתחרות הקרב רב
בריו וראשון בקרקע ובסוס קפיצות ,הישג נפלא למתעמל הצנוע
מבריטניה .מתעמלים בולטים נוספים הם קנזו שיראיי ,היפני הצעיר,
בתרגיל הקרקע ואלפטריוס פטרוניאס " -שר הטבעות" מיוון .בכל
שאר המכשירים התחרות היא די פתוחה.
אפריל 2017
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בדור שאחרי אלכס .ארטיום דולגופיאט,
מתעמל מוכשר מאד ,סובל מפציעה
מתמשכת בגבו ,המונעת ממנו להתעמל
על חלק מהמכשירים .אם יחלים ,אין לי
ספק שהוא עשוי להיות אחד מהבולטים
בנבחרת .אייל גלזר ,מתעמל בן  20שכבר
זכה במדליית ארד על הטבעות באליפות
אירופה לנוער ,יכול גם הוא להתחיל
להגיע להישגים ברמה בין-לאומית.
אנדריי מדבדב הוא כיום אחד הקופצים
הטובים באירופה בשולחן הקפיצות ועשוי
להגיע לשלבי הגמר בתחרויות חשובות.
באשר לנשים ,מאז רויטל שרון במשחקי
סיאול  1988לא צמחה בארץ אף מתעמלת שהגיעה להישגים
משמעותיים בזירה הבין-לאומית .מלבד ולריה מקסוטה (עולה
חדשה מאוקראינה) ,שהשתתפה בלונדון  ,2012לא הייתה לנו נציגה
במשחקים ב 28-השנים האחרונות (!) .ייתכן שחלק מחוסר ההצלחה
נבע מהקריטריון הישראלי ,שהחמיר לעומת הקריטריון הבין-לאומי
ומנע מכמה מתעמלות להשיג את הכרטיס האולימפי.
כיום ישנן חמש מתעמלות ישראליות בוגרות  -צוף פלדון (שכבר
העפילה לכמה גמרים בתחרויות גביע העולם) ,אופיר קרמר ,גאיה
גלעדי ,אופיר נצר ושילי וייס ,שאחת מהן עשויה להשיג את הכרטיס
האולימפי לטוקיו  .2020אלא שכדי להגיע לשם יש צורך לזכות
במדליה באליפות העולם (וזה לא יקרה ,לצערי) ,או להיות מתעמלת
קרב רב ברמה טובה דיה.
מתוך שאיפה להעלות את רמת האימון נעשה ניסיון לשלב מאמן
זר בעבודה עם הנבחרות הלאומיות בהתעמלות .המאמן הבריטי ניק
רודוק מגיע ארצה למחנות אימונים אחת לתקופה מסוימת ,ובעבודה
משותפת ניתנת למאמנות ולמאמנים שלנו אפשרות ללמוד את שיטות
העבודה המצוינות שלו ואת טכניקות הלימוד של האלמנטים השונים.

התחרות הקבוצתית לנשים בריו
לא הייתה למעשה תחרות
של ממש ...האמריקניות היו
משכמן ומעלה והותירו את כל
הנבחרות האחרות הרחק מאחור

חוקת השיפוט בהתעמלות משתנה מעת
לעת ,ולאחר המשחקים האולימפיים
בריו הוחלט להוציא אל הפועל את
חוקת השיפוט החדשה ,על כל סעיפיה
ועקרונותיה החדשים .המתעמלים ייאלצו
לשנות את תרגיליהם ולהתאימם לחוקה
החדשה ,ואלמנטים שלא ראינו זמן רב
"יחזרו לאופנה" ,כי יינתן להם בונוס גדול
יותר.
ולעניין השיפוט עצמו ,יש ניסיונות להגיע
לשיפוט אובייקטיבי ככל האפשר.
במהלך השנים ,כולל במחזור האולימפי האחרון ,שופטים נענשו על
כך שהעניקו ציונים גבוהים מדי למדינתם.
לאחרונה יזמה הוועדה המקצועית באיגוד ההתעמלות האירופי,
בראשותו של יעקב וישניה ,חוק שאינו מאפשר לשופט ממדינה
מסוימת לשפוט את המתעמלים ממדינתו .עד היום היה החוק תקף רק
בתחרויות הגמר ,ואילו עתה מדובר גם בשלב המוקדמות .כולנו תקווה
שההצעה תתקבל ובעיית חוסר האובייקטיביות תקטן משמעותית.

הזווית הישראלית
מכל המתעמלים הישראלים שנטלו חלק במשחקים האולימפיים
עד כה ,אין ספק שהבולט ביותר ,מי ש"שם את ישראל על המפה
העולמית" ,הוא אלכס שטילוב .מדינת ישראל וענף ההתעמלות
קיבלו "מתנה משמיים" ,כאשר בגיל  15עלה לארץ מתעמל צעיר
ומוכשר כזה .היחיד שבלט לפניו בזירה הבין-לאומית היה פבל גופמן,
שסיים במקום ה 19-בתחרות הקרב רב באתונה  .2004במקצוע
החזק שלו  -הקרקע  -העפיל שטילוב לגמר האולימפי בבייג'ינג
ובלונדון .בלונדון סיים במקום השישי בקרקע ובמקום ה 12-בקרב
רב(!) במהלך העשור האחרון הוא צבר הישגים רבים במקצוע זה:
שתי מדליות ארד באליפויות העולם ו 6-מדליות באליפויות אירופה
(אחת מהן מזהב ב .)2013-הפופולריות שלו והישגיו הספורטיביים
משכו אחריו דור חדש של מתעמלים ישראלים ,המנסים להמשיך
את דרכו .לדעתי ,אם אלכס (בן ה )29-יחליט להמשיך למשחקי
טוקיו  ,2020הוא יוכל להשיג את הכרטיס האולימפי בפעם הרביעית
ברציפות  -הישג חסר תקדים בזירה הבין-לאומית!
הנעלם הגדול הוא כיצד תיראה ההתעמלות שלנו בזירה הבין-לאומית

בעיות קריטיות בענף
העדר מתקנים
מדינת ישראל לוקה בחסך משמעותי בכל הנוגע לאולמות
התעמלות .מתברר שב 10-השנים האחרונות לא נבנה אף אולם
ייעודי להתעמלות מכשירים(!) .המרכז האיכותי היחיד בארץ נמצא
כיום בהדר-יוסף ,ולמעשה ,הוא משמש את כל הנבחרות הלאומיות

מתוךgetty image :

קוהיי אוצ'ימורה
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נבחרת יפן חוגגת את מדליית הזהב הקבוצתית בריו

ואף כאולם הבית של אגודות
מכבי והפועל תל-אביב .המצב
הפך לבלתי נסבל ממש ,כאשר
עשרות רבות של מתעמלות
ומתעמלים ממלאים את האולם
בשעות אחר-הצהריים ,ולא פעם
ניתן לראות תמונה אבסורדית -
אלכס שטילוב מתכונן לעלות
למכשיר ,ושנייה לפני כן עובר
לידו ילד בן  4שמתרוצץ ללא
השגחה בדרך לאימון במסגרת
החוג שלו באגודה...

רצון מצידם להפוך למאמנים
מקצועיים .אמנם הבעיה קיימת
גם בענפי ספורט אחרים בארץ,
אבל היא בולטת במיוחד בענף
ההתעמלות .רבים מאלה
שפרשו מעדיפים ללמוד ולעסוק
במקצועות אחרים ,רווחיים
יותר ,ואלה שכבר נותרים בענף
מעדיפים לעסוק בספורט
חובבני ,שהוא הרבה יותר רווחי
התחרותית.
מההתעמלות
חלק ממתעמלי העבר עברו
לענף ה"קרוספיט" (המשלב
אימון פונקציונאלי עם אלמנטים התעמלותיים רבים) ,שבו יש להם
אפשרות להתבלט ולנצל את כישוריהם הייחודיים.

מדינת ישראל חייבת לתת את דעתה
לתופעות המדאיגות בענף  -מספרם
ההולך ופוחת של מתעמלים צעירים (בנים),
העדר רצון של מתעמלים שפרשו
לעסוק באימון וחוסר משווע במתקנים

כדי לקדם את ענף ההתעמלות בארץ יש אפוא לבצע מהלכים
שונים ,ולהלן כמה הצעות מעשיות:
יש לשפץ ,ובהקדם ,את אולם "ברלין" במכון וינגייט ולהביאו
למצב שניתן לקיים בו אימונים ותחרויות .כיום האולם מוזנח
והמכשירים שבו אינם ראויים לאימונים ברמות הגבוהות .שיפוץ
האולם יביא להורדת הלחץ מהאולם בהדר יוסף ויאפשר לקיים
מחנות אימונים של הנבחרות הלאומיות במקום מתאים מבחינת
האווירה הספורטיבית.
האולמות הקיימים מוזנחים וחלקם אינם ראויים כלל לאימון .על
איגוד ההתעמלות בישראל לנסות להשיג תקציבים ומקורות
תמיכה כדי לשפר את התנאים בהם.
על האיגוד לקדם בניית אולמות חדשים שימשכו אליהם
מתעמלים צעירים נוספים.

הולך ופוחת הדור
לצערנו ,אנו נוכחים לדעת שמשנה לשנה הולך ופוחת מספר המתעמלים
(בנים) .בכל תחרות שאנו מקיימים עבור צעירים בגילים  14-6יש פחות
ופחות ילדים .התופעה מדאיגה ממש ,ועל איגוד ההתעמלות לתת
את הדעת לבעיה זו ,להתייחס אליה בכובד ראש ולמצוא לה פתרונות
בהקדם .יש להדגיש שהדבר אינו קיים אצל הבנות ואף לא באמנותית,
שם ניתן לראות מאות ואלפי מתעמלות בגילים הצעירים.

בריחת מתעמלים מהענף

המסקנה המתבקשת היא אפוא  -לבנות תכנית כוללת עבור
הפורשים ,בשיתוף איגוד ההתעמלות ,במטרה להשאירם במערכת:
להעניק להם מלגה ללימודי חינוך גופני ,להציע להם קורסי מאמנים
ומדריכים במימון מלא (או חלקי לפחות) ואפשרות להתמקצע בענף
ההתעמלות ,כולל שליחתם להשתלמויות בחו"ל .כל זאת במטרה
לקלוט אותם בעבודה כמאמנים/מדריכים במועדונים הפועלים
במסגרת של התעמלות תחרותית .ארגוני הספורט השונים צריכים
לתמוך כלכלית באותם מועדונים שיקלטו את המאמנים הצעירים ולהציע
להם תנאי שכר הוגנים שיכבדו את עבודתם והשקעתם הרַבּ ָה בענף.
לסיכום ,משחקי ריו מאחורינו ,ואנו עם הפנים קדימה לעבר ארץ
השמש העולה  -לטוקיו  .2020כולי תקווה שגם בישראל נדע לקרוא
את המפה ,ונציע למתעמלים שלנו ולמעטפת הסובבת אותם את
התנאים האידאליים לקראת ההתמודדויות בזירה הבין-לאומית
והאולימפית בפרט.
בכל מקרה ,אין לי ספק שגם בטוקיו יעניק ענף ההתעמלות לעולם
חוויה מדהימה ומרתקת.
ערב הכנסת המגזין לדפוס התבשרנו שאלכס שטילוב זכה
להישג נהדר באליפות אירופה בהתעמלות  -מדליית ארד בתרגיל
הקרקע ,בתוצאה של  14.40נקודות .ארטיום דולגופיאט השיג אף
הוא תוצאה מצוינת בקרקע  -מקום רביעי (.)14.33

רבות דובר על התופעה של בריחת מתעמלי עבר מהענף וחוסר
מתוךwall street journal :

המדליסטים בקרב רב אישי בריו :מימין :אולג ורניאייב מאוקראינה (כסף),
קוהיי אוצ'ימורה (זהב) ומקס וויטלוק מבריטניה (ארד)

אלכס שטילוב .האם ימשיך למשחקי טוקיו ?2020
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על גג העולם

המאמן מיכאי ברשטיאן חושף את
לפני
ריאיון
ריאיינה :אלינור טילמן

קצת יותר משלושה עשורים ,בשנת  ,1985עלה הזוג
מיכאי וסילבי ברשטיאן מרומניה ,במטרה לקדם את
ענף ההתעמלות בקרב הבנות בארץ .הם הגיעו ממדינה שההתעמלות
בה נחשבה מזה שנים לענף מספר  1בספורט האישי .מיכאי החל
את דרכו כמתעמל (מגיל  6עד  )22ולאחר סיום לימודיו באוניברסיטה
החל לאמן בנים והגיע עד לנבחרת הנוער .רק מאוחר יותר עבר לעבוד
עם מתעמלות .סילבי עבדה כמאמנת וככוריאוגרפית.
בישראל עבד הזוג ברשטיאן עם מתעמלות מצטיינות במסגרת
אגודת הפועל עמק חפר ,ובשנת  ,1990כשנפתחה הפנימייה
למחוננים בספורט במכון וינגייט ,עברו לאמן בה והצעידו את
המתעמלות ,שהיוו את נבחרת ישראל ,להישגים נאים בהחלט גם
בתחרויות בין-לאומיות .זכורה במיוחד מדליית הזהב של מיכל שחף
בסוס הקפיצות באליפות אירופה לנוער.
עד מהרה נשאבו מיכאי וסילבי אל תוך "מלחמות היהודים" ,שהיו מנת
חלקו של הענף מקדמת דנא .המאבקים הפנימיים בין המאמנים לא
אפשרו איזושהי עבודה משותפת .אבל לדבריו ,הקש ששבר אותו
היה הסירוב לאשר את השתתפות הבנות במשחקים האולימפיים
באטלנטה  .1996באותה שנה עזב הזוג לארצות-הברית.

ההתחלה לא הייתה קלה ,אבל בשנת  2000הם פתחו בעיר ברלינגטון
מסצ'וסטס (ליד בוסטון) מרכז התעמלות שבו הם עובדים עד היום,
ושהפך עם השנים למרכז הגדול ביותר במסצ'וסטס .זהו המועדון
שבו טופחו כמה מהמתעמלות הטובות ביותר בעולם ,וביניהן אליסיה
סקרמונה ,מדליסטית באליפויות עולם בשנים  ,2010-2005ואלי
רייזמן ,אלופת העולם והאלופה האולימפית בעשור הזה .עוד ידובר
בהן בהמשך.
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סוד ההצלחה של המתעמלות האמריקניות בריו
מי שצפה בתחרויות ההתעמלות המרתקות במשחקי ריו  2016לא יכול
היה שלא להתרגש נוכח ביצועיהן יוצאי הדופן של סימון ביילס,
אלי רייזמן וחברותיהן לנבחרת האמריקנית ,שהעניקו לארצן
בקרב רב (בפער עצום מהמקום השני)
את מדליית הזהב הקבוצתית ַ
ואף זכו במדליות זהב אישיות למכביר .אחד מארבעת המאמנים
שהובילו את המתעמלות להישג המופלא הזה היה מיכאי ברשטיאן -
המאמן הישראלי לשעבר שעזב את ישראל לפני כעשרים שנה
והפך לאחד המאמנים המצליחים בעולם.

על גג העולם .מיכאי ברשטיאן ,יחד עם הנבחרת האמריקנית ,צוהלים בריו 2016
אפריל 2017

33

עבודה בהרמוניה.
זה סוד ההצלחה
של הנבחרת האמריקנית.
בכך שינתה מרתה קרולי
את הרגלי העבודה
של המאמנים האישיים.
היא הבינה שחייבים לעבוד
בשיתוף פעולה הדוק
מרתה קרולי עם הנבחרת האמריקנית בריו" .היא יצרה בביתה מעין חממת התעמלות ופתחה
אותה לכל הנבחרת .זה גרם לכל המאמנים ולהתקפל ולהניח את האגו בצד".

בחודש ינואר השנה הגיע מיכאי ארצה (ולא בפעם הראשונה),
בהזמנת איגוד ההתעמלות בשיתוף הפרויקט הלאומי "אתנה",
לצורך מתן השתלמות למאמנות ההתעמלות .עבורנו זו הייתה
הזדמנות לשמוע ממקור ראשון מהו סוד ההצלחה של הנבחרת
האמריקנית בעשורים האחרונים בענף שהשליטה הבלתי מעורערת
בו הייתה נתונה במשך שנים למדינות שמעבר למסך הברזל ובראשן
ברית-המועצות ורומניה (ראה גם המאמר על ההתעמלות בריו 2016
בגיליון זה).
איך התאקלמתם בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות?
"התחלנו מאפס .כל מועדוני ההתעמלות בארצות-הברית  -כ3000-
במספר בכל רחבי המדינה ,הם פרטיים לגמרי ,ללא מימון ציבורי או
תמיכה מכל סוג שהוא .עסקנו בניקיון ,בארגון ,ביחסי ציבור ובמה לא.
במשך השנים בנינו מרכז לתפארת ,והיום אנחנו נחשבים למועדון
המצליח ביותר במסצ'וסטס ,עם  750מתעמלות בממוצע ,בכל
הדרגות .ההצלחה של המועדון הייתה אבן שואבת להורים רבים,
שרצו שהילדות שלהן תהיינה אלופות עולם".

המפתח :שיתוף פעולה
זוג המאמנים המיתולוגי ,בלה ומרתה קרולי ,שערקו מרומניה

אלי רייזמן בת ...12
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ובריו 2016

לארצות-הברית בראשית שנות השמונים ,הם האחראים למהפך
שחל בענף ההתעמלות במדינה החל במשחקי לוס-אנג'לס .'84
בלה פרש בינתיים ,ומרתה המשיכה להוליך את נבחרות הפלא
האמריקניות לזכייה בזהב הקבוצתי לנשים בלונדון  2012ובריו 2016
ובמרבית אליפויות העולם האחרונות ,שלא לדבר על מדליות אישיות
בקרב רב ובמכשירים בודדים (היא פרשה בתום משחקי ריו).
איך מתנהלים אימוני נבחרת לקראת תחרות יבשתית או בין-
לאומית?
"ברוב ימות השנה ,כל מועדון עובד לעצמו ,וכל מתעמלת עובדת
עם המאמן האישי שלה .מדי פעם אנחנו מזמינים אלינו מתעמלות
מצטיינות מכל רחבי המדינה למחנות אימונים ולתחרויות הזמנה.
רק לקראת אירועים בין-לאומיים גדולים הנבחרת כולה ,יחד
עם המאמנים האישיים ,מתכנסת באתר מיוחד בהנהלתה של
המאמנת הראשית מרתה קרולי".
בשנים האחרונות ארצות-הברית משאירה מאחוריה את שאר
העולם ,כולל הנבחרות ממזרח אירופה ,מסין ומיפן .מהו סוד
ההצלחה שלכם?
"עבודה בהרמוניה .זה סוד ההצלחה .מרתה קרולי שינתה לגמרי את
הרגלי העבודה של המאמנים .היא הבינה שחייבים לעבוד בשיתוף
פעולה הדוק בין כל המאמנים האישיים".

וכולם קיבלו את השינוי?
"זה לקח קצת זמן .עד אז עבד כל
מאמן לעצמו – הוא והמתעמלת שלו,
ללא כל התייחסות לעניין הקבוצתי
ולאיזושהי תכנית אימונים משותפת.
היא הנחילה לנו את ההבנה שכדי
להצליח חייבים לעבוד בתמיכה של
אחד בשני .מרתה קובעת את התכנית
הכללית וממליצה לארבעת המאמנים
הספציאליסטים מה עליהם לעשות
כדי שהקבוצה כולה תצליח .מצד אחד
היא מעניקה לכל מאמן את החופש
שלו בעבודה עם המתעמלת ומצד שני
 אף אחד לא מעל הקבוצה".איך זה בא לידי ביטוי בשטח?
"היא יצרה בביתה  -חווה גדולה באזור מיוער ומבודד ליד יוסטון
טקסס ,מעין חממת התעמלות ופתחה אותה לכולם .זה גרם לכל
המאמנים להתקפל ולהניח את האגו בצד".
לקראת משימה חשובה ,מספר מיכאי ,היא מקיימת אצלה מחנות
אימונים משותפים ,שנועדו לגבש הן את המתעמלות והן את
המאמנים האישיים" .העבודה המשותפת והמפגשים בערבים על
כוס יין יצרו קשר ובעיקר אמון בין המאמנים .כולנו נרתמנו למשימה
המשותפת .מצאנו את עצמנו עוזרים זה לזה ,מתייעצים בינינו ,גם
כשמתעוררת בעיה עם אחת המתעמלות ,ובעיקר סומכים אחד על
השני .כולנו הבנו שהצלחה משותפת היא גם רווח אישי".
נחזור לרגע למתעמלות שלך .מה חשוב יותר בעיניך  -כישרון מולד
או חריצות ועבודה קשה?
"היו לי שתי מתעמלות בולטות במיוחד  -אליסיה סקרמונה,
המתעמלת הכי מוכשרת שהייתה לארצות-הברית בתחילת שנות
האלפיים ,שלא מיצתה את היכולות שלה ,והשנייה אלי רייזמן ,פחות
מוכשרת אבל הכי רוצה ,ולכן גם הצליחה יותר".
"רייזמן הגיעה למועדון בגיל  ,12מאוד נחושה להצליח" ,הוא מספר.
"היא השקיעה אין-ספור שעות באימונים ,והבנתי כבר אז שהיא תגיע
רחוק .בלונדון  2012היא עדיין הייתה ילדה באופיה ,גם בתנועותיה,
ותלותית מאוד .בריו זה כבר היה אחרת לגמרי :מבוגרת ,אחראית,
עצמאית ,מנהיגה ומבינה מה בדיוק נדרש ממנה".

"בישראל ,בלי תכנית עבודה
כללית תוך שיתוף פעולה הדוק
בין כל המאמנים ,בלי תמיכה בהם
ובלי הקמת מתקנים חדשים -
שום דבר לא ישתנה"

מפסגת העולם ...אלינו

כמו שצוין ,לפני כעשרים שנה עזב
מיכאי את ישראל בטריקת דלת,
אבל בשנים האחרונות הוא מגיע
ארצה ומעביר השתלמויות למאמנות
ההתעמלות .לדבריו ,הוא מופתע
בכל פעם מחדש מהתנאים הירודים
של מתקני ההתעמלות בכלל ושל
אולם ברלין במכון וינגייט בפרט.
"כשבאתי לארץ בפעם הראשונה
נדהמתי לראות את האולם במצב
הזה .מלוכלך ,מוזנח ,ציוד ישן".
אז מה באמת צריך לעשות כדי לקדם את הענף גם אצלנו?
"שני דברים עיקריים :קודם כול צורת העבודה ,ואני מתכוון ליחסים
בין המאמנים .כמו שאמרתי ,זה בדיוק מה שגרם לשינוי הגדול
בארצות-הברית ,ושבעקבותיו עלתה ההתעמלות האמריקנית
על המפה העולמית הן ברמה האישית ובעיקר ברמת הנבחרת.
שוחחתי עם המאמנות הישראליות והבנתי ששום דבר לא
השתנה בעניין הזה .מה שהיה לפני  20שנה קיים גם היום".
נקודה מרכזית נוספת ,לדברי מיכאי ,היא כאמור חוסר במתקנים
ובציוד" .חייבים לבנות מרכזֵי התעמלות בכמה מקומות בארץ ,עם
ציוד משוכלל .זה הא-ב של הענף .חוץ מזה ,את אולם ברלין צריך
לחדש לפחות פעם ב 15-שנה וגם לפתוח את האולם בהדר-יוסף
בפני מתעמלות ומתעמלים נוספים .מי שצריכים לפעול בעניין הם
גופי הספורט במדינה .בלי תכנית עבודה כללית תוך שיתוף פעולה
הדוק בין כל המאמנים ,בלי תמיכה בהם ובלי הקמת מתקנים
חדשים  -שום דבר לא ישתנה".

ומהבִּיצה הישראלית בחזרה לארצות-הברית.
ביילס ,רייזמן והאחרות ימשיכו לטוקיו ?2020
"אי אפשר לדעת .הן עוד לא נחתו מריו ,כי מאז שחזרו הן עוסקות
ביחצ"נות ,מופיעות בלי סוף בתקשורת וגם עושות מיליונים".
אז זה עסק משתלם...
"ועוד איך .וברצינות  -הדור הבא של המתעמלות עובד באותו סגנון,
ואני מקווה שהמסורת תימשך .אסור לשכוח שלנו ,המאמנים ,זה
מאוד קשה .אי אפשר לשחרר את המושכות אפילו לרגע או ללכת
צעד אחורה .אתה חייב להיות בטופ כל הזמן".
בעניין זה סיפרתי למיכאי שנודע לי כי מיד אחרי
ההכרזה על הנבחרת האמריקנית כאלופה
האולימפית בריו תלתה אלי רייזמן את מדליית
הזהב על צווארו ואמרה "זה בשביל שנינו".
ומאוחר יותר גם כתבה בטוויטרCoaches“ :
never get medals. It’s the least I can
. ”!do after everything
די הופתעתי לראות דמעות בעיניו...
זמן-מה אחרי הריאיון שנערך בארץ התמנה
מיכאי ברשטיאן למאמן העל של נבחרת
הנשים של אוסטרליה .האימונים ינוהלו
באמצעות סדרה של מחנות אימונים,
במטרה להכין את המתעמלות האוסטרליות,
שלא הצליחו להעפיל למשחקי ריו,
לתחרויות הבין-לאומיות הקרובות ובסופו של
דבר  -למשחקי טוקיו  .2020ברשטיאן אמור
לעבוד גם עם נבחרת הנערות של המדינה.
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התעמלות אמנותית:
ההתעמלות
משחקי ריו 2016

רחלי ויגדורצ’יק
 ,B.edספורטאית אולימפית לשעבר,
מאמנת התעמלות אמנותית
rahel.vigdorchik@gmail.com

האמנותית הפכה לענף
אולימפי במשחקי לוס-
אנג’לס  ,1984ותחרויות ההתעמלות הקבוצתית הצטרפו  12שנה
לאחר מכן  -במשחקי אטלנטה  .1996השליטֹות הבלתי מעורערות
בענף זה הן מדינות חבר העמים לשעבר ,ביניהן רוסיה ,בלארוס
ואוקראינה .עם זאת ,בקטגוריה הקבוצתית מתחילה השליטה
להתערער ,בעיקר על-ידי איטליה ,ספרד וישראל .מתעמלות
ישראליות בתרגילים האישיים משתתפות במשחקים מאז ,1984
והגמרים הראשונים היו של אירה ריסנזון (מקום  9בבייג’ינג )2008
ותוצאת השיא  -מקום  7של נטע ריבקין בלונדון  .2012קודם לכן,
באליפות אירופה  ,2011זכתה נטע במדליית הכסף בתרגיל האלות.
הנבחרת הקבוצתית השתתפה לראשונה רק בבייג’ינג  2008וסיימה
במקום השישי ,הישג שיא ששוחזר במשחקי ריו  .2016ישראל
שומרת על יציבות בענף ,עם גמר אולימפי אחד לפחות באחת
הקטגוריות ,ובצידה עלייה מתמדת בהישגים באליפויות העולם
ואירופה ובגביע העולם .הישראליות משתלבות בקביעות בחמישייה
הראשונה ,מיד לאחר מדינות חבר העמים לשעבר (שקלול הישגי
הג’וניור והסניור בתרגילים האישיים והקבוצתיים) .באליפות אירופה
האחרונה שנערכה בחולון ביוני  ,2016זכתה ישראל במדליית זהב(!)
בתרגיל האלות והחישוקים ,בכסף בתרגיל הסרטים ובארד בקרב רב.

תפנית במשחקי ריו 2016
משחקי ריו סימנו תפנית ראשונה בדרכה של ההתאחדות הבין-
לאומית להתעמלות ( ,)FIGשעושה מאמצים רבים בשנים האחרונות
לשנות את תדמיתו של הענף ולייצר עניין רב יותר לקהל הצופים
(ראה בהמשך) .כבר לקראת לונדון  2012שונתה השיטה להשגת
הקריטריון האולימפי ,וניתנה הזדמנות נוספת להשיגו בתחרות

נטע ריבקין בריו .השמטת מכשיר הסרט מנעה ממנה עלייה לגמר הקרב
רב .היא סיימה במקום ה 13-בציון  69.223נקודות.
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שינוי מגמה
ההתעמלות האמנותית מתמודדת כבר שנים עם בעיות של חוסר
אובייקטיביות בשיפוט ,חוסר גיוון במדינות השולטות בענף ואף
בתרגילים עצמם ,וכפועל יוצא מכך – חוסר עניין של הציבור הרחב.
מהלכים מתוכננים לקראת טוקיו  2020עשויים לשנות את תדמית
הענף .והמתעמלות הישראליות? הן ממשיכות להיות בצמרת
העולמית ,אף שבריו  2016הציפיות היו גבוהות יותר.
ה"הזדמנות השנייה"  .Test event -כך הוגדל מספר היבשות
והמדינות המשתתפות (וכך גם נכנסה ישראל למשחקי לונדון עם
הנבחרת הקבוצתית) .בעבר ניתן היה להשיג את הקריטריון האולימפי
רק באליפות העולם הקודמת למשחקים .בתרגילים האישיים היה
צורך לסיים בין  20הראשונות [להן נוספו ארבע מתעמלות שלא
השיגו את הקריטריון אך היוו נציגות יבשתיות (אוסטרליה ,ארה”ב)],
ובתרגילים הקבוצתיים  -בין  10הראשונות .כל זה הקשה מאוד על
מדינות רבות להשתתף במשחקים ,וחלק מהן אף נמנעו מלהשקיע
בענף הזה ,ביניהן ארה”ב וברזיל.

מגמת העלייה בגיל המתעמלות
הקריירה של מתעמלת אמנותית בוגרת היא קצרה מאוד ,ומסתיימת
בדרך כלל בגיל  20עד  .23השחיקה הגופנית והנפשית ושעות האימון
האין-סופיות עושות את שלהן .עובדה היא שלא יותר משלוש

מתעמלות בעולם השתתפו עד היום במשחקים האולימפיים יותר
מפעמיים וביניהן נטע ריבקין.
בריו נצפתה לראשונה מגמה מבורכת של עלייה בגיל המתעמלות.
בין השינויים שבוצעו למטרה זו היו הוצאת מכשיר החבל (משנת
 )2013מהתחרות לבוגרות בקטגוריה האישית בגלל הדרישה
לקפיצות רבות ,כמו גם הפחתת אלמנטים המחייבים גמישות יתר
בגב .המתעמלת הבוגרת ביותר שייצגה את הענף בריו היא קרולינה
רודריגז מספרד ,בת ה .30-טבלה  1מציגה את פיזור קבוצות הגיל
של המתעמלות בריו על-פי אחוזים.
טבלה  :1טווח הגילים של המתעמלות בריו על-פי אחוזים
באחוזים
טווח הגילים של המתעמלות
54%
20-16
42%
25-21
3%
30-26

תוצאות
הקטגוריה האישית*
השינויים בהשגת הקריטריון
גרמו לשינוי מיקומן של מדינות
כגון צרפת ,רומניה וקנדה
בדירוג האולימפי .מנגד ,השינוי

* במשחקים האולימפיים ,להבדיל
מתחרויות אחרות בענף כגון אליפות
עולם ואירופה ,לא מוענקת מדליה
על כל מכשיר בנפרד (כדור ,סרט,
אלות וחישוק) ,והתוצאה הסופית
היא שקלול של כל התרגילים .נתון
זה מחייב את המתעמלות להיות
יציבות בכל מהלך התחרות.
נבחרת ההתעמלות האמנותית  -מקום שישי בגמר ( 34.549נקודות)
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יצר תחרות חלשה יותר ,מאחר שלא
כל המתעמלות החזקות השתתפו
במשחקים (עד שתי נציגות למדינה מתוך
 15הראשונות) .ברמה הלאומית הרחיק
השינוי את האפשרות לייצוג של שתי
מתעמלות ישראליות במשחקים ,כפי
שהושג בבייג’ינג .2008

הניסיונות לרתק את קהל
הצופים נמשכים גם לקראת
המשחקים הבאים
ואחד המשמעותיים בהם
הוא תוספת של אלמנטים
הכוללים קרקסנות ולהטטנות

הייחודיות של המשחקים האולימפיים
בענף באה לידי ביטוי גם בתחום
השיפוט .מגמת ה FIG-ליצור שיפוט
הוגן ונטול סובייקטיביות התבטאה ,בין
השאר ,בכך שרק מדינות שלא היו להן
מתעמלות זכאיות לשמש כשופטות .וכך
היו בריו  11שופטות בסך-הכול ,שחולקו
לארבע קטגוריות .מנגד ,היו כמה גורמים
שהקשו על מגמה זו:
השופטות היו בעלות ניסיון דל
בתחרויות ברמות הגבוהות ,וחלקן אף
שפטו בפעם הראשונה במשחקים (!).
התרגילים ברמות האלה ,ובעיקר בקטגוריה הקבוצתית ,מחייבים
ניסיון רב בשיפוט ,ואכן ,הציונים שהתקבלו היו שונים מאוד מטווח
הציונים הרגיל שמוענקים לנבחרות במהלך עונת התחרויות ,ביניהן גם
לנבחרת ישראל.
השופטות נבחרו על-ידי הוועדה המקצועית הטכנית ב,FIG-
שחבריה וחברותיה נבחרים על-ידי האסיפה הכללית מתוך כלל
הענפים הקיימים ב .FIG-באסיפה זו קיימת דומיננטיות של מדינות
עוינות לישראל ,וביניהן מדינות מוסלמיות ואף מדינות מאפריקה
ומאסיה .עובדה זו מקשה על הצטרפותו של נציג ישראלי לוועדה.

גם בריו הצליחה נבחרת רוסיה לשמר
את הישגיה מאז אטלנטה  1996ולהיות
המדינה היחידה בעולם הניצבת דרך קבע
על דוכן המנצחות  -בקטגוריה האישית
והקבוצתית כאחד.
בקרב רב ניצחה הפעם מרגריטה ממון,
למעשה מספר  2של רוסיה ,אחרי יאנה קודריאבצבה ,אלופת
העולם הבלתי מנוצחת בדרך כלל.
נטע ריבקין סומנה כהבטחה לגמרים אך סיימה רק במקום ה13-
לאחר טעות ונפילה של מכשיר הסרט .השגיאה אינה אופיינית
לה ,מאחר שהיא בעלת ניסיון רב ויציבות בעיקר בתחרויות מטרה.
לראשונה מאז בייג’ינג  2008ישראל לא הייתה מיוצגת בגמר
האולימפי בקרב רב אישי.

הקטגוריה הקבוצתית
בתרגילים הקבוצתיים הוצגה רמה גבוהה מאוד ,וטווח הציונים
בין הנבחרות נע בין חצי נקודה לנקודה בלבד .למעשה ,ביום נתון
יכולה הייתה כל נבחרת לזכות במדליה אולימפית .וכך ,הנבחרת
הבלארוסית המצוינות סיימה במקום הרביעי בלבד ,בעוד ספרד
סיימה שנייה ובולגריה שלישית (זכייתה האחרונה במדליה אולימפית
הייתה באתונה .)2004
לאור ההישגים הגבוהים של נבחרת ישראל בשנה האחרונה היו
בהחלט ציפיות לשיפור התוצאה בגמר .היא העפילה לגמר מהמקום
השישי במוקדמות ,אך בסופו של דבר סיימה באותו מיקום לאחר
ביצוע חלש יותר ,בגלל תפיסה לא נכונה של הסרט ונפילת האל ָה
בתרגיל המשולב.

טבלה  :2הזוכות במדליות בקרב רב  +דירוג ישראל
שם
מקום
מרגריטה ממון (רוסיה)
1
יאנה קודריאבצבה (רוסיה)
2
גאנה ריזדינובה (אוקראינה)
3
נטע ריבקין (ישראל)
13

38

ציון
76.483
75.608
73.583
69.223

טבלה  :3המדינות שזכו במדליות בתחרות הקבוצתית  +דירוג ישראל
ציון
מדינה
מקום
36.233
רוסיה
1
35.766
ספרד
2
35.766
בולגריה
3
34.549
ישראל
6

מרגריטה ממון (מספר  2של רוסיה) זכתה הפעם במדליית זהב בקרב רב
( 76.483נק').
ספורט הישגי

שיפוט “ניטרלי”

יאנה קודריאבצבה ,אלופת העולם הבלתי מנוצחת בדרך כלל,
סיימה הפעם במקום השני ( 75.608נק').

מגמות בחוקת הענף

המכשיר ( )ADוהזריקות שלו לא
הוגבלו .כלומר ,מתעמלת בעלת
שליטה מעולה במכשיר רשאית
להחליט שניקוד רב יותר יינתן על
זריקתו ועבודתו הייחודית ,ופחות על
אלמנטים גופניים .וכך נרא ֶה במחזור
זה מתעמלות רבות יותר המסתכנות
בזריקת המכשיר ,נראה גיוון רב יותר
של תרגילים בארבע הקטגוריות
וכפועל יוצא מכך  -תחרותיות
רבה יותר .בשונה מהמתעמלות
הישראליות הוותיקות ,הדור הבא
מאופיין בסגנון עבודה קואורדינטיבי
יותר ,ועל כן החוקה החדשה עשויה
להיטיב עם הישראליות ,ביניהן טורי פילנובסקי ולינוי אשרם.

לקראת טוקיו 2020
תפעל חוקת השיפוט על-פי המודל
של התעמלות מכשירים.
השופטות ישפטו “את מה שהן רואות”
ללא שימוש בדפים המפרטים את
התרגיל מראש והציון שצריך להתקבל

חוקת הענף היא דינמית מאוד ,ואחרי
כל משחקים אולימפיים היא עוברת
שינויים משמעותיים שמטרתם ,כפי
שצוין ,לחזק את הענף בדעת הקהל
וליצור עניין רב יותר וגיוון בתרגילים
ובתוצאות התחרות .לאחר משחקי
לונדון הוחלט- :
לאשר השמעת לחן בליווי מילים
באחד התרגילים (בקטגוריה
האישית והקבוצתית).
להעניק תוספת ניקוד משמעותית
למתעמלות שמוסיפות צעדי
ריקוד של  8שניות בין האלמנטים בתרגיל.
בתרגילים הקבוצתיים  -להעניק ציון גבוה יותר לאלמנטים
המדגימים שיתופי פעולה בין המתעמלות ולאשר אלמנטים
הכוללים הרמה של המתעמלות זו גבי על זו.

השינויים הללו הדגישו מחדש את ההיבט האמנותי-כוריאוגרפי,
שנעלם בשנים האחרונות והוחזר אחרי לונדון  2012בניסיון ליצור
אובייקטיביות רבה יותר בשיפוט .וכך ראינו בריו מתעמלות טכניות
שנדחקו הצידה ומנגד  -מתעמלות בעלות יכולת תנועתית-ריקודית
טובה שציוניהן טיפסו מעלה .הדוגמה הטובה ביותר היא גאנה
ריזדינובה מאוקראינה ,שבלונדון  2012הייתה עשירית ובריו זכתה
במדליית ארד.
שינויים אלה היטיבו עם הנבחרת הישראלית ,מאחר שהדגש
בתרגיליה הושם על ייחודיות ,צעדי ריקוד ושיתופי פעולה בין
המתעמלות ופחות על אחידות ודיוק המבנים .עובדה זו איפשרה
להתעמלות הישראלית לפרוץ קדימה בארבע השנים האחרונות.

לקראת טוקיו 2020
הניסיונות לרתק את קהל הצופים נמשכים גם לקראת המשחקים
הבאים ,ואחד המשמעותיים בהם במחזור האולימפי לקראת טוקיו
 2020הוא תוספת של אלמנטים שיש בהם קרקסנות ולהטטנות.
מספר האלמנטים הגופניים ( )BDשמבצעות המתעמלות הופחת
משמעותית  -מ 7-ל ,3-בעוד מספר האלמנטים ה”מסוכנים” עם

שינויים בשיפוט
כאמור ,אין חידוש בכך שענף ההתעמלות האמנותית מתמודד עם
בעיה של חוסר אובייקטיביות בשיפוט ,ורבים הניסיונות לאורך השנים
לצמצם את השפעתו על הציון .מעתה ואילך תפעל חוקת השיפוט
על-פי המודל של התעמלות המכשירים .השופטות ישפטו “את מה
שהן רואות” ,ללא שימוש בדפים המפרטים את התרגיל מראש
והציון שצריך להתקבל .וכך ,הן יוכלו לעקוב אחר ההתרחשות על
המשטח בּ ִמְקום לעקוב אחר הדפים .שיפוט כזה יאפשר למתעמלת
לשנות את דרגת הקושי במהלך התרגיל מבלי להיענש על כך ,כפי
שהיה בעבר.
מעבר לכך ,במטרה לקדם שיפוט הוגן יותר וכחלק מהשינויים
בהתעמלות על ענפיה השונים ,יזם יעקב (ג'קי) וישניה ,יו"ר הוועדה
הטכנית להתעמלות גברים של ההתאחדות האירופית ,את הרעיון
לנטרל את ניגודי העניינים הקיימים בשיפוט על-ידי ביטול ה"שיפוט
הביתי" וצמצום ה"קואליציות השיפוטיות" .לשופטים אסור יהיה
לשפוט את המתעמלים שלהם בכל תחרות בי"ל ולא רק במשחקים
האולימפיים ,ובמקומם ישפטו שופטי "אקסטרה" (.)Ex judges
לעומת זאת ,הם יוכלו לשפוט את המתעמלים האחרים .זאת
בניגוד לשופטות בהתעמלות האמנותית בריו ,שלא שפטו כלל .בכך
יימנע ניגוד עניינים אך לא תיפגע רמת השופטים (כמו במשחקים
האולימפיים) .היוזמה תעבור "ניסוי כלים" באפריל השנה ,לקראת
אליפות אירופה בהתעמלות גברים ,ואם הוא יעבור בהצלחה
אפשר יהיה ליישמו בשאר ענפי ההתעמלות ,וביניהם ההתעמלות
האמנותית.

סיכום

המדליסטיות בקרב רב אישי .מימין :גאנה ריזדינובה מאוקראינה (ארד),
מרגריטה ממון (זהב) ויאנה קודריאבצבה (כסף)

ענף ההתעמלות האמנותית שואף בשנים האחרונות לכך שכל
מתעמלת תוכל להצליח בזכות היכולות הדומיננטיות שלה  -בין אם
הן גופניות ובין אם קואורדינטיביות .בכך יגדלו סיכוייהן של מתעמלות
ממערב אירופה ומישראל  -ולא רק ממדינות חבר העמים לשעבר -
להשתלב בצמרת העולמית גם ללא נתונים גופניים כפי שנדרשו עד
היום כגון גמישות מוחלטת ,גובה ומראה רזה .במילים אחרות ,סביר
מאוד שנראה שינוי במבנה הגופני של המתעמלות ,דהיינו ,מעבר
מהמבנה הצנום והגבוה למבנה נמוך יותר ואקרובטי ,שיוכל לעמוד
בדרישות התנועתיות החדשות (“קרקסנות”) ואף יכלול מראה נשי
יותר .מגמה חיובית זו ,יחד עם שינויים נוספים בחוקה וצמצום חוסר
האובייקטיביות בשיפוט ,עשויים לשפר את תדמית הענף ,להפוך
אותו למעניין ולתחרותי יותר ולגרום לפריסה רחבה יותר על פני
הגלובוס ולהגדלת מספר המשתתפות והצופים כאחד.
אפריל 2017
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ניתוח השחייה במש
מבוא

משחקי ריו 2016

ד”ר לאוניד קאופמן

מאמן נבחרת ישראל בשחייה
במשחקים האולימפיים בריו
leonidk04@gmail.com

המשחקים האולימפיים הם אירוע שאין דומה לו ,לא רק בעולם
הספורט המודרני אלא גם בחברה כולה .יש בו הצלחות ,ניצחונות,
שיאים והישגים אך גם כישלונות ,הפסדים ואכזבות .מנעד הרגשות
הנובעים מכך הם שהופכים את הספורט בכלל ואת המשחקים
האולימפיים בפרט למסעירים ,מרתקים ודרמטיים .יש לזכור כי רק
 20עד  25אחוז מכלל הספורטאים במשחקים מצליחים להשיג את
מטרתם .השאר נותרים מאוכזבים ועצובים.
השחייה היא אחד משלושת הענפים המובילים בתנועה האולימפית
והיא מושכת אליה  -בבריכה ומול מסך הטלוויזיה  -מספר צופים
מהגבוהים בין כלל ענפי הספורט .במשחקי ריו אף הוחלט לשנות
את שעות התחרויות [ - 13:00תחילת משחי המוקדמות (זמן מקומי)
ו - 22:00-תחילת משחי הגמר] ,כדי להתאימן לשעות צפיית השיא
בארצות-הברית .במאמר זה נתמקד בשחיינים שהצליחו או אכזבו
בבריכת השחייה בריו ובאלה שהתגלו או הפתיעו ,ננתח את התוצאות
ונצביע על המגמות לעתיד.

הצלחות ואכזבות ,תגליות והפתעות
רק הספורטאים הגדולים ביותר בשחייה העולמית מסוגלים להגיע
לפודיום יותר מפעם אחת .לעתים קל יותר להתייצב על הדוכן מעמדה
של אנדרדוג או של שחיין בתהליך התקדמות המגיע למשחקים
עם פחות ציפיות ו”גונב את ההצגה” .בהשוואה בין אליפות העולם
האחרונה בקאזאן  2015ובין משחקי ריו מתברר כי מתוך  30שחייניות
שזכו במדליות בקאזאן ,רק  12הצליחו לזכות בהן גם בריו .אצל
הגברים התמונה אינה שונה בהרבה  14 -מדליסטים בריו היו בין ה30-
שזכו במדליה בקאזאן.

מתאמת מקצועית ,ענף השחייה
ביחידה לספורט הישגי
saharonet8@gmail.com

שחיינים לא מעטים הותירו את חותמם בבריכה בריו ,חלקם בהצלחה
יוצאת דופן וחלקם דווקא בחוסר הצלחה ,המסמן אולי את סוף דרכם
בשחייה העולמית .שחיינים צעירים התגלו בבריכה בריו ,ואחרים
הפתיעו והפכו ל”סיפור” של המשחקים .בחרנו בכמה דוגמאות
בולטות בכל אחת מהקטגוריות.

התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי.

משפחת פלפס מתלהבת מביצועיו של מייקל

סהר אלוני
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חקי

											
ריו
ממש כמו בבייג’ינג  2008ובלונדון  ,2012גם בריו 2016
הפגינה נבחרת השחייה האמריקנית ובראשה מייקל פלפס
האגדי ,קטי לדקי ואחרים ,שליטה מוחלטת בבריכת השחייה.
המאמר מציג כמה מכוכבי הבריכה ובצידם שחיינים שאכזבו
ואחרים שהתגלו והפתיעו .בחלקו השני מתמקד המאמר
בניתוח התוצאות בריו ובמגמות לקראת טוקיו .2020
הצלחות

מייקל פלפס ,ארה”ב
מה לא נכתב על השחיין הגדול הזה ואולי הספורטאי הגדול ביותר
בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים? עבורנו ,אנשי השחייה,
זאת הייתה זכות וגאווה גדולה שספורטאי ענק כזה ,בעל יכולות
פנומנאליות והישגים בלתי נתפסים ,משתייך לענף .פלפס היה

הספורטאי המעוטר ביותר בריו ,עם חמש מדליות זהב (במשחי 200
מ’ פרפר 200 ,מ’ מ”א ושלושה משחי השליחים) ומדליה אחת מכסף
(ב 100-מ’ פרפר) .במהלך הקריירה שלו הוא זכה ב 28-מדליות23 ,
מהן מוזהבות .פלפס היה גם לשחיין הראשון שזוכה במדליית זהב
באותו משחה ( 200מ’ מ”א) בארבעה משחקים רצופים .ללא ספק
 -מלך הבריכה!

מתוךWtop :

מייקל פלפס  -הספורטאי המעוטר ביותר בריו  5 -מדליות זהב ואחת כסף
אפריל 2017
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קייטי לֶד ֶקי ,ארה”ב
ארבע מדליות זהב ואחת מכסף ,כולל
שני שיאי עולם במשחי  400ו 800-מ’
חופשי ,הכתירו את קייטי לדקי כמלכת
המשחקים בריו ,שנייה אחרי מייקל
פלפס ולפני המתעמלת סימון ביילס (4
מדליות זהב ואחת ארד) .לדקי שלטה
במשחי החתירה מ 200-ועד  800מ’ ,תוך
שהיא מנצחת את יריבותיה בפער ניכר
(בהפרשי זמן של  .)2%-1בריצת 10,000
מ’ למשל ,מדובר בפער המתבטא בכ-
 100מ’) .יש הטוענים כי העולם עוד לא
נתקל בספורטאית כמוה ,ובעתיד נסתכל
על התקופה שלפני לדקי ואחריה.

בכל אחד משלושת המשחקים
האולימפיים האחרונים זכו
האמריקנים ביותר מ30-
מדליות בשחייה ,לפחות ב11-
יותר מהמדינה המדורגת
אחריהם במספר המדליות

אדם פיטי ,בריטניה
פיטי היה הבולט בין השחיינים שקבעו שיא עולמי בריו .הוא שיפר את
השיא ב 100-מ’ חזה ב 0.8-שניות ,ותוצאתו  57.13 -שנ’  -מזכה אותו
בניקוד הגבוה ביותר בהיסטוריה על-פי טבלת הניקוד הבין-לאומית.
בזכות עליונותו המוחלטת במשחה זה (בפער של  1.4שנ’ מהמקום
השני) הצליחו הבריטים לזכות במדליית כסף ב 100X4-מ’ מעורב.
 56.5שניות שקבע פיטי במקצה השליחים היו מהירות בכ 6-עשיריות
מהמשחה האישי(!).
ג’וזף סקולינג ,סינגפור
היו מי שסברו כי סקולינג היה הפתעת התחרות ,אבל מי שעקב
אחריו בשנים האחרונות לא הופתע .ניצחונו במשחה  100מ’ פרפר
לפני מייקל פלפס ,מושא הערצתו בנעוריו ,לא היה בגדר הפתעה.
סקולינג ,מדליסט מאליפות העולם בקאזאן ,למד בארצות-הברית
והתפתח אצל המאמן אדי רייס (היום בן “ ,)76יצרן” של אלופים
אולימפיים ושיאני עולם ,מאמנה הראשי של אוניברסיטת טקסס משנת
 1978ומאמן נבחרת ארה”ב ממשחקי סיאול  1988ועד בייג’ינג .2008
קטינקה הוסו ,הונגריה
דירוגה הטוב ביותר של הוסו במשחקי לונדון  2012היה מקום רביעי
במשחה  400מ’ מ”א .לאחר המשחקים החליטה לשנות את דרכה,
שהביאה אותה לזכייה בארבע מדליות בריו ,שלוש מהן מזהב .מאז
היא מתאמנת עם בעלה-מאמנה ,שיצרו יחד מותג של “אשת הברזל”
שהוצמד לה בסוף  2016על-ידי התקשורת הסינית .במהלך הקמפיין
האולימפי האחרון היא הטריפה את עולם השחייה  -מאות שיאים
מסוגים שונים וניצחונות בתחרויות גדולות ,כולל שני שיאי עולם
ב 100-וב 400-מ’ מ”א ,שקבעה באליפות אירופה בבריכות קצרות

האמריקני ראיין מרפי ,תגלית המשחקים  3 -מדליות מוזהבות ושיא עולם
אחד
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שהתקיימה בישראל ב .2015-הוסו היא
שחיינית רבגונית ,המתחרה בכל סגנונות
השחייה וברמה העולמית הגבוהה ביותר.
שרה שוסטרום ,שוודיה
בגיל  15ניצחה שוסטרום באליפות
העולם ברומא  ,2009כשהיא קובעת שיא
עולמי ב 100-מ’ פרפר .מאז ועד היום היא
מובילה את הצמרת העולמית במשחי
הפרפר והחתירה .בריו זכתה בזהב באותו
משחה בעודה משפרת (שוב) את שיאה
העולמי ואף מצרפת למאזן המדליות
שלה את הכסף ב 200-מ’ חופשי והארד
ב 100-מ’ חופשי.

שני שחיינים נוספים שבלטו בריו הם מיריה בלמונטה ,הספרדייה
הראשונה שזכתה בזהב אולימפי בשחייה [( 200מ’ פרפר) ואף בארד
( 400מ’ מ”א)] ,אחרי כמה שנים “פושרות” ,ו-גרגוריו פלטריניירי
מאיטליה ,ששולט בשנים האחרונות במשחי המרחקים ,ולאחרונה
הודיע כי ינסה את יכולותיו גם במשחי המים הפתוחים ל 10-ק”מ.
את תחרות הבכורה שלו בחר לבצע באילת במסגרת הסבב
האירופי שהתקיים בחודש מרץ .את שיאו העולמי במשחה 1,500
מ’ חופשי בבריכות קצרות קבע פלטריניירי במסגרת אליפות אירופה
שהתקיימה בדצמבר  2015במכון וינגייט.

תגליות
ראיין מרפי ,ארה”ב
מרפי סומן על-ידי האמריקנים ככוכב הבא כבר לפני כמה שנים,

קייטי לדקי  -מלכת משחקי ריו

הזוכות בזהב ב 100-מ' חופשי .משמאל :האמריקנית סימון מנואל
(השחיינית השחורה הראשונה בהיסטוריה הזוכה בזהב אולימפי)
והקנדית פאני אולקסיאק

ובריו באו יכולותיו לידי ביטוי בשלוש
המדליות המוזהבות במשחי  100ו200-
מ’ גב וב 100X4-מ’ מעורב .במשחה
האחרון הגדיל לעשות :ביום האחרון של
תחרויות השחייה ,כשכל השחיינים היו
עייפים פיזית ומנטאלית ,הוא עשה את
הבלתי יאומן וקבע שיא עולמי ב 100-מ’
גב.

התוצאה של מקום  16בריו תהווה
את תוצאת הקריטריון לכניסה
למשחקים הבאים .משמעות
ההחלטה היא המשך הקשחת
הקריטריון למשחקי טוקיו 2020

קייל צ’למרס ,אוסטרליה
השחיין הצעיר בן ה 18-זכה במדליית
הזהב האולימפית במשחה היוקרתי 100 -
מ’ חופשי ואף בשיא עולם לנוער .בכך הפך לשחיין הצעיר בהיסטוריה
הזוכה במדליית זהב אולימפית במשחה זה.

פני אולקסיאק ,קנדה
השחיינית בת ה 16-זכתה במדליית זהב ב 100-מ’ חופשי (יחד עם
סימון מנואל האמריקנית) ובכסף ב 100-מ’ פרפר .בשני המשחים קבעה
שיא עולמי לנוער .היא אף סייעה לקנדיות לזכות במדליה ארד ב100X4-
וב 200X4-מ’ חתירה.
סימון מנואל ,ארה”ב
זוכת מדליית הזהב ב 100-מ’ חופשי ,יחד עם פני אולקסיאק הקנדית.
מנואל היא השחיינית השחורה הראשונה בהיסטוריה הזוכה בזהב
אולימפי .יחד עם חברותיה זכתה בזהב גם ב 100X4-מעורב ובכסף
ב 50-וב 100X4-מ’ חופשי.

והקאזחי הראשון שזוכה במדליית
זהב אולימפית; פרניל בלום הדנית,
מדליסטית הזהב ב 50-מ’ חופשי,
ולילי קינג מארה”ב ,שזכתה בזהב
ב 100-מ’ חזה (מעטים המרו עליה כמי
שתזכה בזהב) .היא ניצחה גם במשחה
השליחות  100X4מעורב.

הפתעות

אנטוני ארווין ,ארה”ב
ארווין הוא סיפור סינדרלה של הבריכה
בריו .בגיל  ,19במשחקי סידני  ,2000זכה במדליית זהב ב 50-מ’
חופשי ובאליפות העולם ב 2001-ניצח ב 100-מ’ חופשי .ב 2003-פרש
משחייה ,מכר את המדליות ובתקופה מסוימת השתמש בסמים.
בשנת  2011חזר להתאמן והשתתף בלונדון  2012אך לא זכה
במדליה .בריו ,בגיל  ,35השלים את חזרתו לשחייה עם זכייה בזהב
ב 50-מ’ חופשי ,ובכך היה לשחיין המבוגר ביותר שזכה במדליית
זהב אולימפית ולשחיין שעושה זאת פעמיים בהפרש השנים הגדול
ביותר  16 -שנה.
הפתיעו גם שני שחיינים יפנים  -איפיי וואטנבה ,שקבע (בחצי הגמר)
שיא אולימפי ב 200-מ’ חזה ,ומאסאטו סאקאי ,שזכה במדליית
הכסף ב 200-מ’ פרפר.

אכזבות

עוד כוכבים שנולדו במשחקים האולימפיים בריו ושנשמע עליהם
בשנים הבאות הם הקאזחי דימטרי בלנדין ,מנצח  200מ’ חזה

כמו בשאר ענפי הספורט ,גם בשחייה כוכבים רבים לא השיגו
את המטרה שהציבו לעצמם .שיאני עולם בעבר ובהווה ואלופים
אולימפיים מלונדון ומבייג’ינג ,מוכרים יותר או פחות ,לא עמדו
בציפיות ,ובין השמות המוכרים ניתן למצוא את ראיין לוכטה
מארה”ב; האיטלקייה פדריקה פלגריני (נשאה את דגל המשלחת
האיטלקית בטקס הפתיחה); רוטה מליטוטה מליטא ,שיאנית
העולם ב 100-מ’ חזה ,שזכתה בזהב במשחה זה בלונדון בהיותה
בת  ;15הגרמני מרקו קוך ,אלוף העולם ב 200-מ’ חזה באליפות
העולם בקאזאן  ,2015ובריו הגיע במשחה זה רק במקום השביעי;
אמילי סיבום מאוסטרליה ,מלכת הבריכה בקאזאן; קמרון מקאבוי
מאוסטרליה ,שקבע את התוצאה המהירה ביותר ב( 2016-לפני
המשחקים האולימפיים) ,אך בריו סיים רק במקום השביעי ב100-
מ’ חופשי ,וכמובן לאסלו צ’ה מהונגריה  -סמל השחייה האירופית,
שזכה בעשרות מדליות באליפויות עולם ואירופה במהלך הקריירה
הארוכה שלו ,אך אכזב בריו עם מדליה אחת ב 100-מ’ פרפר.

אנטוני ארווין  -זהב (ב 50-מ' חופשי) בגיל  .35השחיין המבוגר ביותר
שזכה בזהב אולימפי

במרכז :גרגוריו פלטריניירי מאיטליה  -זהב ב 1500-מ' חופשי .בשנים
האחרונות הוא שולט במשחי המרחקים

קטינקה הוסו מהונגריה " -אשת הברזל"
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מגמות בשחייה העולמית
מטבלה  ,1המציגה את דירוג המדינות על-פי מספר המדליות
בשלושת המשחקים האולימפיים האחרונים ,ניתן ללמוד לא מעט על
המגמות בשחייה העולמית .להלן כמה נתונים העולים מתוך הטבלה:
א .ארצות-הברית  -השַליטה הבלתי מעורערת בבריכה בריו .בכל
אחד משלושת המשחקים האחרונים זכו האמריקנים ביותר מ30-
מדליות בשחייה ,לפחות ב 11-יותר מהמדינה המדורגת אחריהם
במספר המדליות .טבלה  1מדגימה את השליטה המוחלטת של
ארה”ב בענף השחייה.
ב .מבייג’ינג לריו  -פחות מדינות זכו במדליות .בעוד שבבייג’ינג זכו
 21מדינות במדליות בתחרויות השחייה ,הרי בלונדון ובריו ירד מספרן
ל 17-ול ,18-בהתאמה .לפני המשחקים ציפינו כי הפתיחות הקיימת
היום ברוב עולם השחייה ,המידע הרב הקיים ברשת המציג תכניות
אימונים וסרטים שמעלים מאמנים בעלי שם וקבוצות האימון שבהן
מתאמנים שחיינים מכל העולם  -כל אלה יביאו להגדלת מספר
המדינות הזוכות במדליות ואולי אף יפחית את השליטה הבלעדית
של ארה”ב בבריכה .ואף-על-פי כן ,ראינו כי מפת המדליות כיום
דומה לזו שהכרנו עד כה  -מעצמות השחייה מחליפות ביניהן דירוגים
בחלקה העליון של הטבלה (מלבד ארה”ב) ,ובתחתיתה מתחלפות
המדינות על-פי הכוכבים הגדלים בכל קמפיין .נתון משמעותי בענף
השחייה ,בשונה ממרבית הענפים האולימפיים ,הוא שכל שחיין יכול
להתחרות במספר משחים רב.

ג .בין המדינות  -הצלחות וכישלונות בולטים בריו:
הונגריה שילשה את מספר המדליות בריו ,שבה זכתה ב7-
מדליות לעומת לונדון ( )2ובייג'ינג ( .)3עם זאת ,יש לזכור כי  4מתוך
 7המדליות ,וביניהן  3המוזהבות ,הושגו על-ידי השחיינית קטינקה
הוסו ,נתון המחזק את האמירה כי כוכב אחד מסוגל לשנות את
דירוג המדינה (דירוג-שיא זה הושג כמעט ללא הכוכב השני של
השחייה ההונגרית  -לאסלו צ'ה).
בריטניה הכפילה את מספר המדליות  -מ 3-בלונדיון ל 6-בריו,
הישג חריג בהתחשב בכך שהם אירחו את המשחקים ב.2012-
צרפת ירדה משמעותית במספר המדליות (מ 6-ו 7-ל 2-בלבד).
הולנד ,לראשונה מאז משחקי ברצלונה  ,1992מוצאת עצמה
מחוץ לטבלת המדליות.

ניתוח התוצאות בריו בהשוואה ללונדון 2012
בניתוח הזמנים שקבעו המנצחים והעולים לחצאי הגמר והגמר
במשחקי ריו ,ניתן להבחין בכמה מגמות שייתכן שמצביעות על
כיוונים עתידיים:
שיפור מועט בתוצאות המנצחים :בהשוואה בין תוצאותיהם של
הזוכים בקרב הגברים בריו ובלונדון מתברר כי כמעט שלא חל בהן
שיפור (ראה טבלה  .)2רק שלושה מנצחים בריו (מתוך  )13קבעו
תוצאה טובה יותר מזו שקבעו המנצחים בלונדון באותו משחה .אצל
הנשים התמונה טובה יותר 7 :מתוך  13המנצחות בריו קבעו תוצאה

טבלה  :1דירוג המדינות על-פי מספר מדליות הזהב בשלושת המשחקים האולימפיים האחרונים
				
בייג'ינג 2008
				
לונדון 2012
				
ריו 2016
		
מקום זהב כסף ארד סה"כ מקום זהב כסף ארד סה"כ מקום זהב כסף ארד סה"כ
		
31
10
9
12
1
30
6
8 16
1
33
9
8 16
1
 1ארה"ב
20
8
6
6
2
10
3
6
1
6
10
3
4
3
2
 2אוסטרליה
3
0
3
0
14
2
1
0
1
7
7
2
2
3
3
 3הונגריה
5
3
0
2
3
11
8
3
0
9
7
3
2
2
4
 4יפן
3
1
0
2
4
3
2
1
0
14
6
0
5
1
5
 5בריטניה
6
2
3
1
6
10
3
2
5
2
6
3
2
1
6
 6סין
1
1
			
19
2
1
1
0
15
6
4
1
1
7
 7קנדה
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1
1
1
8
 8שוודיה
2
		1
1
9
						
3
2
0
1
9
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1
1
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0
2
0
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2
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0
1
10
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0
0
1
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 12קזחסטן
										1
0
0
1
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0
1
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5
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0
3
0
 14דרום אפריקה 14
3
2
1
0
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2
2
0
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2
2
0
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2
0
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6
3
2
1
8
7
1
2
4
3
2
0
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0
1
0
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0
0
1
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1
0
1
0
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1
0
0
1
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4
1
1
2
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0
2
0
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2
		1
1
9
2
0
2
0
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2
1
		
1
11
2
1
1
0
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1
			1
12
1
1
0
0
17
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2
0
		
2
5
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4
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1
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2
1
1
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1
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ספורט הישגי

טבלה  :2השוואת המנצחים ומקומות ( 16חצי גמר) בין משחקי ריו  2016למשחקי לונדון 2012
נשים 				
				
גברים
 1ריו
 1לונדון
 16ריו
 16לונדון
 1ריו
 1לונדון
 16ריו
 16לונדון
00:24.07
00:24.05
00:24.82
00:25.28
00:21.40
00:21.34
00:22.10
00:22.27
 50חת'
00:52.70
00:53.00
54.5
00:54.43
00:47.58
00:47.52
00:48.58
00:48.99
 100חת'
01:53.73
01:53.61
01:57.74
01:58.96
01:44.65
01:43.14
01:47.15
01:47.97
 200חת'
03:56.46
04:01.45
04:08.34
04:09.08
03:41.55
03:40.14
03:47.43
03:50.44
 400חת'
08:04.79
08:14.63
08:33.73
08:33.97
14:34.57
14:31.02
15:01.97
15:14.77
 1500חת'
00:58.47
00:58.33
01:00.89
01:00.25
00:51.97
00:52.18
00:53.99
00:54.36
 100גב
02:05.99
02:04.06
02:10.68
02:10.60
01:53.62
01:53.41
01:57.58
01:58.22
 200גב
01:04.93
01:05.47
01:07.32
01:07.85
00:57.13
00:58.46
01:00.26
01:00.57
 100חזה
02:20.30
02:19.59
2.26.58
02:26.94
02:07.46
02:07.28
02:11.28
02:11.66
 200חזה
02:04.85
02:04.06
02:09.21
02:09.33
00:50.39
00:51.21
00:52.08
00:52.36
 100פרפר
00:55.48
55.98
00:58.15
00:58.74
01:53.36
01:52.96
01:56.72
01:56.97
 200פרפר
02:06.58
02:07.57
02:13.01
02:14.26
01:54.66
01:54.27
01:59.77
02:00.28
 200מ"א
04:26.36
04:28.43
04:38.91
04:43.46
04:06.05
04:05.18
04:17.88
04:16.71
 400מ"א
* באדום (מקום  )16ובכחול (מקום  - )1משחים איטיים יותר בריו לעומת לונדון.
טובה יותר מזו של המנצחות בלונדון .ההסברים לכך יכולים להיות:
א .למשחקי לונדון הגיעו יותר “כוכבים” שקבעו הישגים יוצאי דופן
בהשוואה למשחקי ריו .2 .ייתכן ששיטות ואמצעי האימון לא קידמו
משמעותית את קצה הפירמידה ,אך הביאו לשיפור משמעותי אצל
מרבית השחיינים שאינם בצמרת הגבוהה.
שיפור גורף בתוצאות המקום ה .16-לצד השיפור המועט מלונדון
לריו בתוצאות הזוכים ,הרי בהשוואה בין המקום ה 16-בריו ובלונדון
ניתן לראות שיפור גורף בין הגברים 400 .מ”א היה המשחה היחיד
שבו התוצאה במקום ה 16-בריו הייתה איטית יותר מזו שבלונדון,
ובין הנשים ניתן למצוא שלושה משחים בלבד  100 -חתירה100 ,
ו 200-מ’ גב .ייתכן שמגמה זו מצביעה על כך שבעתיד הקרוב צפויה
קפיצת מדרגה בקצה הפירמידה ,שתביא לקביעת שיאי עולם רבים.
התאחדות השחייה העולמית החליטה ,לקראת ריו ,כי התוצאה של
מקום  16במשחקים תהווה את תוצאת הקריטריון לכניסה למשחקים
הבאים .משמעות ההחלטה היא המשך הקשחת הקריטריון למשחקי
טוקיו .2020
חשוב לציין שבריו נקבעו לא מעט שיאים בקטגוריות נוספות מלבד
שיאי עולם ( 6במספר) ,המצביעים על מגמת שיפור בשחייה
העולמית (טבלה .)3
טבלה  :3שיאים שנשברו במשחקי ריו
מספר השיאים (שנקבעו במשחים שונים)
קטגוריית השיא
13
אולימפי
( 18אפריקה  ,3אמריקה  ,7אסיה  ,2אירופה ,5
יבשתי
אוסטרליה )1
4
נוער

אפיוני הגיל של שחייני הצמרת העולמית
בהשוואה לעבר ,שחייני הצמרת העולמית שוחים כיום מהר יותר
בתחרויות בקרה ובתחרויות מטרה .אם בעבר הם שחו בתוצאות
איטיות יותר בכ 3%-משיאם האישי ,הרי כיום ישנם רבים יותר השוחים
בתוצאה הנמוכה בכ 1%-משיאם האישי .שיטות עבודה חדשניות,
הבאות לידי ביטוי בתהליכי אימון לשחייני מרחקים קצרים ובינוניים
(עד  200מ’) ,המתאמנים בנפחי אימון נמוכים יותר ובעצימויות גבוהות
יותר ,מאפשרות להם להיות קרובים יותר לתוצאת השיא שלהם

במהלך השנה .שיטות אלו מצליחות גם לשַמר את השחיינים בגילים
מבוגרים יותר בשחייה ההישגית .כמו כן ,גדל מספר התחרויות
במהלך השנה שבהן מחולקים פרסים כספיים ,עובדה המייצרת
המשכיות אצל שחייני הצמרת העולמית ומעלה את גיל הפרישה.
עם זאת ,ממוצע הגיל של השחיינים שזכו במדליות אולימפיות בריו
נותר  ,24-23בדומה לזה שבמשחקים הקודמים .במקביל לעלייה
בגיל הפרישה בשחייה ההישגית ,אנו ממשיכים לראות שחיינים -
נשים וגברים ,הזוכים במדליות עוד לפני גיל .20

סיכום
כמו בכל משחקים אולימפיים ,גם בריו היווה ענף השחייה אחד
ממוקדי העניין .זכינו להתרגש עם המנצחים המפתיעים ולהזדהות
עם הכוכבים שהובילו את השחייה העולמית בשנים האחרונות,
ואולי נמצאים היום בסופה של דרך ארוכת שנים .בראש ובראשונה
מדובר בשחיין הגדול בכל הזמנים  -מייקל פלפס ,שסיים קריירה
בלתי נתפסת ,עם הישגים שייכנסו לספרי ההיסטוריה של הספורט.
באשר למדינות ,ישנן כאלה הנמצאות במגמת עלייה ,חלקן כתוצאה
משינויים שנעשו בקמפיין האחרון ואשר באים לידי ביטוי בתוצאות
(כמו בריטניה  -שינוי מדיניות אחרי הכישלון במשחקי לונדון; יפן -
הקצאת משאבים לקראת משחקי טוקיו  ;2020קנדה  -תכנית מ2010-
לשיפור השחייה התחרותית דרך המחוזות) .כמה מדינות כמו צרפת
והולנד נמצאות במגמת ירידה ,ויהיה מעניין לראות אם יבצעו שינויים
ותיקונים לקראת טוקיו .2020
בניגוד לתוצאות הזוכים בריו ,שבהן כמעט שלא חל שינוי לעומת
לונדון ,הרי בתוצאות שנדרשו לעלייה לחצי הגמר (מקום 16
במוקדמות) ,היה שיפור גורף ומשמעו  -הקשחת הקריטריון למשחקי
טוקיו והשפעה ישירה גם על השחיינים הישראלים.
בהתייחס לגיל השחיינים ,גם בריו חלה עלייה בגיל הפרישה ,ויותר
שחיינים ממשיכים את הקריירה הספורטיבית אחרי גיל  .30עם
זאת ,ממוצע הגיל של הזוכים במדליות והעולים למשחי הגמר נותר
עדיין כשהיה ( 24-23בממוצע) .כמו כן ,בדומה למשחקים קודמים -
כוכבים צעירים לא מעטים שטרם מלאו להם  20ממשיכים לעמוד
על הפודיום.
המחזור האולימפי החדש כבר יצא לדרך .יהיה מעניין לראות אם
כוכבי הבריכה בריו אכן יהיו אלו שיובילו את השחייה העולמית גם
בשנים הבאות .אנו מצפים בכיליון עיניים לתחרויות השחייה בטוקיו
.2020
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בדרך לשוויון מגדרי
הצלחות ואתגרים
הוועד
משחקי ריו 2016

סהר אלוני

מתאמת מקצועית ענפית,
רכזת תכנית "אתנה טופ טים",
היחידה לספורט הישגי
sahara@wingate.org.il

האולימפי הבין-לאומי ( )IOCשם לעצמו למטרה
לקדם שוויון מגדרי בין נשים וגברים בתנועה
האולימפית .מטרה זו מעוגנת באמנה האולימפית ומחייבת את
ה IOC-ל"עידוד ותמיכה בקידום נשים בכל הרמות" .באתר האינטרנט
שלו ,בעמוד המתייחס לנשים בספורט ,ניתן לראות את מחויבותו
לשוויון מגדרי בספורט ,לעומת העבר ,שבו הוא הראה עניין מועט
בלבד בהשתתפות נשים בספורט .אך הזמנים השתנו וכיום לוועד
האולימפי הבין-לאומי יש תפקיד חשוב בביסוס המגמה החיובית של
גידול מספר הנשים המשתתפות והמנהיגות בספורט.
מעבר לפעולות שהוא מקיים להגדלת מספר הספורטאיות ברמות
השונות ,מספק ה IOC-כלים ומימון לפעולות המסייעות בהשגת
שוויון מגדרי במדינות ובהתאחדויות הספורט הבי"ל השונות ואף
מקיים כנסים בין-לאומיים בנושא.
אלא שהשאיפה לשוויון מגדרי במשחקים האולימפיים אינה
נטולת בעיות .במאמר זה ,לצד הצגת ההתקדמות והצלחת הנשים
במשחקים האולימפיים בכלל ובריו בפרט ,נבחן את הסוגיות העולות
מתוך מגמת השוויון המגדרי והאתגרים הנובעים ממנה ,וננסה להבין
את ההשלכות של השינויים שה IOC-חותר להשיגם על מדינות העולם.

החתירה לשוויון מגדרי
במשחקים האולימפיים
במשחקי לונדון  2012נרשמו שני הישגים היסטוריים בהיבט המגדרי:
לראשונה נכללה ספורטאית אחת לפחות בכל אחת מהמדינות
המשתתפות ,ובכל ענפי הספורט השתתפו נשים ,כולל אגרו ּף,
הענף האחרון שצורף למשחקים .למעשה ,מאז סידני  2000עולה
שיעורן של הנשים במשחקים (בכ 7%-בממוצע) .בלונדון  2012הוא
הגיע ליותר מ 44%-ובריו  2016ליותר מ( 45%-כ 5100-מתוך 11,237
ספורטאים סה"כ) .איור ( 1בעמוד  )48מציג את אחוז הספורטאיות
מכלל הספורטאים שהשתתפו במשחקים האולימפיים במהלך
השנים ואחוז התחרויות שבהן השתתפו.

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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אף שבענפי ספורט רבים זהה או דומה מספרם של נשים וגברים
(כמו שחייה ,אתלטיקה וחלק מענפי הכדור) ,עדיין ישנם ענפים
ומקצועות שבהם קיים אי-שוויון מספרי ,ולהלן כמה דוגמאות:
שייט :הנשים מתחרות ב 4-דגמים והגברים ב .5-כמו כן ,בחלק
מהדגמים קיים מספר שונה של צוותים/מתחרים כגון בסירה מדגם
 20( 470צוותי נשים לעומת  26צוותי גברים) ובגלשני ניל פרייד (26
גולשות לעומת  36גולשים).
ג'ודו :מספר קטגוריות המשקל זהה ,אך בעוד שגברים מתחרים 36
ספורטאים בכל קטגוריה ,בנשים רק .24
היאבקות :נשים אינן מתחרות כלל בסגנון יווני-רומי ,ובסגנון חופשי
קיימות  7קטגוריות משקל לגברים לעומת  3בלבד לנשים.
קיאקים :קיימות  8קטגוריות מרחק שונות לגברים ( 4לסירת יחיד,
 3לסירה זוגית ואחת לרביעייה) ,לעומת  4קטגוריות לנשים (שתיים
לסירת יחיד ,אחת לסירה זוגית ואחת לרביעייה).

במשחקים האולימפיים
בשנים האחרונות מוביל הוועד האולימפי הבין-לאומי מגמה של שוויון בין המינים
במשחקים האולימפיים .אלא שמגמה חיובית זו עלולה ,במקרים רבים,
לפעול כבומרנג ולפגוע ברוח האולימפית .המסקנה היא שכל החלטה
על שוויון מגדרי במשחקים חייבת להיות ספציפית לענף
ומדינות רבות בעולם צריכות לעשות חשיבה מעמיקה כיצד להשתלב
במגמה זו ולשנות את מדיניותן בהתאם לכך.
אגרוף 10 :קטגוריות משקל לגברים ורק  3לנשים.
כדורגל וכדורמים :בכדורגל  16 -נבחרות גברים לעומת  12לנשים,
ובכדורמים  12לעומת .8
עם זאת ,יש לזכור כי בשני ענפים  -התעמלות אמנותית ושחייה
אמנותית  -מתחרות נשים בלבד.

מדליות במשחקים האולימפיים:
השוואה בין המינים במדינות שונות
 44%מכלל המדליות במשחקי ריו הוענקו במקצי נשים .זהו האחוז

הגבוה בהיסטוריית המשחקים האולימפיים .בלוס-אנג'לס 1984
הוענקו מדליות רק ב 25%-ממקצי הנשים ,ואף ששיעור זה עלה
בכל המשחקים כמעט ,הוא עדיין נמוך מ .50%-את הצלחת הנשים
במשחקים יש לזקוף לזכות ההזדמנויות שהן מקבלות במדינותיהן.
בארצות-הברית ,למשל ,הלך והצטמצם הפער לטובת הגברים
במספר המדליות ,עד אשר התהפך בשנים האחרונות (הסיבות
יפורטו בהמשך) .גם בסין ,מספר המדליות של הנשים גבוה יותר,
אך זו אינה תופעה חדשה .בהולנד ,מתחילת שנות האלפיים גבוה
יותר מספר המדליות שבהן זוכות הנשים ,ובמדינות שבהן היקף
האוכלוסייה דומה לזה של ישראל כמו שוויץ ,שוודיה ,בולגריה
ופורטוגל ,השיגו הנשים את הגברים במשחקי ריו (עם זאת ,לא ניתן
לראות עקביות לאורך השנים).

חלוקה ליבשות
בניתוח המדליות על-פי יבשות ,המספר
הרב ביותר הוענק בריו לספורטאים
המייצגים את מדינות יבשת אירופה.
הדבר נכון גם כאשר מנתחים את
מספר המדליות שבהן זכו ספורטאיות
בלבד  38% -לנשים האירופיות ,פחות
מכך מיבשת אסיה ולאחר מכן יבשת
אמריקה ,אפריקה ואוקיאניה.

השחיינית קטי לדקי מארצות-הברית  -חמש מדליות בריו ( 2016ארבע מזהב) .יותר מ 50%-מכלל
המדליות של ארה"ב הושגו על-ידי נשים

חלוקת המדליות במדינות אירופה:
מתוך  48מדינות אירופה ,ב 18-מהן
הוענקו לנשים כמחצית מהמדליות
לפחות .רק בחמש מתוך ה ,18-מספר
הנשים במשלחת היה גבוה ממספר
הגברים .ברוסיה ,המדורגת שנייה
בטבלת המדליות של מדינות אירופה,
יותר מ 50%-מסך המדליות הושגו בידי
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נשים ,וזאת על-אף שמספר הנשים
במשלחת היה נמוך מעט ממספר
הגברים .בקוסובו ,בולגריה ,אסטוניה,
פינלנד ופורטוגל 100% ,מהמדליות
הושגו בידי נשים .מלבד בולגריה,
שזכתה ב 3-מדליות ,שאר המדינות זכו
במדליה אחת .עבור קוסובו הייתה זו
המדליה הראשונה בהיסטוריה (על-ידי
מאילינדה קלמנדי בג'ודו).
טבלה ( 1בעמוד  )49מציגה את החלוקה
בין המינים ב 20-מדינות אירופה (כאמור,
מתוך  48בסה"כ) שהשתתפו במשחקי
ריו ,ושבהן היה שיעור הנשים גבוה מזה
של הגברים (יותר מ.)50%-

באותם ענפים שבהם לא קיים
שוויון במשחקים ,ויש רצון כזה,
חשוב לבחון את בסיס הפירמידה
בכל מדינה וליזום בה תהליכים
שי ְַשנו את מציאות הספורט
בהיבט המגדרי

נשות ארה"ב  -הזוכות הגדולות בריו
המשלחת האמריקנית היא ללא ספק המעוטרת ביותר במשחקי ריו
 .2016היא זכתה בלא פחות מ 121-מדליות בסך-הכול ,יותר מ50%-
מהן הושגו בידי נשים (הן גם זכו ב 27-מתוך  46מדליות הזהב) .מגמה
זו החלה כבר במשחקי לונדון ( 58לנשים לעומת  48לגברים).
בשנת  1992נחקקה בארה"ב תקנה בשם " ,"Title 9שקבעה כי בכל
מוסדות החינוך האמריקניים הממסדיים יתקיים שוויון מוחלט בין
גברים לנשים בחלוקת המשאבים .תקנה זו סייעה לשינוי הדרמטי
בספורט הנשים בארה"ב הן בבתי-הספר והן במכללות.

מגמת השוויון המגדרי במשחקים
האולימפיים  -משמעויותיה
והשפעתה על תשתיות הספורט
במדינות ובענפים מסוימים
כפי שצוין ,בשנים האחרונות שואף הוועד האולימפי
הבין-לאומי להשוות את מספר הנשים לגברים
במשחקים האולימפיים ,או לפחות לצמצם את
הפער ביניהם .בעקבות זאת ,לקראת טוקיו 2020
מתקיימים דיונים בכמה מן ההתאחדויות הענפיות
הבין-לאומיות בדבר שינויים שיתאימו למגמה
זו .בענפים אישיים כמו ג'ודו ,שייט ועוד נבדקות
אפשרויות להוספת קווטות לנשים על חשבון
הגברים .בג'ודו  -הגדלת מספר הנשים והקטנת
מס' הגברים בכל קטגוריה ,ובענפי הכדור מועלות
אפשרויות להשוואת מספר המדינות המשתתפות
בטורנירי הגברים והנשים .ההחלטות יתקבלו לקראת
המועד שבו אפשר יהיה להתחיל לקבוע קריטריונים
אולימפיים ,או לצבור ניקוד לדירוג אולימפי .עם
זאת ,יש לזכור כי הוועד האולימפי הבי"ל מגביל כל
התאחדות בי"ל במספר הספורטאים למשחקים,
שמשמעותו הפחתת מספר הגברים כדי להעלות
את מספרן של הנשים.
חשוב להדגיש :אלו החלטות הרות גורל לגבי ענפים
מסוימים ,כיוון שהשוואה בין המינים אינה משקפת
תמיד את מצב הענף בתחתית הפירמידה .בענפים
רבים ,במדינות רבות בעולם ,נמוך מספרן של
ספורטאיות ההישג באופן משמעותי מזה של
הגברים ,וברבות מהן קיים שוני גם בפופולריות של
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הענף ,מה שגורם להבדלים הגדולים
במספר הספורטאים והספורטאיות
הפעילים בו ,במיוחד בגילים הצעירים
(לעתים ,הבדלים אלו הם דווקא לטובת
הנשים דוגמת הכדורגל בארה"ב ,שבו
בקרב הנשים הוא הרבה יותר פופולרי
ומצליח).
דוגמה טובה לנכתב לעיל היא ענף
הג'ודו בישראל ,ללא ספק ענף מצליח
זה שנים ,ואשר הגיע לשיאים חדשים
במשחקים האולימפיים האחרונים.
באשר לראש הפירמידה ,הישגיהן של
נבחרות הנשים והגברים דומים מאוד,
ומנגד  -מספר הספורטאיות הפעילֹות
בג'ודו קטן משמעותית ממספר הספורטאים וכך גם בנבחרות .נתון
זה תואם את מדיניות ההתאחדות הבין-לאומית בג'ודו ,שקבעה כי
בכל אחת מקטגוריות המשקל במשחקים האולימפיים (סה"כ - 8
 4לגברים ו 4-לנשים) ,מספר המתחרים בקטגוריות הגברים ()36
גדול ממספר המתחרות בקטגוריות הנשים ( ,)24כלומר ,יותר גברים
מתמודדים על מספר מכסות (קווטות) גבוה יותר ,בעוד פחות נשים
מתמודדות על מספר קטן יותר של מכסות.

השוואת מספר הספורטאים או הקבוצות במשחקים האולימפיים,
שמשמעותה הגדלת מספר הנשים והקטנת מספר הגברים ,עשויה
ליצור .1 :פערי איכות גדולים בין הספורטאיות או המדינות המתחרות;
 .2פערים משמעותיים בין גברים ונשים בדרישות לקביעת הקריטריון
האולימפי;  .3מצב שבו ספורטאיות ברמה הישגית נמוכה יתחרו
במשחקים בענף שבו יגדילו (לצורך החתירה לשוויון) את מספר
הנשים .דוגמה לכך היא ענף השייט :הגדלת מספר הגולשות תגרום
לירידה ברמת התחרויות ,כיוון שמספר המדינות שבהן מספרן של
הגולשות ברמה הישגית גבוהה הוא נמוך ,וכך גם במקרה של הוספת
קטגוריות משקל בענף האגרוף .גם כאן סך-כל מספר הספורטאיות
ההישגיות בעולם הוא נמוך.

איור  :1אחוז הספורטאיות במשחקים האולימפיים ,החל בשנת  1900ועד ריו  ,2016ואחוז
התחרויות שבהן השתתפו באותן שנים .מתוך אתר האינטרנט:
http://www.vox.com/2016/8/5/12386612/rio-olympics-2016-women

המסקנה היא :ההחלטה בדבר שינוי
מספר הנשים והגברים המתחרים
במשחקים כדי ליצור שוויון מגדרי
צריכה להיות ספציפית לענף .ישנם
ענפים שבהם שוויון כזה כבר קיים,
ובהסתכלות רחבה ניתן לראות כי
הפופולריות של אותו ענף במדינות
מסוימות בעולם (כגון אתלטיקה,
שחייה וחלק מענפי הכדור) דומה
בשתי האוכלוסיות .אבל השוויון
קיים הן במספר המתחרים/ות
במשחקים והן בבסיס הפירמידה,
דהיינו בתשתיות הספורט .לעומת
זאת ,באותם ענפים שבהם לא
קיים שוויון במשחקים ויש רצון לשינוי ,חשוב לבחון מה קורה בבסיס
הפירמידה .במקרים שבהם יש הבדלים משמעותיים בתשתיות
הענף במדינה ובדרך כלל ,כפועל יוצא מכך ,גם במידת הפופולריות
שלו ,יש להתחיל בתהליכים פנימיים בכל מדינה ומדינה ,שיְשַנו את
מציאות הספורט בהיבט המגדרי.

הגדלת מספרן של נשים בספורט
התחרותי בכל מדינה הוא תהליך
הדורש זמן ...פירות השינוי שחוללה
תקנה “ "Title 9בשנת 1972
בארה"ב באשר לשוויון מגדרי באים
לידי ביטוי רק בשנים האחרונות

סיכום
כפי שתואר במאמר זה ,מעמדן של הנשים בתנועה האולימפית הולך
ומשתפר ובכמה היבטים מתקרב לשוויון מול הגברים .במדינות רבות
יותר מאשר בעבר מהוות הנשים יותר מ 50%-מהרכב המשלחת,
מגמה הקיימת בשנים האחרונות גם במשלחת הישראלית (ראה
המאמר "ישראל במשחקים האולימפיים בריו  "2016בגיליון זה) .זאת
ועוד .מצטמצם הפער בין סך-כל המדליות המחולק לנשים יחסית
לגברים ,וגדל מספר המדינות שבהן נשים זוכות במדליות רבות יותר
לעומת גברים.
המדיניות שמנהיג הוועד האולימפי הבי"ל לצמצום הפערים בין המינים
במשחקים האולימפיים ,הן במספר המתחרים הכולל והן במספר
המדליות המחולקות ,מחייבת את התאחדויות הספורט הבי"ל
טבלה  20 :1המדינות הראשונות מיבשת אירופה שבהן שיעור
הנשים במשלחת האולימפית לריו היה גדול מזה של הגברים
גברים נשים סה"כ אחוז הנשים במשלחת
מס' מדינה
72.7
22
16
6
קפריסין
1
		 71.1
45
32
13
לטוויה
2
70.0
10
7
3
מלטה
3
		 66.7
9
6
3
אלבניה
4
66.7
6
4
2
אנדורה
5
		 66.7
15
10
לוקסמבורג 5
6
66.7
6
4
2
סן מרינו
7
		 66.0
53
35
18
מונטנגרו
8
64.6
96
62
34
רומניה
9
		 62.5
8
5
3
 10קוסובו
61.5
13
8
5
 11איסלנד
		 60.0
5
3
 12ליכטנשטיין 2
60.0
10
6
4
 13מקדוניה
		 57.3 206 118
 14אוקראינה 88
56.5 124
70
54
 15בלארוס
		 56.4 156
88
68
 16שוודיה
55.6 248 138
110
 17הולנד
		 53.2
62
33
29
 18נורווגיה
53.2
47
25
22
 19ישראל
		 51.9
54
28
26
 20פינלנד

והיבשתיות בענפים השונים לעשות
חשיבה מעמיקה כיצד להשתלב
במגמה זו .בשנה הקרובה ,עד
לתחילת מועד קביעת הקריטריונים
בכל ענף ,צפויות להתקבל החלטות
בהתאחדויות הללו ,שאמורות
להמשיך ולשנות את הסטטיסטיקה
נשים
להשתתפות
הקשורה
במשחקים האולימפיים .לשינויים
אלו עשויות להיות השלכות שיש
להביאן בחשבון .אי לכך ,כאשר
מדברים על שינוי מגדרי יש לבחון
את המצב הקיים בבסיס הפירמידה
ולפעול להנעת תהליכים שיביאו
לשינוי בכל מדינה ומדינה.

בישראל ,קיים כבר כ 10-שנים הפרויקט הלאומי "אתנה" ,הפועל
להגדלת מספרן של נשים בספורט התחרותי ובמנהיגו ּת הספורט
ובשינוי עמדות כלפי ספורט הנשים אצלנו ,אך אלו תהליכים הדורשים
זמן .לדוגמה ,פירות השינוי שחוללה תקנה “ "Title 9בשנת 1972
בארה"ב באים לידי ביטוי רק בשנים האחרונות .זאת ועוד .יש לזכור
כי בשני ענפים  -התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית  -מתחרות
נשים בלבד ,השוואה מלאה תביא למצב שבו שיעור הספורטאיות
במשחקים יהיה גבוה מ .50%-האם ייתכן שבעתיד נהיה עדים
לדרישה לשלב גברים בענפים אלו גם במשחקים ,כפי שקיים כבר
באליפויות עולם ואירופה בשחייה אמנותית?
לשינויים המגדריים המתרחשים בתנועה האולימפית ישנם אפוא
היבטים רבים ,ואף כי המגמה ברורה ומתקבלת בהבנה בעולם
הנאור ,יש לזכור כי לשינויים אלו עשויות להיות השלכות שאותן יש
לבחון היטב כדי להימנע מפגיעה ברוח האולימפית ,אך ללא ספק יש
להמשיך את השיח בנושא זה.

המשלחת הקפריסאית לריו :מקום ראשון באחוז הספורטאיות (כ;73%-
רק חלקן מופיע בתמונה)
אפריל 2017
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הפרויקט המנטאלי

ריאיון עם אוהד מע

בסיומם
ריאיון
ריאיינה :אלינור טילמן

של המשחקים האולימפיים בלונדון 2012
התגבשה החלטה בוועד האולימפי לבנות
מערך מנטאלי משפר-ביצוע ,שיפעל לאורך המחזור האולימפי
 2016-2013ויכין את ספורטאי הסגל האולימפי לקראת משחקי ריו
 .2016בבסיס ההחלטה הייתה הבנה שברוב המקרים ההבדלים
בין ספורטאי הצמרת העליונה בעולם מתבטאים פחות בהיבטים
הפיזיים והטכניים-טקטיים ויותר בהיבטים הפסיכולוגיים-מנטאליים,
ולעתים ההכנה הפסיכולוגית היא זו שמבדילה בין הצלחה וכישלון
בתחרות .גם בשנים שקדמו ללונדון נעשתה עבודה מנטאלית עם
הספורטאים האולימפיים של ישראל ,אך זו הייתה עבודה ספורדית
ולא מערכתית .הפעם הוצעה גישה שונה ,המבוססת על מערך
רחב-יריעה ,אפילו מהפכני ,הכולל ליווי הדוק וקבוע של פסיכולוגים
בענפים האולימפיים והפאראלימפיים ,כולל נוכחות של חלקם
במשחקים עצמם.
מטעמו של הוועד האולימפי ,הצוות שליווה את הפרויקט המנטאלי
לאורך הדרך כָּלל את גילי לוסטיג ,מנכ”ל הוועד האולימפי ,דני
אורן ,מנהל היחידה לספורט הישגי ,ויעל ארד ,חברת הנהלת הוועד
האולימפי ויו”ר ועדת הספורט ,שהייתה דומיננטית בקבלת ההחלטה
על הפרויקט.

תפיסה מערכתית
כמְרָכּ ֵז וכמפקח על המערך הפסיכולוגי מונה אוהד מעוז (,)60
פסיכולוג ארגוני בהכשרתו ,שעבד בעבר עם נבחרות וקבוצות
ספורט שונות ואף סייע ליעל ארד ולאורן סמדג’ה במשחקי ברצלונה
( ’92כזכור ,שניהם זכו שם במדליות האולימפיות הראשונות אי-
פעם) .לאחר שנים של הפסקה הוא חזר אל תחום הספורט ,לקראת
משחקי ריו.

“הפסיכולוג מהווה חלק אינטגרלי
של מערך האימון ,ממש כמו
הפיזיותרפיסט ומאמן הכושר”
בעקבות התוצאות שהשיגו ספורטאי ישראל בריו ביקשנו לבדוק
כיצד הוא רואה את ההכנה המנטאלית ,את ביצועי הספורטאים
ברגעי האמת ובעיקר  -האם המטרות שהציב אכן הושגו ,והאם
הופקו לקחים לקראת טוקיו .2020
למה החלטת לחזור לספורט אחרי שנים של נתק?
“אחרי לונדון הייתה לי תחושה שחלק מהספורטאים שלנו לא הגיעו
מוכנים כהלכה בהיבט המנטאלי ,ושצריך לבנות מערך מנטאלי
מסודר”.
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ספורט הישגי

וז ,מרכז הפרויקט ,בעקבות משחקי ריו
חשיבותה של הכנה מנטאלית לספורטאי הישג איננה מוטלת בספק
ולעתים קרובות היא זו שמבדילה בין הצלחה וכישלון בתחרות.
במחזור האולימפי האחרון ,לקראת משחקי ריו ,הונהג בישראל
פרויקט מנטאלי מערכתי רחב-היקף ,שהתבסס על ליווי צמוד
וקבוע של פסיכולוגים באימונים ובתחרויות בענפי ספורט שונים.
כשהמשחקים מאחורינו ביקשנו לבחון את התוצאות בראייתו
של מרכז הפרויקט ,אוהד מעוז .על ציפיות ,מטרות
(שהושגו או לא) ,משובים ולקחים.
על מה ביססת את המערך הזה?
“על תפיסה מערכתית רחבה שתמציתה פסיכולוג לכל ענף ,עבודה
קבועה שלו בשטח והיכרות מעמיקה של ענף הספורט .הפסיכולוג
מהווה חלק אינטגרלי של מערך האימון ,ממש כמו הפיזיותרפיסט או
מאמן הכושר .הוא מלווה בקביעות את האימונים והתחרויות ,לעתים
גם תחרויות בחו”ל ,ובמקביל מק ִיים מפגשים של אחד-על-אחד גם
בקליניקה ,שבהם שוחזרו תחרויות שצולמו בווידאו ונותחו ההיבטים
המנטאליים”.
“לא כל הפסיכולוגים הוכשרו ככאלה” ,הוסיף מעוז“ ,אבל כולם היו
בעלי רקע בעבודה עם ספורטאים ואהבה רבה לספורט .במשך
הזמן ,כל אחד מהם למד והכיר היטב את איפיוני הענף שהופקד עליו
ואת המשתנים המנטאליים הקשורים בו ,תוך בניית אמון בינו לבין
המאמן והספורטאי .וכן ,היו גם מקרים שהחלפנו פסיכולוג ,והיו גם
ענפים שלא היו מעוניינים כלל בליווי פסיכולוגי”.

אבל גם על נושאים אישיים שלו עצמו”.
הייעוץ המנטאלי נועד לשפר ביצועים .מה אם כן היו המדדים
שלכם להצלחה בריו?
“בעיקר שניים .א .שכל ספורטאי יגיע להישג הטוב ביותר שלו בריו,
ו-ב .שהמאמן והספורטאי יהיו שבעי רצון מעבודתו של הפסיכולוג”.
באשר למדד הראשון ,בסופו של דבר את ההישגים של ישראל
בריו אפשר להגדיר כהצלחה חלקית מאוד .בצד הישגים מעולים
היו אכזבות ,שלא לומר כישלונות .היו לך ציפיות גבוהות יותר?
“כן .חשבתי שנשיג  4-3מדליות ,ולכן חזרתי קצת מאוכזב”.

מדדים להצלחה
הפרויקט המנטאלי ,שהחל למעשה בתחילת  ,2014כלל 15
פסיכולוגים  -רובם בענפים האולימפיים ומיעוטם בענפים
הפאראלימפיים (שהצטרפו מאוחר יותר לפרויקט) .העבודה
התמקדה בענפים מועדפים  -ג’ודו (גברים) ,התעמלות אמנותית
ושחייה ,וגם בהיאבקות ,טקוואנדו ,סיוף וטריאתלון .ההתנהלות
הייתה בעיקר מול המאמנים ובמידת הצורך גם מול הספורטאים,
הצוות המורחב ,ההורים ואף אנשי האיגוד.
במהלך העבודה הרגשתם שהמאמנים אכן זקוקים לייעוץ
פסיכולוגי בהתנהלות מול הספורטאים?
“חד-משמעית .כמו שאמרתי לך ,המאמן הוא הקליינט העיקרי שלנו.
הפסיכולוג עבד איתו בעיקר על ההתנהלות שלו מול הספורטאי,

אוהד מעוז במשחקי ריו
אפריל 2017
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ולאור התוצאות אתה חושב שיכולתם
להכין את הספורטאים טוב יותר?
“השאלה היא האם הבעיה בריו הייתה
בפן המנטאלי .כלומר  -אצל אלו שלא
הצליחו ,האם אי-ההצלחה נבעה מהעניין
הפיזי או המנטאלי .התחושה שלנו
הייתה שבשחייה למשל ,חוסר ההצלחה
לא נבע מההיבט המנטאלי לעומת
הטקוואנדו וההיאבקות ,ששם נראה
שכן הייתה בעיה מנטאלית .בג’ודו היו
הישגים יוצאים מן הכלל ,אבל גם שם היו
ספורטאים שלא הצלחנו להביא אותם
למוכנות מנטאלית מיטבית”.

“בהתעמלות האמנותית
הייתה בעיה מאוד רצינית.
כפסיכולוג ארגוני אני יכול
להגיד לך שכאשר שמים יחד
כמה מאמנות ,שבלשון המעטה
לא מחבבות אחת את השנייה,
קשה מאוד להצליח”

הלקחים מריו

ואף-על-כן הצלחה
ענף שעמד באור הזרקורים טרם המשחקים וגם במהלכם
היה ההתעמלות האמנותית .אין ספק שהמשימה של החזרת
הספורטאיות והמאמנות למסלול הרגיל של אימונים ותחרויות הכנה,
לאחר המשבר הדרמטי והמתוקשר כל כך שנוצר ערב המשחקים,
הייתה קשה ביותר .ביקשנו את חוות דעתו של מעוז בנושא.

אלעד פזי (מימין) ,הפסיכולוג של ענף הג’ודו גברים ,עם גיל עופר מצוות
האימון

“הייתה שם בעיה מאוד רצינית .כפסיכולוג ארגוני אני יכול להגיד לך
שכאשר שמים יחד כמה מאמנות ,שבלשון המעטה לא מחבבות
אחת את השנייה ,קשה מאוד להצליח .וכיוון שהלקוח העיקרי של
הפסיכולוג הוא המאמן ,וכאן הפסיכולוג עבד בעיקר עם המאמנת
הראשית אירה ויגדורצ’יק ,היו מאמנות
אחרות שלא קיבלו את דעתו ,וזה סחף
גם את הבנות וגם את הוריהן .עם
זאת ,העובדה שהמתעמלות השיגו כל
כך הרבה מדליות לאורך כל המחזור
האולימפי  -זאת הגדו ּלה שלהן ושל אירה.
עקבת אחרי התנהלות הענף והיית גם
בריו .אתה חושב שהמלחמות הפנימיות
בענף השפיעו על התוצאות?
“אין לי ספק .זה היה חייב להשפיע.
תחשבי על זה שהבנות רגילות להתאמן
אין-ספור שעות כל יום ,ופתאום ,בתקופה
הקריטית ביותר ,הן לא מתאמנות שבוע
שלם ואחר-כך חוזרות לאימונים בתנאים

אמרת שאחד המדדים להצלחה הוא מידת שביעות הרצון
מעבודתו של הפסיכולוג .האם קיבלתם פידבקים מהקליינטים
שלכם?
“בהחלט כן .עשינו זאת באמצעות שאלוני משוב שהפצנו בין
המאמנים והספורטאים .מבין  21מאמנים ו 78-ספורטאים (אולימפיים
ופאראלימפיים) שענו על השאלון הביעו רובם שביעות רצון מהסיוע
המנטאלי ,ורק חמישה ספורטאים ענו שאינם מעוניינים להמשיך
לעבוד עם פסיכולוג”.
איזה לקחים הפקת בסיום המשחקים?
“באופן כללי ,יש צורך לשפר את תהליך הבחירה של
הפסיכולוגים לענפים השונים ולגייס אנשים מנוסים ,המחוברים
לספורט ומבינים אותו לעומק .יש גם צורך לחזק את הקשר עם
הצוות הסובב את הספורטאים וגם עם היחידה לספורט הישגי על
בסיס רבעוני .לגבי לקחים נקודַתִיים  -בג’ודו זה עבד טוב ,אז נגביר
את הנוכחות שלנו .בהיאבקות נעבוד אחרת ,ולשייט ננסה להקצות
שני פסיכולוגים  -אחד לשייטים ואחד לגולשים .אני גם מעוניין להגביר
את הליווי שלי לתחרויות בחו”ל ,בעיקר כשמדובר בפסיכולוגים
החדשים ,וגם ללמוד ,באמצעות השתלמויות ,מעמיתים למקצוע”.
“חשוב לי להדגיש דבר נוסף” ,מוסיף מעוז“ .יש חשיבות רבה לעבודה
עם הדור הצעיר ,שם המאמן צריך להיות גם פסיכולוג והוא לא כזה.
הוא זקוק למישהו שייעץ לו לא רק בהתייחסותו לספורטאי אלא גם
בהתנהגות שלו עצמו ,ולכן חשוב לי שכבר עכשיו משחקי  2024יהיו
ברקע”.
ואכן ,הפרויקט המנטאלי יימשך במתכונת דומה גם במחזור הנוכחי,
אישר גילי לוסטיג ,וקיימת חשיבה גם על הרחבת הסיוע המנטאלי
לדור העתיד ,לקראת משחקי  .2024כמו כן ,מעבר לתקציבים על-
ידי המועצה הלאומית לספורט ,אלה המיועדים לספורטאי 2024
יושגו באמצעות פרויקט “אתנה טופ
טים” ו”פרויקט  ”2024במסגרת היחידה
לספורט הישגי.

“יש צורך לשפר
את תהליך הבחירה
של הפסיכולוגים לענפים
השונים ולגייס אנשים מנוסים
המחוברים לספורט
ומבינים אותו לעומק"
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מגבילים .זאת הייתה שגיאה פטאלית!
בריו הן עשו יותר טעויות ,וזה לא קרה
בגלל התרגשות מעצם המעמד .ובכל
זאת ,זה שהן הצליחו גם בריו (מקום
שישי)  -זאת הייתה ההפתעה”.
אז מה הפתרון?
“לאמץ את המודל של הג’ודו .בראש
האיגוד עומד אדם חזק ,מקצועי (משה
פונטי; א.ט ,).הקובע ש’ככה עובדים’ וזהו.
אחרי שנתן את המנדט לאורן סמדג’ה
(בגברים) הוא מגבה אותו לכל אורך
הדרך וככה יוצר שקט בענף”.

לסיכום ,האם תוכל לומר שההבדלים
בין שמונת רצי הגמר ב 100-מטר
במשחקים האולימפיים מתבטאים
בעיקר בפן המנטאלי?
“כן .באופן בסיסי זה נכון .בהנחה שכל
המשתנים הפיזיים במיטבם וההכנה היא
אופטימלית ,מי שיצליח לקחת מדליה
הוא זה שנחוש יותר ,מרוכז ומדויק יותר
או במילים אחרות  -זה שחזק יותר
מנטאלית”.

גנטיקה וספורט

האם יימצא פרופיל גנטי ייחודי
ספורטאי-על?
ֵ
אצל
מדעי הספורט

מולי אפשטיין
פיזיולוג מאמץ .M.Sc
מנהל הכשרות מיוחדות ,מכון וינגייט

זה כבר מזמן לא מדע בדיוני .המחקר הגנטי בתחום
הספורט ,הצובר תאוצה בעשורים האחרונים ,עשוי להביא
בעתיד הלא רחוק לאיתורם של גנים הקשורים ליכולות
ספציפיות בספורט .וכך אפשר יהיה לבנות לספורטאי
תכנית אימונים "מותאמת אישית" ,המתייחסת גם
לתכונות הגנטיות שלו וגם לצרכיו התזונתיים והרפואיים
ובסופו של דבר – להביא לשיפור הישגיו.

התפתחות המחקר הגנטי
בתחום הספורט
ד”ר ניר עינון

עמית בוועדת מחקר באוסטרליה,
חוקר מוביל ומרצה בכיר במכון לספורט,
לפעילות גופנית ולאורח חיים פעיל,
אוניברסיטת ויקטוריה ,אוסטרליה
Nir.Eynon@vu.edu.au

אחת לארבע שנים נושא העולם את עיניו אל פסגת תחרויות הספורט
 המשחקים האולימפיים .טובי הספורטאים בעולם מתכנסיםלחגיגת ספורט נדירה באיכותה ,שגורמת לנו להשתאות בכל פעם
מחדש .הזכות לצעוד על בימת הספורט הבכירה ביותר שמורה
לאותם אלה שבורכו בכישרון גנטי ושהשכילו לעבוד קשה וחכם.
אולם מבין  11,000ספורטאי-העל שמגיעים למשחקים האולימפיים,
רק מקצתם חוזרים עם מדליות .מה יוצר דומיננטיות כה ברורה בענפי
ספורט מסוימים? מה מפריד בין הטובים לטובים ביותר? על שאלות
אלה ואחרות ננסה לענות במאמר זה.

נועם דביר
 ;B.Scסטודנטית לשם כבוד במעבדה של ניר
עינון במכון לספורט ,לפעילות גופנית ולאורח
חיים פעיל ,אוניברסיטת ויקטוריה ,אוסטרליה
naama.eliyahoo@gmail.com

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

האם ג'סי אואנס (משמאל) היה פחות מוכשר גנטית מיוסיין בולט ,או שהסביבה שבה חי בולט
מאפשרת לו מיצוי רב יותר של התכונות הגנטיות שלו?
אפריל 2017
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למאמר שני חלקים :הראשון מדגים
את שתי התכונות הפיזיולוגיות
הדומיננטיות  -היכולת האנאירובית
והאירובית ,ובוחן את ההנחה שבעוד
האצנים הטובים בעולם לאורך
השנים יהיו כהי עור ,שמקורם באיים
הקאריביים ובצפון אמריקה ,הרצים
המצטיינים למרחקים ארוכים יבואו
ברובם מקניה או מאתיופיה .חלקו
השני של המאמר בוחן באיזו מידה ניתן
להסביר את הצטיינותן של אוכלוסיות
מסוימות במקצועות ספורט כמו
ריצות קצרות וארוכות ,ולשם כך
נתמקד במבנהו של ה DNA-ובשונות
הגנטית ,שבלעדיה לא היו מתרחשים
השינויים האבולוציוניים.

במחקרים על תאומים נמצא מתאם
גבוה בין מדדים פיזיולוגיים לגנום
האנושי :יותר מ 90%-בין הצח"מ
והסף האנאירובי בקרב תאומים
זהים (בעלי מטען גנטי זהה) ונמוך
מזה בהרבה בתאומים לא זהים
(בעלי מטען גנטי שונה)

"מהר יותר גבוה יותר חזק יותר" בראי הזמן
סיסמת המשחקים האולימפיים שהגה מחדשם הרוזן פייר דה-
קוברטן ,היא" :מהר יותר ,גבוה יותר ,חזק יותר" .סיסמה זו החליפה
את קודמתה "לא הניצחון חשוב אלא ההשתתפות" .מאז חידוש
המשחקים האולימפיים ב 1896-עבר העולם תמורות רבות -
תרבותיות ,טכנולוגיות ,פוליטיות ,חברתיות ,מדעיות ועוד .תמורות
אלה חוללו מהפכות חשובות רבות ,שבאמצעותן צעד העולם אל
הקידמה כשהוא מותיר בדרך שובל חרוך ,תוצא של אסונות אנושיים
לא מעטים.
הבה ונבחן את סיסמת המשחקים האולימפיים בראי הזמן .זמנו של
המנצח בריצת המרתון במשחקים האולימפיים ב 1904-היה 3:28.53
שעות (אז עמד מרחק הריצה על  40ק"מ ,בהשוואה למרחק הרשמי
כיום  42.195 -ק"מ) .כעבור  112שנה ,בריו  ,2016זמנו של המנצח
במרתון האולימפי היה  2:09.54ש' ,כלומר מהיר יותר ב1:18.59-
שעה .אם נשווה את זמנו של ג'סי אואנס מברלין  1936לזה של יוסיין
בולט מברלין  2009יעמוד הפער על כ 86-מאיות השנייה  9.58 -שניות
לבולט ו 10.44-לאואנס (תוספת של  24מאיות השנייה ,הפער בין
מדידה ידנית לחשמלית ,ל 10.2-שניות של אואנס) .בשני המקרים
מדובר בהבדלים עצומים ביכולת הביצוע ,אבל השאלה היא האם
האדם הפך במרוצת השנים למהיר ולחזק יותר בזכות תמורות
גנטיות ,או שהסיבה לפערים העצומים ביכולות טמונה בהתקדמות
הטכנולוגיה ,בשכלול שיטות האימון וההתאוששות ובהתפתחותה
של רפואת הספורט? במילים אחרות ,האם ג'סי אואנס היה פחות
מוכשר גנטית מן הענק הג'מייקני ,או שהסביבה שבה חי יוסיין בולט
מאפשרת לו מיצוי רב יותר של התכונות הגנטיות שלו? כלומר -
מהי תרומתה של הגנטיקה להישג הספורטיבי ,ועד כמה משפיעה
הסביבה (אזור המגורים ,תזונה ,הרגלים ,שיטות אימון ,עזרי אימון) על
צמרת הספורט העולמית?
במדעי הספורט והאימון הגופני ידוע זה מכבר כי היכולת ההישגית
של ספורטאי עילית היא שילוב בין גורמים סביבתיים כגון תנאי
האימון ,סביבת מגורים ותזונה ,לבין גורמים תורשתיים .אלא שבעוד
השפעת הגורמים הסביבתיים נחקרה רבות עם השנים ,השפעתן של
התכונות התורשתיות עדיין איננה ברורה לחלוטין .במהלך העשורים
האחרונים חלה התפתחות דרמטית בתחום המחקר הגנטי הקשור
לפעילות גופנית ולספורט .ייתכן שבעתיד עשויה התפתחות זו להוות
גורם משמעותי בשיפור הישגיהם של ספורטאי העילית ,וזאת מן
הטעמים הבאים :יכולת איתור טובה יותר ,התאמת סוגי האימונים
לתכונות הגנטיות של הספורטאי היחיד ,מציאת פתרונות רפואיים
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ותזונתיים מותאמים אישית ורחמנא
ליצלן  -תעשייה של הנדסה גנטית ו/או
סימום גנטי במטרה להשביח את דור
הספורטאים.

הגורמים להצלחה
בענפי ספורט אירוביים
ואנאירוביים

לפני שנצלול לעולם הגנטיקה הבה
ונבחן אסוציאטיבית את השאלות
הבאות :כיצד אתם רואים בדמיונכם
את הרכּ ֵב הגמר בריצת  100מטר
במשחקים האולימפיים? מאילו
מדינות יהיו המנצחים במרבית ריצות
המרתון האיכותיות בעולם? סביר להניח שגמר ה 100-מ' יורכב
מאצנים כהי עור ,רובם מן האיים הקאריביים ומצפון אמריקה ,ואילו
המנצחים של רוב המרתונים הגדולים בעולם יהיו מקניה או מאתיופיה.
התופעה שלטת יותר בגברים ,אולם בשנים האחרונות נשות אפריקה
סוגרות את הפער בהתמדה (בעיקר בריצות הארוכות) ,תולדה של
שינויים תרבותיים בארצות המוצא שלהן.
כדי לראות אם החשיבה האסוציאטיבית שלנו תואמת את המציאות,
נבחן זאת אל מול המספרים .באיורים הבאים מפולחות ארצות
המוצא של האתלטים הטובים ביותר בעולם בכל הזמנים בריצה
הקצרה ל 100-מ' ובריצות הארוכות  5,000 -ו 10,000-מ' וריצת
מרתון .הנתונים מתארים את  50התוצאות הטובות ביותר בכל
מקצוע ,נכון לחודש פברואר  .2017הנתונים מתייחסים לארץ מוצאו
של הספורטאי ולא למדינה שהוא מייצג לאחר שהיגר אליה מארץ
הולדתו.
הבחירה בריצת  100ובריצות הארוכות מ 5,000-מ' ועד למרתון
נעשתה במטרה להדגים את שתי התכונות הפיזיולוגיות הדומיננטיות
 היכולת האנאירובית (הספק-על  -ריצות קצרות) והיכולת האירובית(הספק וסבולת  -ריצות ארוכות) .לעומתם ,מרחקי ריצה אחרים
משלבים כמה מערכות פיזיולוגיות ,כך שקשה לבודד מסלול אנרגטי
דומיננטי .הצלחה בענפי ספורט אירוביים (ריצות ארוכות ,רכיבה על
אופניים ,טריאתלון ,ענפי קרוס-קאנטרי סקי) תלויה בעיקר במדד
המטבולי של צריכת חמצן מרבית (צח"מ  .VO2max( -זו נקבעת
על-פי יכולתה של מערכת הלב ,הריאות וכלי הדם להוביל את החמצן
אל התאים וביכולתם של התאים לנצל חמצן זה לשחרור אנרגיה
במסלול האירובי .מאידך גיסא ,הצלחה בענפי ספורט אנאירוביים
(ריצות קצרות ,קפיצות ,זריקות) תלויה ביכולתם של שרירי השלד
לשחרר אנרגיה בקצב מהיר באמצעות פירוק של מולקולת קריאטין-
פוספט ( ,)CPאו על-ידי פירוק של פחמימות בתהליך הנקרא
גליקוליזה .כמות החמצן המנוצלת לשחרור אנרגיה בענפי ספורט
אנאירוביים טהורים היא מזערית.
מאחר שהיכולת להצטיין בענפי ספורט המושתתים בעיקרם על
מדדים מטבוליים תלויה בתכונות הגנטיות של הספורטאי ,מי שנולד
מוכשר לעסוק בענפים אירוביים לא יצטיין בענפי ספורט אנאירוביים
ולהיפך .למשל ,אצן מצטיין ב 100-וב 200-מטרים לא יוכל לעולם
להתמודד עם אתלטים המצטיינים בריצות ארוכות .די בהסתכלות
על שני טיפוסי הספורטאים האלה כדי להבחין בהבדל העצום
במורפולוגיה הגופנית שלהם .מבט מעמיק יותר על הרכב סיבי
השריר והמערך העצבי והאנזימטי שלהם תספק לנו תשובות נוספות
באשר להבדלי היכולות בין שני הטיפוסים הללו.
חשוב להדגיש שגם בבחירה בקצות הסקאלה הפיזיולוגית קיימות
תכונות נוספות שתקבענה בסופו של דבר מי יהיה הספורטאי

האיכותי יותר .למשל ,לא מן ההכרח שכל
האתלטים בעלי צריכת חמצן מרבית דומה
יחסית יפגינו ביצועים זהים במבחן נתון.
כמו כן ,ישנם אתלטים ששומרים על ערכי
הצח"מ שלהם לאורך שנים ולמרות זאת
מצליחים לשפר את ביצועיהם התחרותיים.
הסיבות לשֹונו ּת הרבה ביכולת הביצוע
הגופנית מוסברת במגוון היכולות והכישורים
הנדרשים מן הספורטאי התחרותי .לא די
במדדים מטבוליים דומים ,משום שמה
שיקבע את התוצאה הסופית הוא סך של
משתנים רבים  -חלקם פיזיולוגיים ,חלקם
טכניים (טכניקה ,יעילות) וחלקם מנטאליים.
הבחירה שלנו בריצות נעשתה מן הטעמים
הבאים:
הריצה היא מיומנות בסיסית וטבעית.
היא ספורט מחזורי.
היא ספורט מדיד.
היא מבוצעת ללא שימוש באמצעי עזר.

מהו ה DNA-של האדם
ההתפתחות המהירה
בתחום ומהי שונות גנטית?
של איתור שונויות גנטיות
מולקולת ה DNA-היא מולקולה המצויה בכל
התורמות להצלחה בספורט
תאפשר להצביע על פרופיל
גנטי ייחודי הקיים אצל
ספורטאי-על ,אך אינו קיים
אצל רוב האוכלוסייה

באיורים  6-1ניתן לראות את התפלגות  50התוצאות הטובות ביותר
בריצות ארוכות על-פי ארצות המוצא של הספורטאים שהשיגו אותן.
באיורים  8-7ניתן לראות זאת לגבי ריצת  100מ'.
כאמור ,בחלקו השני של המאמר ננסה לבחון עד כמה קרוב המדע,
אם בכלל ,להסביר את הצטיינותן של אוכלוסיות מסוימות במקצועות
ספורט כמו ריצות קצרות וריצות ארוכות .לשם כך נצלול מעט אל
תוך מבנהו של ה DNA-וננסה להבין מהי שונות גנטית ,שבלעדיה
לא היו מתרחשים השינויים האבולוציוניים.
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הטובות ביותר בריצת  5,000מ' הטובות ביותר בריצת  5,000מ'
גברים עפ"י ארצות המוצא שלהם נשים עפ"י ארצות המוצא שלהן
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12
קניה
אתיופיה

המדענים ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק ,זוכי פרס נובל לפיזיולוגיה או
לרפואה לשנת  ,1962הם שגילו את מבנה מולקולת ה ,DNA-יחד עם
רוזלינד פרנקלינג (היא נפטרה לפני קבלת הפרס ועל כן מוריס וילקינס,
המנחה שלה ,קיבל אותו בשמה) .גילוי מבנה ה DNA-הוביל להבנה
שגנים מורכבים מרצפים ארוכים של בסיסים חנקניים ,וכי סדר הבסיסים
בתוך הרצף יוצר סוג של צופן .הקוד (או הצופן) הגנטי בנוי משלשות .כל
גן בנוי מרצף של שלושה בסיסים חנקניים המהווים קוד לחלבון אחד.
רצף של שלושה בסיסים חנקניים מהווה קוד לחומצה אמינית אחת
בחלבון .לכן ,שינוי ברצף הבסיסים ב DNA-משמעותו שינוי בצופן הגנטי
המועבר לחלבון ,עובדה שעשויה להתבטא ביצירת מוטציה בחלבון.
מוטציה כזו יכולה לגרום לשיפור ,או לחלופין ,לפגיעה בתפקוד החלבון,
אולם ברוב המקרים שינוי ברצף הבסיסים יגרום למוטציה 'שקטה',
שאינה גורמת למחלה או לירידה בתפקוד הפיזיולוגי בגוף.
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תא בגוף האדם ונושאת בתוכה את המידע
התורשתי המצוי בכל יצור חי .המולקולה
בנויה משתי שרשרות ארוכות ,המפותלות
זו סביב זו במבנה המזכיר סליל כפול ((איור
 9בעמוד  .)57השרשרות מורכבות מסוכרים
ומתרכובות זרחן ,המהווים יחד את שלד
המולקולה ,והן מחוברות לרוחב על-ידי זוגות
של בסיסים חנקניים המכונים נוקליאוטידים.
ארבעת הבסיסים הם אדנין ,ציטוזין ,גואנין
וטימין ,המסומנים באות האנגלית הראשונה
המרכיבה אותן ,T ,G ,C ,A :בהתאמה.
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איור  :3התפלגות  50התוצאות איור  :4התפלגות  50התוצאות
הטובות ביותר בריצת  10,000מ' הטובות ביותר בריצת  10,000מ'
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הטובות ביותר בריצת  100מ' הטובות ביותר בריצת  100מ' נשים
גברים עפ"י ארצות המוצא שלהם עפ"י ארצות המוצא שלהן
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לעתים קרובות אנו נתקלים במקרה שבו באותו מיקום על הרצף
הגנטי מופיעים בסיסים שונים .בעגה המקצועית זוהי שונות גנטית,
או “ .”Genetic variantלדוגמה :במקום הבסיס ציטוזין ( ,)Cהמופיע
ברצף ה DNA-המקורי של אדם מסוים ,יופיע הבסיס החנקני
טימין ( .)Tשונויות אלו קיימות רק במקומות מסוימים בגנום האנושי
(בממוצע ,בכל אחד מאלף בסיסים) ,או רק באנשים מסוימים,
והם אלה שגורמים להבדלים בין אדם לאדם .למרבית ה"שונויות"
אין השלכות בריאותיות ,או כאלו הגורמות לשינוי בתכונה מסוימת.
לעומת זאת ,ישנן שונויות נדירות הגורמות באופן ישיר למחלות ,או
שונויות שכיחות הקובעות נטייה למחלות או משפיעות על תגובות
למזונות ו/או לתרופות מסוימות .כאמור ,השונויות עשויות לקבוע את
אופי החלבון ,ולכן ישפיעו גם על אופן ביטויו.

מחקר רחב-היקף נוסף שנערך כעת באוניברסיטת ויקטוריה,
אוסטרליה  ,“The Gene SMART Study” -מנסה להתחקות אחר
מספר רב של שונויות גנטיות (קרוב ל )800,000-ורמת הביטוי של
הג ֵנים והחלבונים הכרוכים בשונויות אלו בתגובה לארבעה שבועות
של אימון גופני עצים .ההנחה היא שמספר רב של שונויות גנטיות
שכיחות מעורב בקביעת התגובה לאימון אירובי .המחקר כולל ביצוע
של כמה ביופסיות שריר ולקיחה של דגימות דם כדי לנסות להבין
כיצד משפיעות השונויות הגנטיות על מדדי הדם והשריר בתגובה
למאמץ גופני עצים .עד כה גויסו למחקר קרוב לתשעים נבדקים.

השפעת הגנטיקה על תגובת האדם
למאמץ גופני
מדוע חלק מהאנשים שעוסקים בפעילות גופנית אירובית משפרים
בצורה ברורה ( )high-respondersאת צריכת החמצן המרבית
ומדדים אירוביים שונים ,לעומת אחרים שאצלם השיפור הוא מינורי או
אינו קיים כלל ( )low-respondersבתגובה לאימון זהה? או לחלופין,
מדוע ישנם ספורטאים המסוגלים לרוץ מרתון בסביבות שעתיים,
ואחרים המסוגלים לסיים  100מטרים בפחות מ 10-שניות? מתברר
שהסביבה שבה גדל הספורטאי ומתאמן אינה האחראית הבלעדית
להגעה להישגים ספורטיביים .גם לתורשה יש חלק נכבד בכך .יתר
על כן ,לתורשה תפקיד משמעותי הן בקביעת נקודת הפתיחה של
האדם (ע"י תורשה קלאסית המציינת את התכונות הגנטיות שאיתן
הוא נולד) והן בקביעת היכולת של האדם להגיב לאימון ולהשתפר
כתוצאה ממנו ("אפי-גנטיקה" ,שהיא שינוי הביטוי התורשתי כתגובה
למניפולציות סביבתיות).
עדות ראשונה להשפעה גנטית על יכולתו של האדם לבצע מאמץ
גופני נצפתה במחקרים שהשוו בין קרובי משפחה מדרגה ראשונה
(ביניהם תאומים זהים ולא זהים) לבין נבדקים שאינם קשורים זה לזה
ביולוגית .בשנות השבעים מצאו קילסורס ואחרים ( )1כי המתאם בין
הצח"מ והסף האנארובי (מדדים קלאסיים ליכולת האירובית) הוא
יותר מ 90%-בקרב תאומים זהים (שלהם מטען גנטי זהה) ,אולם נמוך
בהרבה בקרב תאומים לא זהים (בעלי מטען גנטי שונה ,כשל אחים
רגילים) .זוהי עדות קלאסית על מתאם גבוה בין מדדים פיזיולוגיים
לבין הגנום האנושי.
מחקר ידוע ורחב-היקף נוסף של קלוד בושאר ואחרים ( ,)2המשמש
עד היום כראשית הדרך בחקר הגנטיקה והתגובה לאימון גופני ,בדק
את הקשר בין שונויות גנטיות לבין תגובותיו הפיזיולוגיות של האדם
במנוחה ובמאמץ גופני 481 .נבדקים ( 236גברים ו 245-נשים) ,השייכים
ל 130-משפחות ברחבי ארצות-הברית ,עסקו במשך  20שבועות
באימונים אירוביים מבוקרים בעצימות של עד  80%מהצח"מ שלהם.
הנבדקים התבקשו לא לשנות את הרגלי התזונה שלהם במהלך כל
התקופה .במחקר נלקחו מדדים פיזיולוגיים במצבי מנוחה ,במאמץ
תת-מרבי ובמאמץ מרבי .תוצאות המחקר היו מעניינות ומפתיעות
כאחד .לאחר  20שבועות של אימון נצפו שינויים במדדים הפיזיולוגים
כגון הצח"מ ,נפח הפעימה ותפוקת הלב ,אולם למרות השפעת
האימון ,השיפור ביכולות היה שונה בין אדם לאדם .אי לכך ,הועלתה
סברה כי לגנטיקה חלק נכבד בקביעת תוצא (אפקטיביות) האימון.
כלומר ,אדם אחד יכול לשפר את הצח"מ ב 2%-כתגובה לאימון
גופני אירובי ( ,)low-responderואילו אדם אחר ישפר את הצח"מ
ב 35%-כתגובה לאותו אימון בדיוק ( .)high-responderכל זאת
בגלל הבדלים גנטיים.
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ספורט הישגי

היכולת להצטיין בענפי ספורט ,המושתתים בעיקרם על מדדים מטבוליים,
תלויה בתכונות הגנטיות של הספורטאי .מי שנולד מוכשר לעסוק בענפים
אירוביים לא יצטיין בענפי ספורט אנאירוביים ולהיפך .די בהסתכלות על
שני טיפוסי הספורטאים האלה כדי להבחין בהבדל העצום במורפולוגיה
הגופנית שלהם.

האם הגנטיקה של ספורטאי עילית
שונה מזו של אוכלוסייה רגילה?
בשלושת העשורים האחרונים מתמקד המחקר הגנטי בספורטאים,
בניסיון לאתר את השונויות הגנטיות הספציפיות שעשויות להשפיע
על הישגים בספורט .מחקרים אלו הם בעיקר מסוג Case-control
( studiesסוג זה של מחקר מחלק את אוכלוסיית הנבדקים
לשתי קבוצות או יותר .קבוצה אחת אינה עוברת מניפולציה ,בעוד
הקבוצות האחרות נבדקות תחת מניפולציה מחקרית מסוימת או
חלק ממנה .מצב זה מאפשר לחוקרים להשוות בין התוצאות של
קבוצת המבחן ותוצאות קבוצת הביקורת בצורה הרלוונטית לשאלת
המחקר .עם זאת ,במקרים של מחקרים גנטיים ואפי-גנטיים בבני
אדם ,יש להביא בחשבון שונויות גנטיות רבות ,ולפני מיפוי גנטי
מקיף של הנבדקים קשה מאוד "לנקות רעשי רקע" ולהגיע למסקנה
חד-משמעית הקושרת בין נתון גנטי יחיד לפנוטיפ נצפה) .במחקר
פורץ דרך ,מונטגומרי ואחרים ( )3היו הראשונים לזהות כי שונות
גנטית בגֵן  )Angiotensin Converting Enzyme( ACEקשורה
לביצועים של ספורטאי עילית ACE .הוא האנזים האחראי להפיכת
האנגיוטנסין  ,Ιחלבון שאינו פעיל ,לאנגיוטנסין  ,ΙΙצורתו של החלבון
הפעיל .אנגיוטנסין הוא חלבון המופרש מן הכליות וקשור בכיווץ
כלי הדם ובוויסות לחץ הדם ACE .חשוב בתפקוד של המערכת

הקרדיווסקולרית ושרירי השלד במהלך פעילות גופנית .ידוע על
שונות גנטית בגן זה ,המאופיינת בתוספת ( )Insertionאו בחסר
( )Deletionשל  287בסיסים ברצף הדנ"א ,ולכן שונות גנטית זו מכונה
"  .”ACE IDהיא נחשבת לשונות פונקציונלית ,מכיוון שבנוכחות
האלל  ,Dהנוכחות החלבונית של האנזים גבוהה יותר ב .50%-נמצא
כי בקרב רוב מטפסי הרים מקצוענים ,המתמחים בפעילות גופנית
המחייבת צריכת חמצן גבוהה ומדמה פעילות אירובית אינטנסיבית,
יש תוספת של הבסיסים ברצף הדנ"א ( )IIונוכחות מופחתת של
חלבון במחזור הדם .החוקרים הסיקו ששונות מסוג  IIעשויה
להיות חשובה להשגת תוצאה מיטבית
בפעילויות אירוביות כמו ריצת מרתון או
טריאתלון.

למרחקים קצרים ,קפיצה לגובה ולרוחק ,ו 194-ספורטאי עילית
המתחרים בענפי ספורט אירוביים  -ריצת מרתון ,רכיבת אופניים
וטריאתלון .נמצא כי  72%מהספורטאים האנאירוביים מייצרים
חלבון בעל מבנה ארוך (חסרים את המוטציה) .אחוז זה נמצא גבוה
משמעותית מקבוצת הספורטאים האירוביים ( )54%ומקבוצת
הביקורת ( .)56%יתרה מכך 6% ,בלבד מהספורטאים האנאירוביים
לא ביטאו את החלבון ,לעומת  24%ו 18%-בקרב ספורטאי הסבולת
וקבוצת הביקורת ,בהתאמה .מחקר עדכני שכלל מספר רב של
ספורטאים אנאירוביים מקבוצות אתניות שונות ,חיזק את הטענה
שביטוי החלבון הוא הכרחי לאצנים
( 400-100מטרים) (.)9
בהתחשב במחקרים הללו ובאחרים
נראה כי השונות הגנטית בגן הACTN3-
חשובה מאוד בהגעה להישג שיא בענפי
ספורט אנאירוביים ,אולם הסברה
היא שקיימות שונויות גנטיות אחרות
התורמות גם הן לתכונה זו.

אבן היסוד לבדיקה של מידת ההשפעה
של שונות גנטית מכל סוג היא השוואה
בין אוכלוסיות שונות .הסיבה לכך היא
כי קיים סיכוי ששונות גנטית כלשהי
תופיע בשכיחות גבוהה באוכלוסייה
אחת ובאוכלוסייה אחרת היא תופיע
בשכיחות נמוכה יותר .בהתאם לכך
פורסמו בשנים האחרונות מחקרים
בקבוצות אוכלוסייה שונות ,שנועדו
כיום ברור מעבר לכל ספק כי כדי
לאשש או להפריך את מסקנתם של איור  :9מבנה הסליל הכפול של מולקולת הDNA-
להצליח בספורט ברמה עולמית
מונטגומרי ואחרים .ואכן ,שונות זו
נדרשות תכונות גנטיות מיוחדות .מעבר לכך ,נראה כי הצלחה בענף
נבדקה לאחר מכן בכמה קבוצות של ספורטאי עילית .בעוד הווריאנט
ספורט כזה או אחר היא תכונה פוליגנטית ,כלומר מספר רב של
 Iהיה שכיח יותר בקרב ספורטאי סבולת בקבוצות אתניות שונות,
הווריאנט  Dהיה שכיח יותר בספורטאים אנאירוביים המתמחים
שונויות גנטיות מעורבות ביצירת הפרופיל הגנטי להצלחה בספורט.
בריצות קצרות ( .)4אלא שהתוצאות לגבי שונות זו אינן חד-משמעיות.
המחקרים שהוצגו לעיל מהווים דוגמה לשונויות גנטיות הקיימות בין
הדוגמה הטובה ביותר לכך היא חוסר הקשר בין השונות הגנטית הזו
ספורטאים מסוגים שונים.
לבין קבוצת רצי מרתון מקניה ( )5ואתיופיה ( ,)6הנחשבים למובילים
אחת הבעיות השכיחות במחקרים המתחקים אחר גנטיקה של
בעולם בתחום ריצות המרתון ,לבין קבוצת הביקורת .המסקנה
אוכלוסיות שונות הוא הצורך במספר רב של נבדקים כדי להגיע
המתבקשת היא ששונות זו עשויה לתרום את חלקה ליכולתם של
למסקנות חד-משמעיות .כדי לקדם את חקר הגנטיקה והספורט
ספורטאי עילית ,אך נראה שהיא אינה השונות היחידה החשובה כדי
הוקם לאחרונה קונסורטיום בשם " ,)10( "Athlomפרי שיתוף
להגיע להישגי שיא בענפי ספורט אירוביים.
פעולה בין  15ארצות שונות ,שעשוי להגדיל משמעותית את מספר
דוגמה נוספת לשונות גנטית שעשויה להשפיע על הפוטנציאל
הספורטאים במדגם ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים
הספורטיבי היא שונות בגן המכונה  ,ACTN3גן המקודד לחלבון
כגון מיפוי כולל של הגנום האנושי  -כל זאת כדי לאתר את הגנים
הנקרא אלפא אקטינין  .)Actinin-α 3( 3אלפא אקטינין הם חלבונים
הקשורים לספורטאי עילית ולתגובה לאימון .במידע הקיים ברשותנו
כיום לא ניתן להצביע באופן חד-משמעי על כלל הגנים שעשויים
הממוקמים בשרירי השלד והאחראים לכיווץ השרירactinin-α 2 .
להשפיע על תכונות אלו ,ולכן עדיין אין ביכולתנו להשתמש בכלים מתוך
היא תת-יחידה של משפחת ה-אלפא אקטינין ( ,)actinins αהמצויה
הגנטיקה לאיתור ולטיפוח ספורטאים או לתכנון אימונים ספציפיים.
בכל סוגי סיבי השריר .לעומתה actinin-α 3 ,היא תת-יחידה המצויה
בעתיד יתמקדו החוקרים בתחום זה בניסיון לאתר שונויות גנטיות
רק בסיבי שריר לבנים ,המכונים סיבים מסוג  ,ΙΙהמאופיינים בכיווץ
נוספות התורמות להצלחה בספורט .כמו כן ,בעזרת גנטיקה
מהיר וחזק .בשנת  1999מצאה קבוצת חוקרים מאוניברסיטת
פונקציונלית הם ינסו להוכיח כי שונויות אלו אכן משפיעות על
סידני באוסטרליה ( ,)7שונות גנטית חדשה בגן  ,ACTN3המקודד
היכולות הפיזיולוגיות .אנו צופים שההתפתחות המהירה בתחום זה
לחלבון ה actinin, 3-המתבטאת בהחלפת חומצה אמינית ארגינין
תאפשר בעתיד הנראה לעין להצביע על פרופיל גנטי ייחודי הקיים
( )Rבקוד הגנטי המכונה "מוטציית פסק" ()Nonsense mutation
אצל ספורטאי-על ,אך אינו קיים בקרב רוב האוכלוסייה.
והגורמת לסיום קידוד הבסיסים לחלבון .בקרב חלק מהאוכלוסייה
שבה מופיעה השונות (מוטציית הפסק) ,נוצר חלבון קצר יותר.
אנשים ללא שונות גנטית זו מאופיינים בחלבון בעל מבנה תקין וארוך
מה צופן העתיד?
יותר (הנמצא כאמור בסיבי שריר מסוג  ,)ΙΙשעשוי להעניק יתרון
מחקרים אלו ואחרים עשויים להיות פורצי דרך ולסייע בפיתוח "תכנית
לספורטאים המתמחים בענפים אנאירוביים ,בעיקר בזכות יכולתם
מותאמת אישית" .במילים אחרות ,בעזרת איתור הגנים המשפיעים
של שרירי השלד לשחרר אנרגיה בקצב מהיר.
על התגובה לאימון גופני נוכל בעתיד להתאים לנבדק תכנית אימון
ספציפית ,המתחשבת גם בתכונותיו התורשתיות ,וכך נוכל להפחית
כדי לאשש את התיאוריה הנ"ל בוצעו כמה מחקרים בקבוצות אתניות
את מספר האנשים שאינם מגיבים לסוג מסוים של פעילות גופנית
שונות .המחקר הראשון שנערך בתחום זה השווה בין קבוצה של
ולהפנותם לפעילות גופנית מסוג אחר שאליה הם עשויים להגיב טוב
ספורטאי עילית אוסטרליים לקבוצת ביקורת שכללה  436נבדקים
יותר .לכך ,כמובן ,יש השלכות על סיוע במניעת מחלות רבות בעזרת
שאינם ספורטאים ( .)8ספורטאי העילית חולקו לשתי קבוצות107 :
פעילות גופנית המותאמת אישית.
ספורטאים המתחרים בענפי ספורט אנאירוביים ,דוגמת ריצות
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ספורט הישגי

משחר ההיסטוריה התחבטו והתווכחו מדענים ומאמנים בשאלה
החשובה :מה קובע את רמת המיומנות שלנו  -סביבה או תורשה?
הוויכוח התחדד עוד יותר כאשר פוצחה ,לפני זמן לא רב ,חידת
הגנום של היצורים החיים על כדור הארץ  -אותן מולקולות חלבון
שלהן מבנה ייחודי המכיל את פוטנציאל הקיום ,העשייה והביצוע
שלנו .אך למרות החשיפה של סודות קיומנו עדיין ארוכה הדרך לנבא
את עתידנו (לפחות במובן של מיצוי הפוטנציאל הטמון בנו) על-פי
הפרופיל הגנטי שלנו .עם זאת ,נותרה לפתרון השאלה כיצד לאמן
ולפתח את הפוטנציאל הגנטי באופן מיטבי .מה בדיוק עלינו לעשות
עם הפוטנציאל התורשתי כדי למצותו עד תום?
כדי לענות על שאלות אלה הזמנו שני מומחים בין-לאומיים המציגים
את משנתם ,בקיצור נמרץ כמובן .האחד ,פרופסור אנדרס אריקסון
(מאוניברסיטת פלורידה סטייט) ,הידוע בעולם כמומחה ראשון
במעלה בתחום זה ,והשנייה ,ד"ר סיגל בן זקן" ,משלנו" (המכללה
האקדמית בוינגייט) ,מומחית בתחום הגנטיקה והביצועים המוטוריים.
השניים הציגו את משנתם בכנס שנערך במכללה בחודש דצמבר
 .2016תקציר תפיסתם מסוכם ומובא להלן.
פרופ' אריקסון טוען כי "אימון מכוון" (,)Deliberate Practice
המבוסס על ריכוז גבוה ,צ ְמוד-מטרה ,מאומץ ולא מהנה בהכרח,
הוא המאפיין ספורטאים ,נגנים ,רקדנים ואחרים שהגיעו להישגים
ייחודיים בתחומם .האימון המכוון נמשך זמן רב מאוד ונתמך על-
ידי מחקרים שהראו כי מומחים התנסו בו למשכי זמן ארוכים ,יותר
מאשר מְב ַצעים שלא הוגדרו כמומחים .לדעתו של אריקסון ,אימונים
ממושכים והתנסויות בלבד אינם מאפשרים לאתר את הפוטנציאל
החבוי במְב ַצע .יש להדגיש כי לא כל אימון הוא מכוון ,ואימונים שלא
מוגדרים ככאלה אינם מובילים למצוינות.
ד"ר בן זקן איננה מבקרת את תפיסת האימון המכוון ,אך מדגישה
שבתחילה יש צורך להבין את הקוד הגנטי כדי להתאים את האימון
לפוטנציאל התורשתי .השינויים שצצים בתחום הרפואה מבטאים
את ההתפתחויות בתחום זה .באופן פשטני ,לכל מבנה דעת או מבנה
מוטורי ישנן "תכונות" המכתיבות את רמת הביצוע .כדי להעצים את
אפקט האימון יש לנתח בקפידה את התכונות הללו ולהתאימן לקוד
הגנטי של האדם .אימון יעיל הוא זה שמקדם את התכונות הנחוצות
לביצוע  -בעיקר את ההיבטים החלשים בקוד הגנטי .באופן כזה נוכל
להגיע למיצוי מלא של הקוד הגנטי בספורט.
מוצג לפניכם שיח מהנה שסיכומו פשוט  -לתורשה חייבת להיות
אינטראקציה עם הסביבה .איכותה של האינטראקציה מותנית
בחיבור המיוחד שבין השתיים .האימון יהפוך ליעיל יותר כאשר הוא
יכוון למידע הגנטי של הספורטאי ,דהיינו הפוטנציאל שלו.

יותר מהר ,יותר גבוה ,יותר חזק:

דש בהקשר למצוינות והדרך להשגתה*
מה הופך ספורטאי לאלוף?
סיגל בן-זקן

תורשה ,סביבה ומה שביניהן
הדיון בסוגיה מה הופך אנשים מסוימים לבולטים בתחומם (ספורט,
מוזיקה ,אמנות ,מדע) מעסיק את אנשי המדע מזה זמן רב .הוויכוח
בשאלה המפורסמת  -כישרון או טיפוח ( - )nature vs. nurtureעדיין
רלוונטי לא פחות משהוא ישן ,במיוחד לאור המידע הרב שהצטבר
בשנים האחרונות בחקר הגנטיקה .מטבע הדברים ,נתמקד בביצועים
בספורט ,אם כי הדבר אינו שונה גם לגבי תחומים אחרים.
ביצועים ספורטיביים ,המובילים להצלחה באולמות ובמגרשי
הספורט ,מושפעים ממאפיינים פיזיולוגיים (כמו קצב לב ,ניצול יעיל
של חמצן ,קיבולת ריאות) ,ממגוון יכולות גופניות מוטוריות ורגשיות,
כמו גם ממוטיבציה ,מגורמים אנתרופומטריים (גובה ,משקל)
וסביבתיים (אימון ,תזונה ,תמיכה משפחתית) ואף מאינטרקציות
בין שלל הגורמים הללו .רבים התלבטו בסוגיה מהי תפקידה של
התורשה ומה תפקידה של הסביבה ביצירת ספורטאים מוכשרים.
את המרחב הזה שבין תורשה לסביבה תוחמות שתי גישות "קצה":
 .1הכול תורשה ,וספורטאים מוכשרים הם בעלי פרופיל גנטי ייחודי.
 .2ביצועים מעולים מקורם בעיקר בעבודה קשה ,בהזדמנויות ובשאר
גורמים סביבתיים.

גנים ובדמיון מפתיע זה לזה (יותר מ 99.6%-בין כל שני אנשים) .עם
זאת ,עקב גודלו העצום של הגנום האנושי ,ההבדלים המזעריים,
לכאורה ,מצטברים לכלל כמות נכבדה ,כך שלמעשה ,אין שני בני
אדם שנושאים את אותו מטען גנטי (הרכב גנטי נקרא גם "גנוטיפ").
השאלה המרתקת היא כמובן  -האם אותם הבדלים גנטיים ,הנקראים
"שונות גנטית" ( )genetic polymorphismמשפיעים על ההבדלים
בתכונות ,ביכולות ,במראה ,ואם כן  -באיזו מידה .יש לציין כי שונויות
גנטיות אלו הן המקור להבדלים הגנטיים בין בני האדם .מושג נוסף
הוא תורשתיות ( ,)heritabilityשהיא מדד לחלק מהשונות הנראית
בין בני אדם והמוסברת על-ידי השונות הגנטית.

הרכיב הגנטי בביצועים
כאשר ניגשים לחקור את הרכיב הגנטי של ביצועים יש להתייחס
לכמה נקודות:
ראשית ,יש להבין כי ביצועים ספורטיביים מושפעים מאוסף של
יכולות ותכונות כגון מסת שריר ,מהירות תגובה ,מוטיבציה ועוד;
וזאת כדי ללמוד את הבסיס הגנטי של תכונות אלה.
השלב הראשון הוא הגדרה מדויקת של התכונה הנחקרת
(גובה ,מהירות ריצה ,מוטיבציה) ,כיצד ניתן למדוד אותה ,ועד
כמה המדידה מדויקת ואמינה .ככל שהתכונה מוגדרת יותר ,כך
המחקר ברכיב הגנטי שלה יהיה בר-ביצוע יותר .ככל שהתכונה
מורכבת יותר ,כך זיהוי הרכיב הגנטי יהיה קשה יותר.
האם התכונה הנחקרת היא תכונה "תורשתית" (נקבעת בעיקר
ע"י הגנים ועוברת בתורשה מהורה לצאצא) ,או תכונה "נרכשת"
(נקבעת בעיקר ע"י הסביבה) ,והאדם רוכש אותה במהלך חייו?

כדי לעסוק בסוגיה זו יש קודם כול להבהיר כמה מושגים ואי-הבנות
בגנטיקה בכלל ובמחקר גנטי של ביצועים בפרט .בני האדם נבדלים
זה מזה במראה ,בתכונות ,ביכולות ,בנטייה למחלות ועוד .תכונות אלה
נקראות גם "פנוטיפ" .את התכונות המאפיינות את בני האדם ניתן
לחלק לתכונות נרכשות ותורשתיות .ההבדלים באופן שבו מתבטאת
התכונה בבני האדם נקראים "שונות פנוטיפית" .כל התכונות
התורשתיות הן אלה הנקבעות גנטית.
הגנים הם יחידות מידע המקודדות
ליצירת חלבונים .המידע הזה אגור
בתוך כל תא ותא מתאי הגוף ,ונעשה
בו שימוש בהתאם לצורך .החלבונים
הללו חוברים יחד ליצירת תכונה -
מאפיין פיזיולוגי ,מטבולי ,אנטומי,
פסיכולוגי ,קוגניטיבי ואחר .כמו כן,
ניתן לחלק את התכונות לתכונות
פשוטות ,כאלו המושפעות מגֵן אחד,
ואשר יבואו לידי ביטוי בצורה מבחנת
(האדם יכול לשאת את התכונה או
לא) ,ולתכונות מורכבות ,המושפעות
מכמה גנים ומהסביבה ,ושהן בדרך
כלל תכונות רציפות .תכונות הקשורות
לביצועים ספורטיביים הן רובן ככולן השאלה אם תכונות מסוימות ,ובהן יכולות ספורטיביות ,הן תורשתיות או נרכשות (ע"י הסביבה) ,נבדקת
תכונות מורכבות.
בעיקר באמצעות מחקרים העוסקים בתאומים זהים ולא זהים .בתמונה :התאומים הזהים מייק ובוב בראיין
כל בני האדם נושאים את אותם מארה"ב ,טניסאֵי הזוגות הטובים בעולם.
אפריל 2017
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המענה לשאלה זו ניתן בעיקר
באמצעות מחקרי תאומים ומחקרי
שושלות משפחתיות .מחקרים
אלה עוסקים בהבדלים בין תאומים
זהים (הנושאים הרכב גנטי זהה)
לתאומים לא זהים (אינם נושאים את
אותו הרכב גנטי) .הכלל המנחה הוא
כי תאומים זהים חולקים את אותו
מטען תורשתי וחלק מהסביבה,
ועל כן כל ההבדלים ביניהם ינבעו
מהסביבה השונה ,קרי ,ניסיון החיים
הייחודי ,החשיפה הייחודית לסביבה
וכדומה .לעומתם ,תאומים לא זהים
(תאומי אחווה) חולקים כמחצית
ממטענם הגנטי וחלק מסביבתם.
מהם הגנים? מהן השונויות הגנטיות הקשורות בתכונה? זהו השלב
הבא העוסק בגנים הספציפיים הקשורים בתכונה.

כסמנים גנטיים לביצועים גופניים .ברוב
המחקרים הללו נבחנו השכיחויות
של שונויות גנטיות בקרב ספורטאים
בענפים שונים ובקרב אנשים שאינם
ספורטאים .הממצאים במחקרים אלה
אינם עקביים ,בין היתר בגלל קשיים
ומגבלות מתודולוגיות .בכל מקרה,
מתוך מחקרים אלו עולות כמה נקודות
חשובות:
יכולתם של סמנים גנטיים לזיהוי,
לאיתור ולהכוונה של ספורטאים היא
מוגבלת ביותר (& Breitbach, Tug,
 ,)Simon, 2014וזאת על-אף שמספר
רב של חברות מסחריות עושות בהם
שימוש תוך הבטחה מרומזת לסיוע
באיתור האלוף האולימפי הבא (.)Webborn et al., 2015
כדי לחקור את הרכיב הגנטי של ביצועים ספורטיביים יש צורך
במודלים ,שיביאו בחשבון את מורכבות הנושא .לשם כך נדרשים
איפיון מדויק ככל האפשר של התכונה הנבדקת ושל מצעי
המדידה והבנה טובה של המנגנון הביולוגי העומד בבסיס התכונה
הנחקרת (איור .)2
חקר הבסיס הגנטי של יכולות גופניות עוסק בעיקר בתכונות
פיזיולוגיות (ניצולת חמצן ,כוח שריר וכדומה) ,אך גם למאפיינים
רגשיים ,מוטוריים וקוגניטיביים יש רכיב גנטי משמעותי.
האינטרקציה בין הסביבה לתורשה היא מהותית לצורך הבנת
חלקו של הרכיב הגנטי בביצועים ספורטיביים (& Brutsaert
.)Parra, 2009

תורשה "מתאימה" היא הכרחית
לבניית הספורטאי .עם זאת,
תכנית אימונים ,מתקני אימון,
ציוד הולם ,תזונה ותמיכה
הם קריטיים להתפתחותו ,ותורשה
מתאימה שאינה מלווה באימון ראוי
לא תוביל לתוצאות כלשהן

מחקרי תאומים ושושלות משפחתיות מראים כי הרכיב התורשתי
בתכונות רבות הקשורות לביצועים גופניים כגון גובה (Silventoinen
 ,)et al., 2008כוח שריר (Silventoinen et al., 2008; Tiainen
 ,)et al., 2004יכולות אירוביות ( )Bouchard et al., 1986התנהגות
מוטורית ( )Missitzi et al., 2013ומוטיבציה (& Waaktaar
 - )Torgersen, 2013נע בין  30ל .80%-כלומר ,אם נחזור למרחב
הזה שבין תורשה לסביבה ,ניתן לומר כי לתכונות שונות הקשורות
בביצועים ספורטיביים יש שיעור שונה של תורשתיות (איור .)1
למידע זה יש חשיבות רבה עבור העוסקים בספורט ,כי ככל שהחלק
התורשתי נמוך יותר ,כך היכולת להשפיע על התכונות והיכולות של
הספורטאי באמצעים חיצוניים רבה יותר.

שונויות גנטיות ויכולת ספורטיבית
זיהוין של שונויות גנטיות ,המשמעותיות בכל הקשור למצוינות
ספורטיבית ,הוא מורכב וקשה ,בין היתר מכיוון שמדובר כאמור
בתכונות מורכבות ,המושפעות ממספר רב של גנים ואף מהסביבה.
לכל גן יש אפוא תרומה קטנה יחסית למטען הגנטי הכולל .כיום
ידועים יותר מ 200-גנים הקשורים ביכולות גופניות ובביצועים
ספורטיביים ,ועליהם אלפי שונויות גנטיות (,)Hagberg et al., 2011
ומעריכים כי בעתיד יתגלו גנים נוספים .השונויות הגנטיות עומדות
בבסיסו של חקר הבסיס הגנטי של יכולות ספורטיביות .במחקרים
אלו נבחן הקשר שבין שונויות גנטיות לביצועים ספורטיביים .לרוב,
מחקרים אלה מנסים לאפיין שונויות גנטיות הקשורות ביכולות גופניות

איור  :1תיאור סכימטי של החלק היחסי של סביבה ותורשה ביכולות
הקשורות בביצועים ספורטיביים
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ספורט הישגי

איור  :2בניית הרקע התיאורטי למחקר גנטי

ביצועים ספורטיביים מעולים =
שילוב של תורשה-סביבה
ספורטאי מוכשר חונן באוסף של תכונות ויכולות ,המאפשרות
לו להתבלט בענף הספורט שבו הוא עוסק .אלו כוללות תכונות
פיזיולוגיות/מטבוליות ,פסיכולוגיות ועוד .חלקה של התורשה בבנייתו
של הספורטאי כבר אינו מוטל בספק (,)Brutsaert & Parra, 2009
ותורשה "מתאימה" היא הכרחית לכך .עם זאת ,תכנית אימונים,
מתקני אימון ,ציוד הולם ,תזונה ותמיכה הם קריטיים להתפתחותו,
ותורשה מתאימה שאינה מלווה באימון ראוי לא תוביל לתוצאות
כלשהן .כלומר ,ביצועים ספורטיביים מעולים הם דוגמה ברורה לשילוב
של תורשה-סביבה ביצירת התוצר הסופי .מחקר מעמיק ויסודי
של הרכיב הגנטי ושל יחסי סביבה ותורשה בביצועים ספורטיביים
יתרום להבנה טובה יותר של תהליכים מורכבים ,הקשורים בביצועים
אלה ומכאן  -להשקעת מאמצים בפיתוח יכולות הניתנות להשפעה
באופן חיצוני כמו גם לפיתוח אמצעים מותאמים אישית ,שיאפשרו
לספורטאי לממש את כישרונו באופן מיטבי.

אימון מכוון ורכישת מומחיות בספורט

אנדרס אריקסון

בסוף שנות השבעים התחלתי לחקור ,יחד עם ראלף קרמפה וקלמנס
רומר ,את תופעת ה"מומחיות" .הדעה הרווחת הייתה שמוזיקאים
מעולים הופכים לכאלה בגלל הכישרון הרב שלהם ,שהשתלב עם מספר
אימונים מועט יחסית ,לעומת מוזיקאים פחות מוצלחים שהשקיעו רבות
באימון אך לא רכשו יכולות ביצועיות גבוהות בתחומם .במחקרים אלו
ביקשנו מסטודנטים מהאקדמיה הבין-לאומית למוזיקה בברלין לכתוב
יומן יומי ולציין בו את הזמן שהם משקיעים בפעילויות שונות במהלך
היום ,ובמיוחדבאלה הקשורות לפעילות מוזיקלית .החוקרים מצאו שכל
הסטודנטים הקדישו זמן רב לשדרוג הביצועים המוזיקליים שלהם,
ושהזמן שהוקדש לאימון על-ידי המורה/
מאמן שיפר משמעותית את ביצועיהם,
על-אף שאינו מהנה כמו פעילויות חברתיות
אחרות .כמו כן ,מצאנו שהזמן המצטבר
שהוקדש לאימון באופן עצמאי עד גיל 18
(לפני הכניסה לאקדמיה למוזיקה) היה
במתאם גבוה עם היכולת לרכוש רמה
גבוהה של מיומנות .במחקר נמצא כי
קבוצת המוזיקאים ,שסומנו מראש כיותר
טובים ובעלי סיכוי רב יותר לפתח קריירה
מוזיקלית ,הם אלו שהתאמנו יותר ,ובאופן
מובהק ,מאשר שתי קבוצות הביקורת,
שהוגדרו כבעלות סיכוי נמוך יותר לקריירה
מוזיקלית עתידית .המוזיקאים מהקבוצה
האיכותית יותר באקדמיה התאמנו באופן
עצמאי כ 24.3 -שעות בשבוע ( 3.5שעות
ביום ,שבעה ימים בשבוע) ,ואף ישנו יותר במהלך היום לעומת קבוצות
הביקורת.

צילם גרשון ולדמן

לאורך שנים ,ביצועים מעולים בתחומים כמו מוזיקה ,ספורט ,שחמט
וריקוד כמעט שלא היו ניתנים להסבר אחר מלבד ההיבט התורשתי
והמולד .במהלך מאות השנים האחרונות החלו מחקרים לבחון את
פעילותם הגופנית של ילדים ,נערים ומבוגרים עד הגיעם לרמה של
ספורטאי עילית ,מומחים או אומנים (שיא ההתמחות) בתחומם.
הממצאים העיקריים שנחשפו הדגישו את העובדה שביצועים מעולים
מופיעים בעולמות התוכן הנ"ל אינם מגיעים בצורה אקראית ,אלא
במסגרת של תנאים סביבתיים מסוימים המסוגלים לאפשר זאת.
לדוגמה :כדי להצטיין בניגון בצ'לו יש צורך בכלי הנגינה עצמו ובמורה
שידריך כיצד לנגן .מובן שסך-כל שעות התרגול בנגינה חשובים
מאוד אף הם .בשחמט .לעומת זאת ,מחקרים מוכיחים כי סך-כל
נפח שְעות האימון איננו במתאם גבוה עם יכולות המשחק עצמו כפי
שמתבטאות בתחרויות ,מאחר שדרושות מיומנויות משחק נוספות
(למשל ,טקטיקה אישית) .בענפי ספורט כגון גולף וטניס (לא מקצועי)
קיימת תופעה שכיחה ,ולפיה הספורטאי משיג רמה מסוימת אחרי
כמה שנים של פעילות ,רמה שמתייצבת עם שיפורים קטנים מאוד.
גב יד ...המשחק נמשך ללא משוב כלשהו שקיבל השחקן לתיקון
הטעות שבעטיה החמיץ את החבטה .בהנחה שמאמן היה מזהה
את הטעות הטכנית בביצוע חבטת גב היד ,הוא לבטח היה מעצב
יחידת אימון המתמקדת בשיפור חבטה זו .בתחילה ,השחקן צריך
ללמוד ממאמנו ביצוע נכון ובסיסי של המיומנות ,ולאחר מכן עליו
לתרגל את ההיבט הטכני של המיומנות ללא קבלת החלטות .לאחר
שהבסיס הטכני מוטמע ,המאמן יאתגר את השחקן עם חבטות
קשות יותר להחזרה ,ישלב כושר גופני וטכניקה כלליים ,טקטיקה
אישית וכושר גופני וטכניקה ספציפיים  -בהקשר של מיומנות גב
היד .בסופו של תהליך הלמידה יצטרך השחקן להחזיר חבטת גב יד
תוך כדי קבלת החלטות ובצורה לא צפויה.
כל זה רק לאחר שהמיומנות מוטמעת
היטב .בספורט ישנן עוד כמה אפשרויות
שעשויות לתרום לשיפור הביצועים
הספורטיביים בתהליך הלמידה :צפייה
בווידאו בביצועיהם ובביצועי ספורטאים
אחרים מאותו ענף ספורט ,אימון אישי על-
ידי מאמן ועוד.

נראה כי ביצועים ספורטיביים
מושפעים ממכלול אינטראקציות
בין ניסיונו של הספורטאי,
תהליך האימון שלו ומשתנים
ביולוגיים במהלך הילדּות,
ההתבגרות והבגרות

אימון מכוון
אימון מכוון ( )Deliberate practiceהוא אימון המועבר על-ידי
מומחה/מאמן ומספק משוב מיידי לפעולות שמבצע המתאמן.
מדובר באימון מונחה-מטרה המצריך ריכוז ומאמץ גבוהים .ממצאי
המחקרים שלנו מראים כי השגת מיומנויות וביצועים בנגינה הייתה
במתאם גבוה עם סך-כל השעות שהוקדשו לאימונים .באשר
לספורט כמו משחק טניס זוגות .אחד מבני הזוג החמיץ חבטת

אימון מודרך עשוי לשפר ביצועים
ספורטיביים על-ידי שינויים גופניים בכלל
ובמערכת העצבים בפרט .אימונים
ומבוקרים,
ממושכים
אינטנסיביים
הגורמים לספורטאים להגיע לקצה גבול
היכולת ולצאת מהאזור הנוחות שלהם
מבחינה פיזיולוגית ,גורמים לשינויים
פיזיולוגיים ואנטומיים אצל הספורטאי (מעודדים התפתחות שרירית
והובלת חמצן בדם) .במקרים אלו ,המוח מושפע גם הוא מגירוי
האימון ומעוצמתו.
לסיכום ,נראה כי ביצועים ספורטיביים מושפעים ממכלול
אינטראקציות בין הניסיון של הספורטאי ,תהליך האימון ומשתנים
ביולוגיים במהלך הילדות ,גיל ההתבגרות וגיל הבגרות .כלומר -
שילוב של סביבה וגנטיקה .אימון מודרך ומונחה בנפח גבוה יתרום
רבות לשיפור המיומנות בדרך להשגת המומחיות.
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חוסר ברזל בקרב ס
חוסר
מדעי הספורט

בברזל הוא אחד החסרים התזונתיים הנפוצים
ביותר בעולם המערבי .בקרב האוכלוסייה הכללית
בולטת שכיחותה ,במיוחד בקרב בני נוער ונשים (לאחר קבלת
המחזור החודשי) .בקרב ספורטאים (בעיקר ספורטאיות ובעיקר
בענפי הסבולת) ,שכיחותה אף גבוהה בהרבה בהשוואה לאוכלוסייה
הכללית (.)1
ברזל מהווה חלק חשוב בתפקוד של מערכות רבות ,המעורבֹות
בפעילות תקינה של הגוף ובמיוחד בביצוע פעילות ספורטיבית.
חוסר ברזל מחייב אבחון וטיפול מתאימים ,ובמאמר זה נסקור את
המחקרים העדכניים בנושא זה ואת הדרכים היעילות ביותר לאיתור
ספורטאים עם ח ֶסר בברזל ולטיפול מתאים בהם.

תפקידי הברזל בגוף
ד”ר שרון מאור

דיאטנית קליניתR.D. Ph.D ,
sharon@mydiatanit.com

תאי הדם האדומים (אריתרוציטים) נוצרים במח העצם בתהליך
שנקרא אריתרופואזיס .כאשר תא דם אדום מגיע לבשלות הוא
מייצר לעצמו מולקולות המוגלובין (בכל תא יש מיליונים רבים של
מולקולות כאלה) .תא דם אדום חי כ 120-ימים בממוצע ,עד לפירוקו,
וכשהוא מתפרק ניתן להשתמש בברזל שהכיל .ההמוגלובין הוא
חלבון המורכב מארבע יחידות חלבוניות בשם גלובין ,שבמרכז כל
אחת מהן ישנה מולקולה טבעתית בשם “הם” ( .)Hemeבמרכז
כל מולקולת "הם" קיים אטום ברזל ,המסוגל לקשור מולקולת
חמצן אחת ,ולכן כל מולקולת המוגלובין מסוגלת לקשור עד ארבע
מולקולות חמצן .נוסף לתפקידו בנשיאת החמצן לכל רקמות הגוף,
ישנם עוד יותר מ 180-תהליכים ביוכימיים שהברזל משתתף בהם,
כולל תפקיד חשוב ביצירת אנרגיה הדרושה לגוף (.)1
ברזל נמצא לא רק בהמוגלובין .בשרירים קיים חלבון בשם מיוגלובין,
שתפקידו להעביר חמצן לשריר .בכל מולקולת מיוגלובין קיים אטום
ברזל הקושר חמצן .חלבון נוסף שמכיל ברזל הוא פריטין ,הנמצא
בתאים רבים ותפקידו לאחסן אטומי ברזל לשעת הצורך ,וכך גם
המוסידרין .טרנספרין הוא חלבון שתפקידו לשנע את הברזל בזרם הדם
אל הרקמות .מכיוון שברזל חופשי הוא רעיל לתאים ,הוא תמיד נמצא
קשור לאחד החלבונים הללו ,או לאנזימים שהוא דרוש לפעילותם.
התפלגות הברזל בגוף :כמות הברזל המוערכת בגופו של אדם
בוגר היא  4גרמים בגברים ו 2.5-ג’ בנשים .כמות זו מפוזרת בעיקר
בהמוגלובין ( ,)65%במיוגלובין ( )10%ובאנזימים שונים שברזל
דרוש לתפקודם .שאר הברזל מצוי במאגרים פסיביים כמו פריטין
והמוסידרין ( .)20%כמות מעטה של ברזל נמצאת בתנועה על גבי
טרנספרין ( .)0.2%איור ( 1בעמוד  )64מציג את התפלגות הברזל
בגוף האדם.

אובדן ברזל בקרב ספורטאים
רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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אובדן ברזל באוכלוסייה הכללית מוערך בכ 1-מ”ג ליום בגברים וכפול
מזה בקרב נשים ,עקב שחלוף תאי מערכת העיכול בשני המינים ואצל
נשים  -גם עקב המחזור החודשי .איבוד הברזל אצל ספורטאים הוא
גבוה יותר ,ובמשך שנים סברו חוקרים שהסיבות העיקריות היו כדלהלן:
דימומים זעירים במערכת העיכול (בעיקר בקרב ספורטאי סבולת),
כנראה עקב חיכוך איברי מערכת העיכול ,חוסר אספקת חמצן

פורטאים
ברזל מהווה חלק משמעותי בתפקודן של מערכות רבות בגופנו.
חשיבותו של הברזל רבה במיוחד בביצוע פעילות ספורטיבית.
אלא שדווקא אצל ספורטאים ,בעיקר בענפי הסבולת ,קיים חוסר ברזל
ואף בשכיחות גבוהה בהרבה מזו שבאוכלוסייה הכללית .המאמר סוקר את
המחקרים העדכניים בנושא והדרכים לאיתור ספורטאים כאלה ולטיפול בהם.
מספקת (מיקרואיסכמיה) לתאי המעי ,שימוש בתרופות נוגדות
דלקת ועוד
המוליזה (פירוק כדוריות דם); כנראה עקב חבטות של כף הרגל
בקרקע והנזק שנגרם לכלי הדם
אובדן ברזל בזיעה
דימומים בעקבות פציעות
איבוד דם דרך מערכת השתן בגלל חבטות שסופגת שלפוחית
השתן או הכליות וכן בעקבות חוסר אספקת דם מספקת
(מיקרואיסכמיה).
מחקרים חדשים מראים שכל המנגנונים הללו אכן קיימים ,אך נראה
שאיבוד הברזל דרכם הוא מזערי ואולי אפילו לא משמעותי .מנגנון
אחר שבמרכזו חלבון בשם פסידין אחראי כנראה להתפתחות של
מחסור בברזל ( ,)2 ,1ועליו נרחיב בהמשך.

האם מטבוליזם ברזל שונה אצל ספורטאים?
הברזל שמגיע דרך התזונה נספג בתאי המעי ונאגר שם .כדי להיכנס
לזרם הדם הוא נישא על-ידי חלבון בשם פרופורטין עד לפני השטח
של התא ,נקשר לטרנספרין ומועבר לכבד ,ושם הוא נאגר כפריטין,
או מועבר לרקמות שצריכות ברזל כמו מח העצמות (שמייצרות תאי
דם אדומים) .הגורם העיקרי בבקרה על מאזן ברזל הוא הפסידין,
שנוצר בתאי הכבד ומווסת את יציאת הברזל החוצה מתאי המאגר.
כשקיימת העמסה של ברזל או כתגובה לדלקת  -רמת הפסידין
עולה .כשרמת הפסידין גבוהה נגרמת חסימה של יציאת ברזל מתאי
המעי וממאגריו לזרם הדם.
במידה מסוימת ,כל אימון גופני גורם לדלקת בגוף .תהליכי הדלקת
ומנגנון התיקון שבא בעקבותיהם הם הבסיס להסתגלות הגוף
מתוךWisegeek :

חוסר ברזל נפוץ מאוד בקרב ספורטאים וספורטאיות ,במיוחד בענפי הסבולת
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לאימון .היקף תגובת הדלקת תלוי
בסוג האימון ,בעצימותו ובמשכו.
מחקרים חדישים מראים שבעקבות
אימון עצים עולה רמת הפסידין,
ועל כן נגרמת חסימה של ספיגת
ברזל במעי וחסימה של העברת
ברזל לזרם הדם מהמאגרים (.)1
המצב ההפוך של מחסור בברזל
במאגרים ,או אנמיה ,מפחית את
רמות הפסידין ,ומצב זה מאפשר
עלייה בספיגת ברזל במעי.
כאמור ,קיימת עלייה של איבוד ברזל
בספורט בעקבות מיקרואיסכמיה
של המעי ,הזעה מוגברת ,המוליזה
ואיבוד דם במערכת השתן ,אך נראה שגורמים אלה אינם מהווים את
המנגנון העיקרי .התוצאות העולות ממחקרים מעמידות את העלייה
של הפסידין ,בעקבות ביצוע של ספורט עצים ,כאחראי מרכזי לעיכוב
ספיגת ברזל ולחסימת יציאתו לזרם הדם (.)4-1

היא  18מ”ג לנשים ו 8-מ”ג לגברים.
בספורטאים ,הדרישה לברזל
גבוהה יותר בעקבות עלייה בצורך
לספק חמצן לפעילות אירובית
מוגברת ו/או למסת שריר גבוהה.
אספקת החמצן תלויה בין השאר
ביכולת של כדוריות הדם ,המכילות
המוגלובין ,לשאת את החמצן
מהריאות אל תאי השריר .ישנה
טענה שהדרישה עבור ספורטאיות
סבולת ,במיוחד רצות למרחקים,
גבוהה בכ 70%-בהשוואה לנשים
לא ספורטאיות (.)3
קבוצת סיכון נוספת שצריכה כמויות
גבוהות יותר של ברזל היא צמחונים ,וזאת עקב אחוזי ספיגה נמוכים
של ברזל ממקורות צמחיים .גם להם מומלצת צריכה גבוהה יותר
של ברזל.

רוב המחקרים מסכימים שחוסר ברזל,
אף ללא אנמיה ,עלול לגרום לעייפות,
להפריע לתפקוד השריר ולהגביל
את יכולת העבודה שלו ,מה שמעמיד
בסיכון את ההסתגלות לאימון
ואת יכולת הביצוע של הספורטאי

ספיגת הברזל
ברזל מופיע בשתי צורות:
 .1הם ( - )Hemeבתוך ההמוגלובין והמיוגלובין (כלומר בבשר) .ברזל
בצורתו זו נספג עד כדי  ,40%אבל מהווה רק  10%מהברזל בתזונה.
 .2ברזל שאינו הם ( - )Non Hemeמופיע לרוב כ( ferric-ברזל
במצב חמצון שונה) ,וכדי להיספג הוא צריך להפוך לferrous-
(כנ”ל) ע”י אנזימים בדפנות המעי או ע”י גורמי מזון ,ואז הוא
נכנס לתא המעי .הספיגה של ברזל מסוג זה תלויה בגורמים
סביבתיים ,שעשויים לזרז או לעכב את ספיגתו .הספיגה נעה בין
 2ל ,20%-כתלות בנוכחותם של גורמים אלה .בדיאטה מערבית,
 50%מהברזל מגיע מדגנים ,ולכן ברזל צמחי הוא למעשה החלק
המשמעותי שאנו מקבלים מהמזון ,אף שאחוזי הספיגה שלו
נמוכים יחסית (.)3
כפי שצוין ,במצב של חוסר ברזל עולה הספיגה של ברזל מהמעי
ולהיפך ,כנראה בעקבות הבקרה של החלבון פסידין.

גורמי סיכון לחוסר בברזל
כמות הברזל היומית הנדרשת לאוכלוסייה הכללית גילאי  18-14היא
 15מ”ג לנערות ו 11-מ”ג לנערים .לבוגרים (מעל גיל  )19הדרישה

איור  :1התפלגות הברזל בגוף האדם ()1
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מצבים שמגבירים את הסיכון למחסור בברזל הם אפוא:
עצימות אימונים גבוהה
צמחונות
דימום בזמן המחזור החודשי (במיוחד דימומים קשים).
וגם:
תקופת הצמיחה והגדילה
הגבלה קלורית (בתזונה המערבית ישנם כ 6-מ”ג ברזל לכל 1000
קק”ל ,כך שקשה להגיע להמלצה היומית).
ישנן עדויות בספרות שספורטאיות בכלל ואתלטיות בפרט אינן
מגיעות לצריכה מספקת של ברזל .צריכה נמוכה של ברזל נצפתה
בקרב רצות מרתון בזמן האימונים ובמהלך של  11שבועות לפני
המרתון (צרכו  11מ”ג ברזל ליום בלבד) ( .)3במחקר אחר דווח ש68%-
מ 25-רצות למרחקים שנבדקו צרכו מתחת ל 15-מ”ג ליום (.)3
אם כן ,כפי שצוין לעיל ,בקרב ספורטאים קיימת תופעה של איבוד
ברזל ומצב דלקתי שמעלה את רמת החלבון פסידין ,החוסם את
ספיגת הברזל ויציאתו לזרם הדם .תופעה זו ,נוסף על דרישה רבה
יותר של הגוף לברזל ,מחייבת את הספורטאי ליתר תשומת-לב
בנושא זה ,ואם הוא לא יספק את כמות הברזל הנאותה דרך התזונה
עלול להיגרם אצלו מחסור בברזל בגוף (.)5-1

איור  :2שלבים בהתפתחות חסר ברזל ועד אנמיה ()1

שלבים בהתפתחות
של חוסר ברזל

אחרי יום .הוא אף עשוי לעלות פי  2בזמן
אולטרה-מרתון ולרדת לבסיס רק כעבור
 6ימים .לפיכך ,רצוי שלצורך הערכת
מצב הברזל ,הספורטאי יבצע בדיקות
מעבדה בתחילת עונת האימונים או לפני
כניסתו לתקופת אימונים עצימה .ערך
הסף לרמה תקינה של פריטין עדיין אינה
מוסכמת בין החוקרים ונעה בין  12ל32-
מק”ג/לליטר .אם המדד לא יהיה רק
יצירת תאי דם אדומים אלא גם תסמינים
קליניים של חוסר ברזל כמו עייפות,
ערך הסף המוסכם יהיה בטווח גבוה
יותר .ערכים נמוכים מ 15-מק”ג לליטר
מצביעים על מאגרים מרוקנים כמעט;
ערכים של  155-30מק”ג/ל’ מצביעים על מאגרי ברזל נמוכים ,ונראה
שרמת סף של  30מק”ג/ל’ היא הרמה המתאימה לבוגרים .ערך
רמת הסף עבור ספורטאי עילית מוערך בכ 50-מק”ג/ל’ (.)1

יש לשים לב במיוחד
לספורטאיות בעלות דימום
כבד במהלך המחזור החודשי,
לצמחונים ,לטבעונים
ולספורטאים בענפים שבהם
הצריכה הקלורית נמוכה

ישנם כמה שלבים בהתפתחות של חוסר
ברזל עד לאנמיה (איור  .)2כשאיבוד ברזל
עולה על ספיגתו ,או כשהספיגה נמוכה
מהדרישה ,אזי בשלבים הראשונים
יידלדלו מאגרי הברזל ,כלומר תהיה
ירידה ברמות הפריטין .בשלב זה,
ערכי ההמוגלובין ,ה( MCH-הכמות
הממוצעת של ההמוגלובין בדם Mean -
 )Corpuscular Hemoglobinוה-
( MCVהנפח הממוצע של כדורית
דם אדומה Mean Corpuscular -
 ,)Volumeעדיין תקינים .שלב זה מצוין באיור  2כ.Normal-
אם מאזן הברזל ימשיך להיות שלילי ,תאי הדם הצעירים לא יתמלאו
בהמוגלובין ,ולכן בהמשך נצפה בירידה גם ב MCH-וב.MCV-
המצב שבו פריטין נמוך מ 30-מק"ג/ליטר ,ללא ירידה בהמוגלובין,
נקרא חסר ברזל שאינו אנמיה Non Anemic Iron( NAID
 .)Deficiencyבשלב הבא יתפתח מצב הנקרא Iron( IDMH
,)Deficiency with Microcytosis and/or Hypochromia
שבו תאי הדם כבר “פגועים” ( MCH/MCVנמוכים) ,אך ריכוז
המוגלובין עדיין נורמלי .אם המאזן השלילי יימשך ,ההמוגלובין יירד
מתחת לסף ,עד למצב המוגדר כאנמיה (Iron Deficiency – IDA
 .)Anemiaבמצב זה ,הפריטין וההמוגלובין יהיו נמוכים.

אבחון של חוסר בברזל יכול להיעשות גם על-ידי ערך ריווי טרנספרין,
המחושב על-ידי כמות הברזל בדם (הקשור לטרנספרין) ,יחסית
לכמות הטרנספרין המצויה בדם .ערך הנמוך מ 20%-מעיד על חוסר
ברזל .אמנם טרנספרין אינו מושפע מדלקת ומספורט ,אך הברזל
בדם משתנה לאורך היום ,יורד במצבי דלקת ועולה בהמוליזה (פירוק
כ .דם) ,ועל כן ,גם ערך זה הוא בעל מגבלות .מכיוון שפריטין בסרום
נמצא ביחס ישר לרמות הפריטין בתאים ,הוא נחשב לסמן הטוב
ביותר להערכת מצב הברזל בגוף .עם זאת ,יש להביא בחשבון
שפריטין עולה במצבי דלקת ,ועל כן יש להוציא מהכלל מצב דלקתי
על-ידי תשאול או מדידה של רמות ,)C-Reactive Protein( CRP
שעולות במצבים דלקתיים .יש לזכור שספורט עצים מהווה מצב
דלקתי ,ולכן עלול לגרום לעלייה בפריטין .הרמה שבה פריטין עולה
בזמן האימון תלויה בעצימות הפעילות הספורטיבית ובמשכה :הוא
עשוי להישאר ברמה נורמלית ,לעלות ב 27%-ולחזור למצב הבסיסי

חוסר ברזל וביצועים בספורט
אצל ספורטאים רבים ניתן לצפות בתופעת “אנמיה של ספורטאים”
המכונה פסאודואנמיה ( .)Dilutional pseudoanemiaזהו מצב
שבו קיימת ירידה בריכוז ההמוגלובין וההמטוקריט (נפח תאי הדם
האדומים מכלל נפח הדם בדגימה) עקב עלייה בנפח הפלזמה ולא
עקב ירידה ברמה המוחלטת של המוגלובין .הפריטין ,ה MCV-וה-
 MCHנשארים בטווח הנורמה .תופעה זו נפוצה אצל ספורטאים,
והיקפה תלוי במשך הזמן ובעצימות שבה מבוצע המאמץ .אצל
 15%-10מהאתלטים בענפי הסבולת ,בעיקר אלה המתאמנים
יותר מ 10-שעות בשבוע ,ניתן לצפות לאפקט מיהול (עלייה בנפח
במקביל להמוגלובין שנותר באותה רמה) .אנמיה כזו ,לא רק שאינה
משפיעה על היכולת הספורטיבית אלא יש לה אפילו השפעה חיובית
על הביצועים ( .)1נראה שתופעה זו היא דרכו של הגוף להסתגל
לאימונים ,לשפר את ויסות הטמפרטורה ,להעלות את תפוקת הלב
ולהגביר את היכולת לדלל מטבוליטים .באיור  3ניתן לראות שאצל
גברים ונשים עם פסאודואנמיה ,העלייה בנפח הדם גורמת לירידה
של ההמטוקריט (נפח תאי הדם ביחס לנפח הדגימה) ,בעוד מסת
תאי הדם עצמה נותרת גבוהה (.)1

כאמור ,ברזל אינו אחראי רק לנשיאת חמצן אלא משתתף
בתהליכים ביוכימיים רבים בגוף ,כולל היותו מינרל-מפתח לאנזימים
בשרשרת
הקשורים
הנשימה .מחקרים בחיות
משנות השמונים הראו
שלא רק אנמיה אלא גם
חוסר בברזל ללא אנמיה
הוביל לירידה משמעותית
של פעילות אנזימטית
בשרשרת הנשימה (.)1
החוקרים הסיקו שחוסר
ברזל ללא אנמיה פוגע
החמצונית,
ביכולת
בעוד אנמיה פוגעת
בעיקר בהעברת חמצן.
במחקר הוכח שמתן
ברזל לספורטאים משני
איור  :3נפח הפלזמה ומסת תאי דם אדומים של גברים ונשים לא מאומנים ( ,)UTספורטאי המינים עם חוסר ברזל
עילית ( )TAוספורטאים עם פסאודואנמיה ()1( )APA
(פריטין נמוך מ ,15-או
אפריל 2017
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פריטין נמוך מ 35-בשילוב ריווי טרנספרין
נמוך מ )20%-העלה את רמות הפריטין
ושיפר את צריכת החמצן המרבית ואת
זמן הריצה עד לתשישות .לעומת זאת,
הקבוצה בעלת רמות תקינות של פריטין
לא הציגה שינויים בפרמטרים אלה
למרות תוספת הברזל .חוקרים אחרים
הראו שמתן ברזל לספורטאים עם
חסר ברזל ללא אנמיה צמצם את מצב
העייפות במהלך ריצה למרחק ,שיפר את
היעילות האנרגטית אצל חותרות והעלה
את יכולת הביצוע ( .)6 ,1עם זאת ,לא כל
המחקרים הציגו תוצאות דומות .ככלל,
רוב המחקרים מסכימים שחוסר ברזל,
אף ללא אנמיה ,עלול לגרום לעייפות,
להפריע לתפקוד השריר ולהגביל את
יכולת העבודה שלו ,מה שמעמיד בסיכון
את ההסתגלות לאימון ואת יכולת הביצוע של הספורטאי (.)9-6 ,2-1

ארוכים ,ובענפים שבהם קיימת שכיחות
גבוהה של הפרעות אכילה (.)10-9 ,3

השלב הראשון בטיפול בחוסר
ברזל הוא באמצעות התזונה .שכיחות התופעה בישראל
במצבים של מאגרי ברזל נמוכים השכיחות של חסר ברזל בקרב
ספורטאים בישראל נבדקה בכמה
הגוף מעלה את יכולת הספיגה
מחקרים .ד”ר נעמה קונסטנטיני וחבריה
( )11( )2000בדקו את השכיחות של
שלו מהמעי ,ולכן צריכה
חוסר ברזל בקרב ספורטאים צעירים
של מזונות עשירים בברזל
מחוננים גילאי  ,18-12ומצאו רמות
פריטין נמוכות מ 20-מק”ג לליטר בקרב
מהחי ומהצומח עשויה לשפר
כ 36%-מהמתעמלים (בנים) וכ19%-
מהספורטאים בענפי השחייה ,הטניס
את מאזן הברזל בגוף
וטניס השולחן .בקרב הנערות השכיחות
הייתה כ .30%-במחקר אחר ,ב,2004-
מצאו קונסטנטיני ודובנוב ( )12חסר ברזל
בקרב  15%משחקני הכדורסל שנבדקו ו 35%-מהכדורסלניות .ניתן
לראות אפוא שחוסר ברזל הוא תופעה נפוצה בקרב ספורטאים.

השכיחות של חוסר ברזל בקרב ספורטאים

הטיפול בחוסר ברזל

מחקרים שונים מעריכים שהשכיחות של חסר ברזל ללא אנמיה
בקרב נשים (נערות ובוגרות) ,המתחרות בענפי ספורט שונים ,מוערכת
ב ,50%-20-ובמהלך עונת האימונים השיעורים עשויים להגיע עד לכדי
 .)9( 70%באחד המחקרים ,שכלל סקירה של  359ספורטאיות ו514-
ספורטאים ,נמצא שבענפי ספורט שבהם קיים שימוש במאגרי
אנרגיה משולבים (אירוביים ואנאירוביים) כמו חתירה ,כדורעף,
כדוריד וחלק ממקצועות האתלטיקה ,היו שיעורים גבוהים יותר של
חסר ברזל לעומת ענפים אירוביים מובהקים כמו ריצה למרחקים,
טריאתלון ,טניס ורכיבה ,או אנאירוביים מובהקים כמו ריצה ושחייה
למרחקים קצרים ( .)3ההסבר שניתן היה התגובה ההסתגלותית
של רקמת השריר לפעילות אירובית או אנאירובית מובהקת לעומת
פעילות משולבת .לעומת זאת ,מחקרים רבים אחרים מצאו דווקא
שכיחות גבוהה של חוסר ברזל בענפי הסבולת כמו ריצה למרחקים
123RF, Olena Danileiko

123RF, Roman Rodionov

123RF, Raquel Camacho Gmez
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ספורט הישגי

123RF, Amarita Petcharakul

מזונות עשירים בברזל :בשר בקר ,טחינה ,סרדינים ושיבולת שועל

השלב הראשון בטיפול בחוסר ברזל הוא באמצעות התזונה .במצבים
של מאגרי ברזל נמוכים הגוף מעלה את יכולת הספיגה שלו מהמעי,
ולכן צריכה של מזונות עשירים בברזל מהחי ומהצומח עשויה לשפר
את מאזן הברזל בגוף .כאמור ,ברזל קיים במזון בתוך מולקולת הם
( )Hemeאו כברזל חופשי ( .)Non Hemeלברזל המופיע בתוך
מולקולת  Hemeאחוזי ספיגה גבוהים יותר .בשר ,עוף ודגים מכילים
ברזל כ Heme-וגם ברזל חופשי ,בעוד תזונה צמחית מכילה רק
ברזל חופשי .יש לזכור שספיגת ברזל חופשי בתאי המעי מושפעת
מגורמי תזונה שונים ,כולל מזרזי ספיגה (דוגמת ויטמין  )Cומעכבי
ספיגה (דוגמת פיטאטים ,אוקסלטים).
אם כן ,ההמלצות לספורטאים שקיים אצלם חסר ברזל הן כדלהלן:
לכלול צריכה קלורית נאותה כדי להגיע לכמות מספקת של ברזל.
דוגמאות של מזונות עשירים בברזל*
כמות הברזל ב 100-גרם (במ"ג)
המזון
ברזל מהחי
5.5
בשר בקר מבושל
4.8
בשר הודו מבושל
4
סרדינים
1.2
טונה בשמן
0.8
בשר עוף
ברזל מהצומח
9
טחינה גולמית
4.5
שבולת שועל יבשה
4.4
שקדים מקולפים
4
תאנים מיובשות
2.4
גרגירי חומוס מבושלים
2.3
שעועית יבשה מבושלת
2.2
עדשים מבושלים
1.7
תמרים יבשים
1.4
אפונה ירוקה מבושלת

* מתוך אתר המחלקה לחינוך לבריאות ,משרד הבריאותhttps:// :
www.old.health.gov.il/units/eduction/catalog/anemia.htm

לצרוך בשר ,עוף ודגים חמש פעמים
בשבוע לפחות.
כהשלמה ,לצרוך דגנים מלאים,
קיטניות וירקות ירוקים.
להגברת הספיגה ניתן לשלב כוס
מיץ תפוזים סחוט טרי (מזרז ספיגה)
במקום קפה ,תה או חלב (מעכבי
ספיגה) בארוחה עשירה בברזל.
צמחונים צריכים להקפיד על אכילה
נאותה של מזונות צמחיים עשירים
בברזל (ראה טבלה).

להפריע לספיגת הברזל בגוף.
להוביל להצטברות של ברזל ברקמות
שונות (המוכרטנטוזיס) ולסכנות
בריאותיות.
לגרום להעלאת הסטרס החמצוני
וליצור רדיקלים חופשיים ,וכך להגביר
את הסיכון למחלות כמו סרטן.
אם כן ,טיפול בכמויות גבוהות של
ברזל אינו רצוי ,ואין לתת תוספי ברזל
כשמצב הברזל בגוף תקין .כשהצריכה
התזונתית נאותה וכוללת מקורות
מזון עשירים בברזל ,יספוג גופו של
ספורטאי בריא ברזל בכמות המתאימה לדרישות הגוף ,כולל לצורכי
אימון (.)3-1

יש לבצע בדיקות דם
פעמיים-שלוש בשנה לאיתור
חסר ברזל (במיוחד פריטין)
ולהפנות את הספורטאי
לאיש מקצוע בתחום התזונה

אם לא נמצא שיפור במדדים ההמטולוגיים ניתן לשלב ,במקביל
לשינוי התזונתי ,תוספים פומיים ,וזאת רק בהמלצת רופא/דיאטן
ספורט .יש להדגיש שבעקבות נטילת תכשיר ברזל עלולות להתרחש
תופעות לוואי כמו בחילה ,עצירו ּת ,אי-נוחות בטנית ו/או שלשול.
בדרך כלל תופעות לוואי אלה אינן חריפות ,וניתן להתגבר עליהן על-
ידי החלפת התכשיר או פיצול הכמות היומית לשתי מנות הניתנות
בשלבים שונים של היום.
כשהטיפול הפומי אינו מצליח ,או כשתופעות הלוואי מובילות
להיענות נמוכה ,הרופא עשוי לשקול אינפוזיית ברזל ישירות לווריד.
היתרון בטיפול זה הוא תיקון מיידי של מצב הברזל ומילוי המאגרים
הריקים .יש לציין שטיפול מסוג זה צריך להיעשות במסגרת רפואית
מותאמת ועל-פי פרוטוקולים רפואיים המותאמים לספורטאי.
כדי לבחון את יעילות הטיפול רצוי לחזור על המדידה אחרי 8-6
שבועות ,ובהתאם לתוצאות לשקול המשך טיפול ,או לחלופין,
לשנות את הגישה הטיפולית .ניתן גם לשלב בין גישות שונות ולתת
לספורטאי עם מאגרי ברזל נמוכים טיפול פומי במקביל להדרכה
תזונתית.

מינון יתר
מכיוון שספיגת הברזל ומאזן הברזל בגוף מושפעים רבות מהכמות
במזון ,יש לוודא שלא ניתנים מינונים גבוהים מדי של ברזל .מינון יתר
עלול:

תיאור מקרה
רקע :ליאת (שם בדוי) ,נערה בת  ,11.5מתאמנת בענף ההתעמלות
האמנותית  6פעמים בשבוע ,משך כל אימון כ 4-שעות .בשבועות
שלפני פגישתנו הראשונה היא החליטה להיות צמחונית .ליאת
עדיין לא קיבלה את המחזור החודשי ולא דיווחה על עייפות או
ה של הנערה תיאמה עמי פגישה
חוסר אנרגטיות באימונים .אמ ּ
בעקבות המעבר לתזונה צמחונית .לפני הפגישה ביקשתי שתבצע
בדיקות דם כלליות ,כולל ברזל ,פריטין וטרנספרין.
בפגישה הראשונה:
מדדים :גובה  1.44מ’ ,משקל  31.1ק”ג (בטווח התחתון התקין של
יחס משקל/גובה לבנות גילה) .בדיקות דם רלוונטיות :המוגלובין
 12.7ג’/ד”ל ,ברזל  89מק”ג/ד”ל ,טרנספרין  261.4מ”ג/ד”ל ,פריטין
 13נ”ג/מ”ל .אנמנזה תזונתית העלתה שהנערה צרכה כ1000-
קלוריות בלבד ליום .הדרכה תזונתית :זו כללה תוספת קלורית
לתפריט לצורכי גדילה ואנרגיה ,תוך שילוב של מזונות עשירים
בחלבון בעל ערך תזונתי גבוה וכן מזונות עשירים בברזל ובסידן
(קטניות כמו גרגירי חומוס ,עדשים ,שעועית לבנה) ,דגנים מלאים
וירקות בחמישה צבעים .כמו כן הומלץ על שילוב של כוס מיץ
תפוזים בארוחה עשירה בברזל .במקביל לשינוי התזונתי הומלץ
על תכשיר ברזל למשך שלושה חודשים עד לבדיקה חוזרת.

המלצות
כאמור ,חוסר ברזל (ללא אנמיה) נפוץ מאוד בקרב ספורטאים,
במיוחד בענפי הסבולת אך גם בענפים נוספים .להלן ההמלצות
העיקריות לטיפול בתופעה זו:
לבצע פעמיים-שלוש בשנה בדיקות דם ,הכוללות מדדים
המטולוגיים שונים לאיתור חסר ברזל (במיוחד פריטין) ,ואת
המדידה הראשונה מומלץ לבצע בתחילת העונה.
יש לשים לב במיוחד לספורטאיות בעלות דימום וסת כבד,
לצמחונים ,לטבעונים ולספורטאים בענפים שבהם הצריכה
הקלורית נמוכה.
להפנות את הספורטאי לאיש מקצוע בתחום התזונה לקבלת
הנחיות בדבר ביצוע שינוי תזונתי הכולל אספקת אנרגיה נאותה,
צריכה של מזונות עשירים בברזל מהחי  5פעמים בשבוע לפחות,
בשילוב קטניות וירקות ירוקים ,ואם יש צורך  -גם בשילוב תוסף.
אין לתת מינונים גבוהים שעלולים להזיק לגוף.
מומלץ לחזור על בדיקות הדם כעבור  8-6שבועות כדי לבחון את
יעילות הטיפול ובמידת הצורך  -לשנות את הגישה הטיפולית.

אחרי  4חודשים:
בוצעו בדיקות חוזרות שהראו :פריטין  37נ”ג/מ”ל ,ברזל 117
מק”ג/ד”ל ,טרנספרין  252מ”ג/ד”ל .בעקבות השיפור במצב
הברזל ,הנערה הפסיקה ליטול את התוסף ,מכיוון שלדבריה ,הוא
גרם לתופעות לוואי בלתי נסבלות כמו טעם לוואי ,גזים ,כאבי
בטן ועצירו ּת .כמו כן ,בתקופה זו של נטילת התכשיר ,הנערה לא
הבחינה בשיפור היכולת הגופנית באימונים ,אך דיווחה על יכולת
ריכוז גבוהה יותר בלימודים .ליאת ביקשה לשמור על תפריט
מאוזן ,עשיר בברזל ,אך ללא נטילת תכשיר ברזל.
אחרי  4חודשים נוספים:
אחרי  4חודשים שבהם ליאת לא נטלה תכשיר ברזל אך הקפידה
על המלצות התזונה ,בוצעו שוב בדיקות דם שהראו :פריטין -
 12נ”ג/מ”ל ,ברזל  90 -מק”ג/ד”ל .ניתן לראות שלמרות התזונה
המוקפדת ,הנערה שעסקה בפעילות אינטנסיבית וצרכה תזונה
צמחונית לא הצליחה לשמר את רמת הפריטין המומלצת .חשוב
לציין שגם בשלב זה ,ליאת עדיין לא קיבלה את הווסת הראשונה.
גם הפעם היא סירבה ליטול תכשיר ברזל ,והאתגר יהיה למצוא
תכשיר שיתקבל טוב יותר על-ידה ובמקביל  -לרענן את ההמלצות
לתזונה מאוזנת ,עשירה בברזל ,תוך ביצוע מעקב אחר מדדים
המטולוגיים אחת ל 6-3-חודשים.
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הערכה כמותית של
												
מבוא

מדעי הספורט
תרגום :יאיר טלמון
מתאם מקצועי,
היחידה לספורט הישגי

את אימון הסבולת ,כמו צורות אחרות של אימון גופני ,ניתן לצמצם
לעיקרון פשוט של "מינון ותגובה":
"מינון האימון" מוגדר כגירוי האימוני ותלוי באינטראקציה בין תדירותן
של יחידות האימון ,משכן ועצימותן .גורמים נוספים כגון רמת האימון
של הספורטאי ,מצבו התזונתי ותקופת ההתאוששות לאחר יחידת
האימון ,עשויים אף הם להשפיע על הגירוי האימוני .הגירוי מספק את
האיתות הביולוגי ,שמתורגם להסתגלויות כתוצאה מאימון.
"תגובה לאימון" ניתנת להסבר במונחים ביולוגיים ,והיא מיוצגת
כשינויים פיזיולוגיים ומטבוליים התורמים לביצועים גופניים משופרים.
כדי לפרש באופן מדויק את התגובה ליחידת האימון חשוב לכמת את
המינון שלה.
מעקב אחר הקשר מינון-תגובה מספק מידע חיוני לגבי הסתגלותו
או אי-הסתגלותו של הספורטאי לתכנית האימון .מידע כזה מאפשר
ביצוע התאמות בתכנית האימון כדי שזו תניב את התוצאות הרצויות.
לפיכך ,הבנה מדויקת של מינון האימון הגופני מאפשרת למאמן ואף
למאמן הכושר להבין את הקשר סיבה-תוצאה המשויך לאימון .במצב
זה ,התאמות שונות בתכנית האימונים הופכות להיות מבוססות-
ראיות במקום להתבסס על אינטואיציות וניחושים.

: Lambert, M. (2012).מתוך הספר *
Endurance Training, Science
and Practice.
רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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ספורט הישגי

ישנן שיטות שונות לכימות של מינון האימון בטווח שבין דיווח עצמי
ביומן לבין מדידות אובייקטיביות יותר ,דוגמת מדידת דופק בזמן
האימון או חישוב העבודה המכאנית .בשלב זה ,אין שיטה אחת
להגדרת עומס האימון ,המהווה קנה-מידה מוחלט הניתן ליישום עבור
כל ענפי הספורט בכל הנסיבות .לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות.
שיטות מסוימות הן יקרות ומצריכות עבודה רבה ,ואחרות מתאימות
יותר לענפים קבוצתיים .יש לשקול גורמים אלו בעת קבלת החלטה
על זהות השיטה שתשמש לכימות עומס האימון .בכל המקרים ,יש
לשקול ולהבין את דיוק המדידה.
את השיטות השונות ניתן להגדיר כשיטות לכימות עומס אימון
חיצוני או פנימי .עומס אימון חיצוני הוא מדד אובייקטיבי לעבודה
שמבצע הספורטאי בזמן אימון או תחרות ,והוא נמדד באופן עצמאי
מעומס העבודה הפנימי .עומס העבודה הפנימי הוא הלחץ/מאמץ
הביולוגי המתהווה כתוצאה מיחידת האימון ,והוא מוגדר כהפרעה
להומיאוסטאזיס (שיווי המשקל הביולוגי) של התהליכים הפיזיולוגיים
והמטבוליים במהלך יחידת האימון .ספורטא ֵי סבולת השתמשו במשך
שנים בנפח האימון (למשל ,מספר הקילומטרים לשבוע ,שעות אימון
לשבוע) כמדד לעומס אימון חיצוני .בענף ספורט דוגמת רכיבה על
אופניים ניתן למדוד את העומס החיצוני באופן די מדויק באמצעות
מד-הספק קל משקל המחובר לארכובה בזמן אימון ותחרות .אולם
עומס האימון החיצוני אינו מודד את הלחץ/מאמץ הביולוגי ,המתהווה
כתוצאה מיחידת האימון .לקבוצה של ספורטאים עשוי להיות אותו
עומס אימון חיצוני אך עומסי אימון פנימיים שונים ,כתלות בכושרם
הגופני ,בניסיונם הספורטיבי ובמאפיינים הגנטיים שלהם .לדוגמה,
ספורטאי עילית שרץ  10ק"מ ב 35-דקות יחווה במהלך הריצה לחץ/

אימון סבולת
												 ועומסים תחרותיים*
הקשר בין המינון לתגובה של יחידת אימון ,דהיינו ,השינויים שחלים
בעקבות האימון והתורמים לביצוע משופר ,הוא בעל משמעות רבה.
זאת כיוון שהקשר הזה מספק מידע חשוב לגבי הסתגלותו או
אי-הסתגלותו של הספורטאי לתכנית האימון ,ועל-פיו ניתן לבצע
התאמות בתכנית כדי להניב את התוצאות הרצויות .המאמר מפרט
כמה שיטות לניטור הקשר בין המינון לתגובה ,במטרה להבטיח
שתכנון האימון יהיה מותאם אישית לכל ספורטאי.
מאמץ ביולוגי נמוך משמעותית בהשוואה לספורטאי בעל רמת אימון
בינונית ,שרץ אותו מרחק באותו זמן .כדי להשיג מידע רב יותר על
אופן הסתגלותו של הספורטאי לאימון יש לאסוף מידע על עומסי
האימון ,רצוי גם חיצוניים וגם פנימיים ,לאחר כל יחידת אימון.

מבדקי מעבדה
במעבדה ניתן למדוד במדויק עומס אימון פנימי .למרבה הצער,
הדיוק הרב יותר שניתן להשיג במעבדה מתקזז עם חוסר האפשרות

ליישם את שיטות המדידה הללו בשטח ,דהיינו במהלך אימון או
תחרות .השיטות שבהן משתמשים מדענים לכימות היבטים שונים
של פיזיולוגיה ומטבוליזם ,הקשורים לעומס אימון פנימי ,הן כדלהלן:

 .1צריכת חמצן
צריכת חמצן מהווה מדד לקצב המטבולי ,והיא נמצאת ביחס ישר
לעצימות האימון .מדידה זו נחשבת כמדויקת במעבדה ,אך קשה
לבצעה במהלך אימון גם לאחר פיתוחם של מכשירים ניידים קטנים
באדיבות לורה ווד

(בכחול) :רון דרמון
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יותר ,שהספורטאי מסוגל לשאתם
במהלך אימון או תחרות .מכיוון שכך,
השימוש בצריכת חמצן איננו שיטה
מעשית במיוחד לכימות עצימות המאמץ
במהלך אימון/תחרות.

 .2ריכוז חומצת החלב בדם

המאמן צריך לנטר היבטים
שונים של יחידת אימון כגון
סוג המאמץ ,עצימותו ומשכו
ואף לתעד את הנתונים הללו
ביומנו כדי לאפשר לו,
לאורך זמן ,לקבל מפתח מותאם
של עומס האימון של הספורטאי

זהו מדד נוסף המקושר לעתים קרובות
לכימות עומס מטבולי הנובע ממאמץ
גופני .אך בניגוד למדידת צריכת החמצן,
את חומצת החלב (ח"ח) ניתן למדוד
בשדה בקלות יחסית ,במיוחד מאז
פיתוח מכשירי מדידה ניידים ,הדורשים
רק טיפה אחת של דם שנלקחת מקצה
האצבע או מתנוך האוזן .הדבר מקל על מדידת ריכוזי ח"ח באתר
האימון .הגישה המסורתית לשימוש בריכוז ח"ח כמדד לעצימות
האימון היא לפתח יחס ריכוז ח"ח/עומס עבודה ,או פשוט למדוד
את ריכוז ה-ח"ח בדם לאחר פרק זמן של מאמץ .פרשנויות על
ריכוזי ח"ח בדם מתבססות על הנחות היסוד הבאות (& Swart
:)Jennings, 2004
ריכוז ה-ח"ח בדם עולה בקצב צפוי וחוזר על עצמו ,ככל שעולה
עצימות האימון.
ריכוז ה-ח"ח בדם ,בעצימות אימון תת-מרבית מבוקרת ,יורד עם
העלייה בכושר הגופני.
אימון בעצימות מקבילה לסף האנאירובי יביא לשיפור הרב ביותר
בכושר הגופני.
חשוב להבין כי ההנחות הללו עשויות להיות מופרות תחת תנאים
מסוימים ,מה שיביא לפרשנות שגויה של התוצאות .לדוגמה,
קצב השינוי בעצימות האימון ומשך המאמץ לפני המדידה עשויים
להשפיע על ריכוז חומצת החלב בדם .גם רמת הגליקוגן בשריר
קשורה לריכוז ה-ח"ח בזמן מאמץ ,ולכן העמסת פחמימות לפני
אימון עשויה להשפיע על ריכוז ה-ח"ח בזמן מאמץ .באופן דומה,
מאמץ ממושך ,המפחית את ריכוז הגליקוגן בשריר ,ישפיע אף
הוא על ריכוזי ה-ח"ח וכך גם טמפרטורת הסביבה .לדוגמה ,ריכוז
ה-ח"ח היה גבוה יותר מפי שתיים בזמן עייפות במהלך מאמץ ב40-
מעלות צלזיוס בהשוואה למאמץ ב 3-מעלות צלזיוס (Parkin et
 .)al., 1999בעקבות תהליך של התאקלמות לחום מצטמצם הפער
בריכוז ה-ח"ח בזמן עייפות בתנאי חום .דוגמה נוספת היא נזק שרירי
הנגרם לספורטאי כתוצאה מאימון ,המעלה את הח"ח בזמן מאמץ
(.)Gleeson et al., 1998
עוד נתון שיש להביא בחשבון בעת השימוש בחומצת החלב בדם
כמדד בזמן מאמץ תת-מרבי הוא ששינויים בריכוז חומצת החלב,
כתוצאה משיפורים ברמת האימון ,עשויים להיות קטנים יותר מטעות
המדידה של ערכות ניידות לניתוח חומצת חלב בדם (& Swart
 .)Jennings, 2004עובדה זו מקשה על היכולת לאתר שינויים קטנים
אך משמעותיים בכושר הגופני.
לסיכום ,כמו במקרה של צריכת חמצן ,חומצת החלב בדם מהווה
מדד מעבדתי מעניין של עומס אימון פנימי .אולם אם אין בקרה
מיטבית של הנסיבות סביב המדידה בשדה ,המידע עשוי בנקל
להתפרש באופן שגוי.

גורמים שיש להביא בחשבון בעת המדידה
כדי להשפיע באופן משמעותי על תכנון האימון ,כתוצאה מבחינת
הקשר מינון-תגובה ,חשוב להבין טוב יותר את טעות המדידה
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ואת המונח מהימנות מדידה .מרווח
הפערים בין שלבים שונים של אימון
אצל ספורטאי עילית הוא קטן למדי ,ולכן
קשה לאיתור במדידה שאיננה מהימנה
ומתאפיינת בטעות מדידה גדולה .באופן
אידיאלי ,טעות המדידה צריכה להיות
קטנה יותר מהפער המשמעותי הקטן
ביותר שניתן לאיתור כשינוי בכושר הגופני
במהלך מחזור אימונים .גורמים אחרים
שיש להביא בחשבון ,כאשר מקבלים
החלטה על בחירה בכלי מדידה ,הם
העלות הכלכלית ,דרגת הקושי לבצע
את המבדק ,והאם הספורטאי רואה את
המדידה כלא נעימה או כמפריעה מדי
לאימוניו .שימוש בבדיקה יקרה שלא
ניתן לבצעה על בסיס קבוע אינו מעשי ,או לחלופין ,שימוש בבדיקה
שהספורטאי רואה כלא נעימה ביותר או כמרתיעה.

שיטות מעשיות לכימות עומס האימון
 .1יומן אימונים (דיווח עצמי)
הדרך הפשוטה והזולה ביותר למדידת עומס אימון היא מידע מדיווח
עצמי .ניתן לתכנן יומנים לאיסוף מידע על עומס האימון על בסיס
יומי ( ,)Hopkins, 1991אולם התגובות מדיווח עצמי הן סובייקטיביות
וחסֵרות את רמת הדיוק של מדדים אובייקטיביים יותר .מחקר הראה
כי  24%מהספורטאים שהשתתפו בו ביצעו הערכת-יתר של משך
האימון שלהם ,בעוד  17%ביצעו הערכת-חסר של משך האימון
( .)Borresen & Lambert, 2006שגיאה זו הייתה משמעותית למדי,
והיא עלולה להשפיע על רמת הדיוק בתכנון האימון ,בהנחה שהמאמן
משתמש בנתונים לתכנון מדויק יותר של האימון .אחת הבעיות עם
מידע מדיווח עצמי היא שהספורטאי עשוי לספק מידע ,שהוא סבור
כי המאמן מעוניין לשמוע .לכך עשויות להיות השלכות ארוכות טווח,
כיוון שהמאמן עלול לבצע התאמות שגויות בעומס האימון.

 .2אבחנה ישירה
המאמן צריך לנטר היבטים שונים של יחידת אימון כגון סוג המאמץ,
עצימותו ומשכו ואף לתעד את הנתונים הללו ביומנו .לאורך זמן,
הדבר יאפשר לו לקבל מפתח יעיל של עומס האימון של הספורטאי.
טכנולוגיות חדשות כגון מערכת ניווט לווייני ( )GPSמציעות דרכים
חדשניות למעקב אחר המרחק שכוסה והמהירות במהלך האימון.
רמת הדיוק של הטכנולוגיות משתפרת בד בבד עם התפתחותן ,כך
ששיטת מדידה זו צוברת פופולריות בענפי ספורט הניתנים לאפיון
באמצעות מרחק או מהירות .בענפי ספורט המתאפיינים במאמצים
קצרים בעלי עצימות גבוהה ,מרווח הטעות גבוה בהרבה מאשר
בפעילויות במהירות קבועה (.)Coutts & Duffield, 2010
ניתן להשתמש גם בניתוח וידאו בענפי ספורט מסוימים דוגמת
שחייה ,שבהן הטכניקה והקצב מהווים חלק חשוב מכימות העומס
במהלך אימון ותחרות ( .)Smith et al., 2002היבטים שונים של
המשחה כגון זינוק ,פניות ומהירות בשלבים שונים שלו מספקים
מידע חשוב לגבי רמת המוכנות של השחיין .במקרה זה ,השימוש
בצילום וידאו עשוי לסייע למאמן להעריך את ביצועי השחיין בכל
אחת מהקטגוריות התורמות להצלחה התחרותית שלו .עם זאת ,יש
להביא בחשבון גורמים כגון העלות הכלכלית של הציוד והזמן הנדרש
לקבלת התוצאות לאחר המדידה ,כחלק מתהליך קבלת ההחלטות.

מדים טלמטריים של דופק נעשו
זמינים כבר לפני שנים (& Laukkanen
 .)Virtanen, 1998הטכנולוגיה נעשתה
מתוחכמת יותר ,ומדי דופק כיום אינם
יקרים באופן יחסי ,קלי משקל ויכולים
למדוד דופק ברמת דיוק גבוהה .הם
אף מתוכננים לאחסן מידע ,כך שלאחר
יחידת האימון ניתן להעביר למחשב את
הדופק הנמדד בעת פעילות ,להמשך
הניתוח .חידוש זה יצר אפשרויות רבות
לכימות האימון ,בהתבסס על תגובת
הדופק במהלך פרק זמן של מאמץ.
הדבר גם עודד מדענים לחקור גורמים
שעשויים להשפיע על הדופק בזמן
מאמץ ובאופן ספציפי יותר  -את הקשר
דופק תת-מרבי/עומס המאמץ ( .)Lambert et al., 1998כמו בדיון
הקודם על מדידת ריכוזי חומצת חלב בדם ,ישנן כמה הנחות יסוד
הקשורות למדידת הדופק בזמן מאמץ .כישלון בהבנת הנחות יסוד
אלה עשוי להוביל לפרשנויות שגויות של המידע .לדוגמה ,הדופק
בזמן מאמץ עשוי להשתנות כתוצאה מתסחיף לבבי .אי לכך ,כאשר
עולה משך המאמץ עולה בהדרגה גם הדופק בכל מהירות תת-
מרבית נתונה .לאחר ריצה של שעתיים באותה מהירות עשוי הדופק
לעלות עוד ב 20-פעימות לדקה לקראת סיומה של יחידת האימון.
טמפרטורת הסביבה ,במיוחד מעל כ 25-מעלות צלזיוס ,יכולה גם
כן לגרום לעליית הדופק בזמן מאמץ ב 10-עד  15פעימות לדקה.
רמת הרוויה בנוזלים עשויה גם היא להשפיע על הדופק התת-מרבי.
ככלל אצבע ,הדופק עולה בכ 7-פעימות לדקה עבור כל  1%של
ירידה במסת הגוף כתוצאה מאובדן נוזלים (Montain & Coyle,
 .)1992רוכבי אופניים צריכים גם להיות מודעים לכך שתנוחת הגוף
על האופניים עשויה להשפיע על הדופק בזמן מאמץ.
לאחר מאמץ ממושך ,שילוב של הגורמים שתוארו לעיל עשוי
להשפיע על הדופק ב 15-עד  20פעימות לדקה .השפעה זו גבוהה
בהרבה מהשונות היום-יומית של דופק תת-מרבי כאשר התנאים
מבוקרים (.)Lamberts et al., 2004
מחקרים הראו גם כי הקשר דופק-עומס עבודה במהלך תחרות
שונה מהקשר דופק-עומס עבודה במהלך אימון (Tucker et al.,
 .)1999אף-על-פי שבאופן אינטואיטיבי ניתן להסביר זאת על-ידי רמת
עוררות מוגברת של מערכת העצבים הסימפתטית במהלך תחרות,
לתיאוריה זו אין סימוכין מחקריים .די לומר כי יש לנקוט משנה זהירות
כאשר משתמשים בדופק כמדד לעצימות המאמץ במהלך תחרות.
ציון טווח דופק משוקלל
ציון טווח הדופק המשוקלל הוא סיכום של הדופק על-פני יחידת
האימון כולה .כדי לחשב את הציון מוקצה הדופק במהלך יחידת
האימון לאחד מחמישה טווחי דופק  -כל טווח מוגדר כאחוז מהדופק
המרבי (טבלה .)1
משך זמן השהייה בכל טווח מוכפל במקדם ,שנותן משקל רב
טבלה  :1ציון טווח הדופק המשוקלל
טווח דופק ( %מהדופק המרבי)
60-50
70-60
80-70
90-80
100-90

מקדם הכפלה
1
2
3
4
5

מתוךCompetitor :

 .3דופק

יותר לטווחי העצימות הגבוהה לעומת
טווחי העצימות הנמוכה .מחברים את
התוצאות המותאמות כדי לתת ציון
מייצג יחיד ליחידת האימון (Edwards,
.)1993
אמנם שיטה זו היא אטרקטיבית בשל
היישום הפשוט והמעשי שלה ,אך
העלייה הלינארית במשקל היחסי של
כל טווח איננה משקפת את התגובות
למאמץ
הפיזיולוגיות/מטבוליות
בעצימויות הגבוהות יותר .דרוש מחקר
נוסף כדי לפתח מקדם משקל יחסי
לכל טווח ,שישקף את השינויים בלחץ
הפיזיולוגי/מטבולי ככל שעולה עצימות
המאמץ .גורם מגביל נוסף הוא הסבירות
לשוני בין-אישי במשקלים היחסיים .כדי
לשפר את רמת הדיוק של טכניקה זו יש
ליצור עקומת כיול של מקדמי משקל יחסי הייחודיים לכל ספורטאי
בתחילת תהליך האימונים.

מתקף האימון ()Trimp
בניסיון לייצר מדד כולל לעומס חיצוני ועומס פנימי בו-זמנית פיתחו
אריק בניסטר וחב' ( )Banister et al., 1991שיטה שכימתה יחידת
אימון למנה של מאמץ גופני .הם השתמשו בתגובת הדופק בזמן
מאמץ כמדד לעצימות ובמשך האימון כעומס חיצוני ,וקראו לזה
מתקף האימון ( .)Trimpשיטה זו עושה שימוש בדופק הממוצע
במהלך פרק זמן של מאמץ ,ותלויה במדידה רציפה של הדופק
במהלך יחידת האימון .השיטה מתוכננת לאימון סבולת רציף יותר
מאשר לאימון מקטעים ,שבו הדופק עולה ויורד משמעותית במהלך
יחידת אימון .אופן חישוב המתקף ( )Trimpמופיע במשוואה שלמטה
(איור :)1
 Yהוא מקדם משקל יחסי ,השם דגש על אימון בעצימות גבוהה
ומיושם במשוואה כדי להימנע ממתן חשיבות לא פרופורציונלית
לאימון ממושך בעצימות נמוכה ,בהשוואה לפעילות עצימה קצרת-
טווח .מקדם ה Y-מתבסס על פרופיל חומצת החלב של גברים
ונשים מאומנים ביחס לעליות בעצימות האימון .מקורותיהם של
מקדמי משקל יחסי אלו לא תוארו בבירור .עם זאת ,כפי שנידון קודם
לכן ,ישנן כמה הנחות יסוד שיש לשקול בעת מדידה של חומצת
חלב ועומס עבודה .הנחות יסוד אלה עשויות שלא להתממש תמיד,
כיוון שהתנאים אינם מבוקרים תמיד .היכולת לכמת את האימון
ולהציגו כמספר/גורם יחיד ,כפי שמאפשרת המשוואה הנ"ל ,היא
מפתה במונחים של יישום מעשי .אולם השימוש בשיטה זו לכימות
האימון מוגבל על-ידי הצורך בשימוש במדי דופק במהלך האימון
כולו .נוסף לכך ,קיימות שאלות לגבי הדיוק ,המהימנות והמעשיות
של שיטת ה Trimp-תחת כל תנאי האימון הגופני .לסיכום ,אף-על-
פי שהתיאוריה מאחורי שיטה זו מתבססת על היגיון מוצק ,קיימות
כמה מגבלות ליישום המעשי שלה.
TRIMP [w(t)]= duration of training (minutes) x HR ratio xY
)Where HR ratio = (HRexercise - HRrest) / HRmax - HRrest
Where Y = 0.64e1.92x for males
Y = 0.86e1.67x for females
e = 2.712
x = HR ratio

איור  :1אופן חישוב המתקף ()Trimp
אפריל 2017
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נמצאת בשימוש גם גרסה מותאמת של משוואת טווח הדופק
המשוקלל ,הנקראת לעתים ” ."Lucia’s Trimpבשיטה זו ,משך
זמן השהייה באחד מתוך שלושה טווחי דופק (טווח  :1מתחת לסף
האוורור או מתחת ל ;VO2max 70%-טווח  :2בין סף האוורור ונקודת
הפיצוי הנשימתי (  ;)VO2max90%-70טווח  :3מעל לנקודת הפיצוי
הנשימתי ,מעל  )VO2max 90%מוכפל במקדם ( )kיחסי לכל טווח
( k=1לטווח  k=2 ,1לטווח  k=3 ,2לטווח  .)3ואז מבוצע שקלול של
התוצאות המותאמות (.)Foster et al., 2001; Lucia et al., 2003
לשיטה זו לכימות של עומס האימון ישנן אותן מגבלות כמו לשיטת
טווח הדופק המשוקלל ,בכך שהמשקל היחסי של כל טווח עולה
באופן לינארי ,עובדה שאינה משקפת תגובות פיזיולוגיות למאמץ
מעל הסף האנאירובי .עם זאת ,באופן יחסי זו שיטה קלה לשימוש,
בתנאי שניתן למדוד את הדופק.

והפנימי לכדי ציון בודד ,אולם השיטה תוכננה להיות מעשית ,ואיננה
דורשת דופק כגורם בעל תרומה לציון .במקום זאת RPE ,של יחידת
האימון עושה שימוש בציון סובייקטיבי של "רמת הקושי" של יחידת
האימון .ציון זה מתבסס על סולם יחס הקטגוריות של בורג ,והוא
מורכב מסולם בטווח של  0עד  .)Borg, 1982( 10המונחים ששימשו
בסולם בורג המקורי עברו הפשטה כדי לתמצת את דרגת הקושי
הכללית של יחידת האימון (טבלה .)2
השיטה תוכננה כך שהספורטאי נותן את הציון  30דקות לאחר
השלמת יחידת האימון .עומס יחידת האימון מחושב אז על-ידי
הכפלת משך האימון (דקות) בציון הסובייקטיבי ,דבר שמספק
אינדקס משולב:

( Trimpהספק קריטי)

השיטה תוכננה להיות לא מסובכת ככל האפשר ,והציון הוא פשוט
תשובה לשאלה "איך היה האימון שלך?" .ישנם גורמים רבים,
נוסף לעומס האימון ,שעשויים להשפיע על ציון ה RPE-של יחידת
האימון .לדוגמה ,תכונות אישיות ,קצב אוורור ,תנאים סביבתיים
ומצב פסיכולוגי .מנגד ,מחקרים הראו כי  RPEשל יחידת האימון היא
שיטה יעילה ,תקפה ומהימנה למדידת עומס האימון במהלך מאמץ

לצורך חישוב מתקף האימון הוצע מודל חלופי ,העושה שימוש
בהספק/מהירות קריטיים ,מותאמים אישית ,במקום בדופק (Hayes
 .)& Quinn, 2009שיטה זו מתגברת על המגבלות של שיטת
ה Trimp-תלוית הדופק שתוארה לעיל ,אך יש לקבוע את המהירות

מתוךTotaly active magazine :

הקריטית עבור כל ספורטאי שנמצא תחת בקרה .מהירות קריטית
מתארת את הקשר בין מרחק וזמן לתשישות במהירות קבועה.
קביעת המהירות הקריטית עבור כל ספורטאי מחייבת מספר ניכר
של מבדקי מעבדה ,ויש לבצעם בטרם ניתן להשתמש בTrimp-
באימון.
אף-על-פי ששיטת ה Trimp-מבוססת על תיאוריה מתקבלת על
הדעת ,השימוש המעשי בשיטה זו מוטל בספק בשלב זה.

 RPEשל יחידת אימון
(שיעור תפיסת המאמץ הגופני)
שיטה נוספת לכימות עומס האימון היא  RPEשל יחידת אימון
( .)Foster et al., 2001גם שיטה זו משלבת את העומס החיצוני
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טבלה  :2סולם יחס הקטגוריות של בורג וסולם תפיסת המאמץ
הגופני של יחידת האימון ()RPE
 RPEשל יחידת האימון
סולם יחס הקטגוריות
מנוחה
( 0שום דבר)
ממש קל
( 1חלש מאד)
קל
( 2חלש)
בינוני
( 3בינוני)
קצת קשה
( 0 4חזק במידת מה)
קשה
( 5חזק)
6
ממש קשה
( 7חזק מאוד)
8
ממש ממש קשה
9
ממש כמו המרוץ הכי קשה שלי
( 10חזק ביותר)

גופני בתנאים יציבים (Herman et al.,
 .)2006עם זאת ,חשוב ליצור סטנדרטים
לתיעוד הציון הסובייקטיבי ,אחרת הדירוג
עשוי להיות מושפע מעמעום הזיכרון,
ככל שגדל פרק בין יחידת האימון לבין
מתן הציון .בהשוואה בין ספורטאים
יש לאמץ גישה זהירה ,כיוון שתפיסת
המאמץ עשויה להיות שונה חרף העובדה
שהלחץ הפיזיולוגי הנגרם על-ידי האימון
זהה .ל RPE-של יחידת האימון מידת
דיוק סבירה במדידה של עומס אימון
בענפי ספורט קבוצתיים ,המאופיינים
על-ידי מאמצים קצרים ,מקוטעים ובעלי עצימות גבוהה כגון כדורגל
( )Impellizzeri et al., 2004וגם באימוני התנגדות (Sweet et al.,
.)2004

על המאמן למדוד את
עומס האימון לאחר כל
יחידת אימון כדי שההחלטות
לגבי תכנון האימון יתקבלו
באופן מבוסס ראיות

דוגמה לשיטות המיושמות במהלך תחרות
רכיבה תחרותית על אופני כביש היא ענף ספורט שבו ניתן לכמת את
העומס תוך שימוש במגוון שיטות .לדוגמה ,ניתן להשתמש בקשר

השלכות מעשיות

מאמנים צריכים להבין כיצד ניתן ליישם
באימונים את המושג מינון-תגובה.
התאמה בתכניות אימון יש לבצע
בהתאם לאופן הסתגלותו של
הספורטאי לתכנית האימון.
יש למדוד את עומס האימון לאחר כל
יחידת אימון כדי שההחלטות לגבי תכנון
האימון יתקבלו באופן מבוסס ראיות.
ישנם כלים שונים שבהם ניתן
להשתמש למדידת עומס האימון.
לכל כלי יש יתרונות וחסרונות .יש להבין ולשקול אותם לשם
פרשנות ויישום הולמים של הנתונים.

סיכום
ספורטאים מסתגלים בקצבים שונים ,ולכן חשוב לכמת את
הקשר מינון/תגובה כדי להבטיח שתכנון האימון יהיה מותאם
אישית.
מתוךNews :

האישי לכל רוכב של דופק ביחס להספק ( ;Power outputנמדד
בוואטים) הנקבע במעבדה ,לחישוב תפוקת ההספק בתחרות ,בתנאי
שהדופק אכן נמדד בזמן התחרות ( .)Padilla et al., 2000נוסף לכך,
את ערכי הדופק בתחרות ניתן להציג כאחוז מערכי הדופק שנקבעו
במעבדה .המקור הנפוץ ביותר להשוואה הוא האחוז מהדופק המרבי
( ,)HRmaxהדופק בסף חומצת החלב ( )HRLTוהתחלת הצטברות
חומצת החלב בדם ( .)HROBLAניתן לחשב גם את זמן השהייה
סביב משתנים אלה בזמן תחרות ( .)Padilla et al., 2000מידע זה
מספק תיאור מדויק של הדרישות הפיזיולוגיות של מרוץ אופניים
בהתבסס על עצימות ,משך הזמן בכל עצימות והתדירות של כל
פעילות בעצימות גבוהה במהלך מרוץ .חיקוי של פעילות זו במהלך
האימונים עשוי להועיל לפני תחרות.

ישנן שיטות שונות שבהן ניתן להשתמש לכימות של עומס אימון
חיצוני ,עומס אימון פנימי או שילוב של שניהם.
מדי דופק מאפשרים מדידה קלה של דופק בזמן מאמץ ,והדבר
מספק מדד אובייקטיבי.
טכניקות המשלבות מדידת דופק הן שימושיות ,אך חשוב לשקול
את הגורמים שעשויים להשפיע על הקשר דופק-עומס עבודה,
אחרת התוצאות עלולות לספק מידע לא מדויק .קיים גם חשש
שמד-הדופק יתקלקל או שיהיה לא זמין ליחידת האימון.
שיטה מעשית פשוטה  RPE -של יחידת האימון (שיעור תפיסת
המאמץ הגופני)  -מודדת את עומס האימון ברמת דיוק מתקבלת
על הדעת ,בהתבסס על ציונים סובייקטיביים לאחר כל יחידת
אימון.
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מאפיינים אנתרופומ
של שחקני נבחרות
תוך התייחסות לעמ
מדעי הספורט

יניב אשכנזי

מתאם מקצועי ,היחידה לספורט הישגי
yaniva@wingate.org.il

רותם כסלו-כהן

פיזיולוגית של המאמץ ,המרכז לרפואת ספורט
ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט
rotemc@wingate.org.il

ד”ר מיכל ארנון

המכללה האקדמית בוינגייט,
המחלקה לניתוח ולעיבוד נתונים
michalar@wincol.ac.il

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
74

ספורט הישגי

מבוא
משחק הכדוריד הוא ענף אולימפי משנת  ,1972והוא מאופיין במגע
רב בין השחקנים הן בהתקפה והן בהגנה ,במהירות ובאינטנסיביות
רבה ,תוך שילוב של יכולות גופניות ,טכניות וטקטיות .עיקר
המאמצים במשחק מתמקדים בביצוע אינטרוולים רבים בקצב
משתנה (עם כדור ובלעדיו) ,צעדי רדיפה ,ניתורים ,תנועות בלימה,
הטעיות ,מסירות וזריקות בצורות שונות תוך כדי פעילות הגנתית,
מֵעבר מהגנה להתקפה ,בלימת זריקה בהגנה ( )Blockוזריקה
בניתור מעל מגן או בצדדיו“ .חוק החצי” (חידוש המשחק מיד אחרי
שער) ,שחוקק לפני כמה שנים ,תרם גם הוא להאצת קצב המשחק
ואף העלה משמעותית את מספר ההתקפות הכולל ,מה שמדגיש
עוד יותר את הצורך בכושר גופני גבוה המותאם ספציפית לדרישות
המשחק ( .)1ואכן נמצא שהיכולת האנאירובית היא בעלת חשיבות
רבה ותורמת רבות לביצועיו של שחקן הכדוריד ( .)4 ,3 ,2מחקרים
איכותניים וכמותיים העוסקים בכדוריד מתארים דרישה גבוהה גם
להספק אירובי ( ,)VO2 maxלספרינטים תכופים ,ליכולת ניתור
ולמהירות זריקה ( .)6 ,5זאת ועוד .כיוון שהמשחק מאופיין במספר רב
של תנועות וביצועים מחזוריים וא-מחזוריים במקצבים משתנים ולא
קבועים ,עם הפוגות קצרות מאוד ,נמצא שסבולת אנאירובית (לקטט
וא-לקטט) היא מרכיב פיזיולוגי חשוב מאוד בכדוריד (.)7
בהתייחס לסבולת אירובית ,מחקרים מוכיחים ששחקני עילית
בכדוריד אינם מציגים יכולות אירוביות גבוהות ,והסיבה לכך
נעוצה בגודל המגרש ( 20X40מ’) ובחילופים הרבים (בכדוריד אין
הגבלת חילופים) הנעשים תוך כדי משחק ומאפשרים לשחקנים
הזקוקים להפוגה לנוח .תרומת הסבולת האירובית טמונה בהאצת
ההתאוששות במהלך המשחק ולאחריו.
מחקרים רבים ,המציגים ניתוחי תנועה במהלך משחק הכדוריד,
מראים הבדלים בכמות ובאיכות הביצועים הגופניים בין העמדות
במגרש ( .)10 ,9 ,8במחקר שלנו ,המוצג במאמר זה ,אנו מתמקדים
בארבע עמדות במגרש :שוער ,פיבוט (שחקן ציר) ,מקשר+מרכז
וקיצוני (שחקן פינה) .הערכת ההבדלים בביצועי היכולת הגופנית
בין העמדות במגרש עשויה להיות בעלת תרומה משמעותית לידע
המקצועי של המאמן ,במטרה להתאים לכל עמדה במגרש תכנית
כושר גופני ייחודית לה ,בהתאם לדרישות המשחק .יצירת פרופיל
של יכולת גופנית לכל עמדה במגרש תעניק למאמן כלים להתמקד
גם בחולשות הגופניות העולות מתוך תוצאות המבדקים .כמו כן,
בניית פרופיל לעמדות המגרש תעניק מידע מעודכן בכל הקשור
לאיתור ולמיון שחקנים צעירים בכדוריד וחלוקתם על-פי עמדות
במגרש (.)12 ,11

טריים וביצועי יכולת גופנית
ישראל בכדוריד
דות במגרש
שחקני כדוריד נדרשים ליכולות גופניות ספציפיות בהתאם לעמדותיהם במגרש.
למשל ,לעמדת הפיבוט  -מרכיב הכושר החשוב הוא הכוח המתפרץ
לעמדת הקיצוני  -מהירות וזריזות ועוד .מחקר ישראלי שבדק זאת באמצעות
מבדקי יכולת לשחקני נבחרת ישראל הבוגרת והצעירה בכדוריד
ממליץ למאמנים לבנות לכל עמדה תכנית ייחודית לכושר גופני
ואף להסתייע בממצאים לאיתור ולמיון של כישרונות צעירים.
באדיבות איגוד הכדוריד .צילם :עמית שיסל

דניאל שקלים ,הפיבוט של נבחרת ישראל ,זורק לשער לאחר שהשתחרר מהמגן ששמר עליו
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מטרת המחקר הייתה לאפיין את המשתנים האנתרופומטריים
והיכולות הגופניות של שחקני נבחרת העתודה ( )U20והנבחרת
הלאומית של ישראל בכדוריד ,תוך התייחסות לעמדות במגרש.
שיערנו שיהיו הבדלים בין העמדות בכל הקשור לנתונים
האנתרופומטריים ולתוצאות מבדקי היכולת הגופנית.

המשתתפים במחקר

אלון יחיאל

פיזיותרפיסט ,המרכז לרפואת ספורט ולמחקר
ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט
alon.yehiel@gmail.com

המשתתפים היו  35שחקני נבחרת העתודה ( )U20והנבחרת
הלאומית של ישראל בכדוריד .ההתייחסות לשחקנים הייתה על-פי
עמדותיהם במגרש .להלן החלוקה לעמדות ומספר הנבדקים בכל
אחת:
פיבוט ()N=4
שוער ()N=7
מקשר+מרכז ()N=12
קיצוני (.)N=12
השחקנים שנטלו חלק במחקר משתתפים במסגרת תחרותית כ8-
שנים בממוצע ומתאמנים כ 7-אימוני כדוריד בשבוע ,נוסף למשחקי
באדיבות איגוד הכדוריד .צילם :עמית שיסל

ד”ר מיה קלה בנצור

מנהלת המחלקה לפיזיותרפיה ,המרכז לרפואת
ספורט ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט
mayac@wingate.org.il

ד”ר גלי דר

פיזיותרפיסטית ,המרכז לרפואת ספורט
ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט
galidar@yahoo.com

עמרי קושמרו מהנבחרת הלאומית מתכונן למבדק המאוץ ל 5-ול20-
מ’ ,הנמדד ע”י מכשיר האופטוג’אמפ המחובר למחשב (מימין בתמונה)
ומודד את מהירות הריצה

הליגה .כל השחקנים ומאמניהם קיבלו דיווח על הסיכונים במהלך
המבדק ותרומותיו של המחקר למדעי הספורט ,וכל אחד מהם חתם
על הצהרה שלפיה הוא מודע הן לסכנות והן לתרומות של המחקר.
ועדה אתית של מכון וינגייט אישרה את ביצוע המחקר ,בהתאם
להצהרת הלסינקי לאתיקה.

שחר הבר

מאמן לאומי ,איגוד הכדוריד
s_h_s@walla.co.il

שרה קנקלריו-דאלנה

מאמנת יכולת גופנית ,איגוד הכדוריד
sarahcancellariodalena@gmail.com
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שיטה
כדי לבחון את ההבדלים האנתרופומטריים והיכולות הגופניות
בין השחקנים בעמדות השונות במגרש ,שחקני נבחרת העתודה
( )U20והנבחרת הלאומית של ישראל בכדוריד ביצעו מדידות
אנתרופומטריות (גובה ,משקל ,אחוז שומן) ומבדקי יכולת גופנית
שכללו :ניתור לגובה מהמקום ,מאוץ ל 5-ול 20-מ’ ,מבדק הספק
אירובי ( 3000מ’) ומבדק כוח מרבי אבסולוטי ויחסי למשקל גוף
(סקווט ,לחיצת חזה בשכיבה) .כמו כן ,ביצעו השחקנים מבדק
 ,LESSהמעריך את איכות הנחיתה והניתור לאחר נחיתה מקופסה.
נוסף למציאת הפרופיל האנתרופומטרי של השחקנים והערכת
ההבדלים בין העמדות במגרש ,הושוו חלק מהמדדים עם אלו של
שחקני ליגת העל והנבחרת הלאומית של נורווגיה.

הליך המחקר

ניתור לגובה מהמקום ( :)CMJכל
שחקן ביצע שני ניסיונות של ניתור לגובה
מהמקום ,עם הפסקה של כמה שניות
ביניהם .גובה הניתור נמדד במכשיר
האופטוג'אמפ.
ריצת  3000מ’ :לאחר ריצה קלה במשך
 5ד’ רצו הנבדקים באיצטדיון האתלטיקה
 7.5סיבובים ( 400מ’ כ”א) .הזמן נמדד
על-ידי מד-עצר .הטמפרטורה הייתה 30
מעלות ו 60%-לחות.
סקווט  :1RMלאחר חימום ספציפי ( 4-3חזרות של סקווטים
בהתנגדות של  80%-40מה 1RM-וחזרה אחת בהתנגדות של 90%-
 85מה )1RM-ביצעו הנבדקים סקווט (עד שמפרק הירך היה נמוך
יותר ממפרק הברך) ,תוך נשיאה ,על השכמות ,של מוט אולימפי
במשקל  20ק”ג עם פלטות משקל בטווח של  20-1.25ק”ג .הסקווט
בוצע תוך הדרכה ודגשים של ההתאחדות הבין-לאומית להרמת
משקולות ( .)13מכל צד של המְב ַצע עמד מפקח נוסף כדי לדאוג
לבטיחות הנבדק .מאמנת המשקולות המנוסה של הנבחרת פיקחה
על הביצוע .הותרו עד שלושה ניסיונות ,והביצוע הטוב ביותר שאושר
על-ידי המאמנת נחשב בניתוח הסטטיסטי .הכוח היחסי של פלג
הגוף התחתון חו ּשב על-ידי חילוק משקל ההתנגדות במשקל
הספורטאי.
לחיצת חזה  :1RMלאחר חימום ספציפי ביצעו הנבדקים לחיצת
חזה בשכיבה על ספסל :הורדת מוט אולימפי ופלטות משקל עד
לגובה החזה והרמתו עד ליישור מלא במרפקים ונעילתם .הערות:
א .הראש ,הכתפיים והישבן היו חייבים להיות על הספסל וחל איסור
להרימם .ב .אושר לשחקנים לחגור חגורת מותניים .ג .מטעמי
בטיחות ,המאמנת ניצבה מאחורי הספסל (כלומר ,מאחורי ראשו
של המבצע) .כל ספורטאי ביצע עד שלושה ניסיונות ,והאיכותי ביותר
שאושר על-ידי המאמנת נחשב בניתוח הסטטיסטי .הכוח היחסי של
פלג הגוף העליון חושב על-ידי חילוק סך-כל ההתנגדות במשקלו של
המְבצע.
מבדק  :)Lending Error Scoring System( LESSהנבדק קפץ
בשתי רגליים מקופסה סטנדרטית בגובה  30ס”מ למרחק השווה
לחצי מגובהו ,ומיד ניתר לגובה מרבי .הבוחן ניקד את איכות הנחיתה
והניתור לגובה עפ”י מרכיבי קפיצה שונים וקבועים .בסיום הבדיקה
התקבל ציון המכמת את איכות הנחיתה על סמך  17מרכיבים
שונים .הנחיתה הוערכה כדלהלן :לקויה (ציון  7ומעלה) ,ממוצעת
( ,)6טובה ( )5-4או מצוינת ( .)3-0סעיפי המבדק התייחסו למיקום הגו
והגפיים התחתונות ,מיקום כפות הרגליים בשלבי הנחיתה השונים,
מידת קריסת הברכיים למרכז ,מידת הכפיפה במרפקים ,בקרסול,
בברך ,בירך ובגו והתרשמות כללית של הבוחן .הבדיקה בוצעה על-
ידי מערכת “קינקט” ,הכוללת מצלמה וחיישן לייזר  +תוכנה לניתוח
תנועה  +מחשב נייד .התוכנה מסוגלת לעבד מידע קינמטי המתקבל
משלושה ממדים ולספק נתונים מיידיים .המערכת הזו העריכה את
איכות הקפיצה ונתנה ציון ,באופן מיידי ,על כל סעיפי המבדק.

המחקר התמקד בארבע עמדות
במגרש :שוער ,פיבוט
(שחקן ציר) ,מקשר+מרכז
וקיצוני (שחקן פינה)

יום המבדקים החל בתשע בבוקר וכלל
הסבר על העומד להתרחש במהלך
היום .מיד לאחר מכן נערכו המדידות
האנתרופומטריות ,שבסיומן ביצעו
השחקנים חימום סטנדרטי והכנות
אחרונות לקראת המבדקים .אלה
נמשכו עד לשעה ( 15:00במהלכם ניתנו
לשחקנים מים ופירות) .לצורך ניתוח
הנתונים הובאה בחשבון בכל מבדק התוצאה הטובה ביותר מתוך
כמה ניסיונות (חוץ ממבדק  3000מ' שבוצע פעם אחת).

נתונים אנתרופומטריים
המדדים האנתרופומטריים של שחקני נבחרת העתודה והנבחרת
הלאומית של ישראל ,בהתייחס לעמדות במגרש ,כללו גיל ,גובה,
משקל .BMI ,ואחוז שומן (ראה טבלה .)1
טבלה  :1נתונים אנתרופומטריים ונתונים כלליים של שחקני נבחרת העתודה
( )U20והנבחרת הלאומית של ישראל תוך חלוקה לעמדות במגרש
מינימום מקסימום
 Nממוצע ס"ת
משתנה		 תפקיד
23
20
2
21
4
פיבוט
גיל
23
19
1
20
7
(שנים) 		 שוער
23
19
1
21 12
קיצוני
		
23
18
2
 		 מרכז+מקשר 21 12
23.39
18.45
1.36 20.79 34
סה"כ
	 
1.92
1.83
0.04
1.88
4
פיבוט
גובה
1.97
1.82
0.05
1.90
7
(מטר) שוער
1.84
1.73
0.04
1.79 12
 		 קיצוני
1.96
1.78
0.05
מרכז+מקשר 1.85 12
	 
1.97
1.73
0.06
1.84 35
 		 סה"כ
123.40
87.30 15.11 103.03
4
משקל פיבוט
108.90
76.00 10.84 88.41
7
(ק"ג) 		 שוער
85.40
69.90
6.13 76.55 12
קיצוני
	 
98.50
80.00
 		 מרכז+מקשר 5.42 87.61 12
123.40
69.90 11.41 85.74 35
סה"כ
	 
34.55
24.44
4.19 29.08
4
פיבוט
BMI
28.64
22.82
2.24 24.48
7
שוער
	 
26.08
21.10
1.52 23.81 12
 		 קיצוני
29.00
23.82
מרכז+מקשר 1.30 25.60 12
	 
34.55
21.10
2.52 25.16 35
 		 סה"כ
19.43
13.64
2.52 17.07
4
פיבוט
אחוז
17.38
11.39
2.23 14.97
7
שומן ( 		)%שוער
16.84
9.00
2.32 12.60 12
קיצוני
	 
19.39
12.43
 		 מרכז+מקשר 2.18 15.31 12
19.43
9.00
2.65 14.51 35
סה"כ
	 

פירוט מבדקי היכולת הגופנית
להלן פירוט של מבדקי היכולת הגופנית שביצעו השחקנים במסגרת
המחקר:
מאוץ ל 5-מ’ ול 20-מ’ :מיד לאחר חימום כללי ביצעו השחקנים כמה
מאוצים כדי להכין את עצמם למבדק בצורה אופטימלית .במבדק
עצמו נמדד (פעמיים ,עם הפסקה קצרה) מאוץ למרחק  5ו 20-מ’.
השחקנים יצאו למאוץ ממצב עמידה וללא תנופה .זמן הריצה נמדד
במכשיר אופטוג’אמפ (.)www.optojump.com

תוצאות (על-פי חלוקה לעמדות במגרש)
מבדקים אנתרופומטריים
על-פי הנתונים שמוצגים בטבלה  ,1השחקנים בעמדת הקיצוני הם
הנמוכים ביותר בהשוואה לשאר העמדות .השוערים גבוהים יותר
מהמקשרים+מרכזים ב 2.7%-ומהפיבוטים ( .)1.1%מבחינת המשקל,
הפיבוטים הם הכבדים ביותר ,ומשקלם גבוה מזה של הקיצוניים
ב ,25.7%-מזה של המקשרים+מרכזים ב 15%-ומהשוערים ב.14%-
ה BMI-של הפיבוטים היה הגבוה ביותר  -בפער הגדול ביותר
אפריל 2017
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ביניהם לבין הקיצוניים ( )17.2%והשוערים
( )15.8%ובפער הנמוך ביותר בהשוואה
למקשרים+מרכזים ( .)12%מבחינת אחוז
השומן ,הקיצוניים הציגו את האחוז הנמוך
ביותר לעומת שאר העמדות במגרש.

מבדקי יכולת גופנית וכוח

המחקר השווה גם בין נבחרות
ישראל ונורווגיה בכדוריד
ומצא פערים משמעותיים ביניהן
במבחני היכולת הגופנית.
בכל העמדות במגרש הייתה ידם
של הנורווגים על העליונה

להלן פירוט התוצאות של מבדקי היכולת
הגופנית על-פי העמדות במגרש (ראה
טבלה :)2
מאוץ ל 5-מ’ :הקיצוניים השיגו את
התוצאות הטובות ביותר לעומת שאר
העמדות במגרש .הפער הגדול ביותר
היה בין הקיצוניים לעמדת הפיבוט ( )6.6%ומיד אחרי כן לעמדת

טבלה  :2תוצאות של מבדקי יכולת גופנית וכוח :השוואה בין שחקני נבחרת
העתודה ( )U20והנבחרת הלאומית של ישראל על-פי חלוקה לעמדות במגרש
מינימום מקסימום
 Nממוצע ס"ת
משתנה		 תפקיד
1.27
0.96
0.14
1.07
4
פיבוט
מאוץ
1.17
0.94
0.08
1.04
7
ל 5-מ' 		 שוער
1.09
0.95
0.04
1.00 12
(שניות) 	 קיצוני
1.15
0.93
0.06
1.02
	 		 מרכז+מקשר 9
1.27
0.93
0.07
1.02 32
סה"כ
	 
3.65
2.76
0.37
3.16
4
פיבוט
מאוץ
3.41
2.90
0.17
3.12
7
ל 20-מ' שוער
3.11
2.87
0.08
2.96 12
(שניות) 		 קיצוני
3.37
2.77
0.16
3.03
מרכז+מקשר 9
		 
3.65
2.76
0.18
3.04 32
 		 סה"כ
49.40
32.10
8.17 42.83
4
פיבוט
ניתור
49.70
37.50
4.69 44.43
7
לגובה 		 שוער
63.00
41.20
6.58 53.17 12
מהמקום קיצוני
54.70
40.10
4.54 47.52
(ס"מ) 		 מרכז+מקשר 9
63.00
32.10
6.93 48.38 32
סה"כ
	 
16:20
12:00
2:14 13:47
3
ריצת 		 פיבוט
16:25
11:09
1:53 13:29
6
שוער
3000
15:32
11:23
1:19 13:04 11
(דקות) 		 קיצוני
16:50
12:03
1:38 13:56
מרכז+מקשר 7
	 
16:50
11:09
1:35 13:28 27
 		 סה"כ
140.00 100.00 28.28 120.00
2
סקווט פיבוט
110.00 100.00
5.00 102.50
4
 		 1RMשוער
125.00 100.00
7.68 114.44
9
קיצוני
(ק"ג)	 
150.00 100.00 16.96 118.33
 		 מרכז+מקשר 9
150.00 100.00 13.86 114.38 24
סה"כ
		 
1.42
0.81
0.43
1.12
2
סקווט 		 פיבוט
1.39
0.92
0.19
1.16
4
שוער
1RM
1.69
1.17
0.16
1.48
9
יחסית 		 קיצוני
1.66
1.02
0.20
1.34
למשקל מרכז+מקשר 9
1.69
0.81
0.2
1.34 24
גוף 		 סה"כ
110
90.00 10.41 98.33
3
לחיצת פיבוט
100
55.00 17.15 75.83
6
חזה 		 שוער
115
70.00 14.74 86.11
9
קיצוני
1RM
110
70.00 15.98 86.25
(ק"ג) 		 מרכז+מקשר 8
115
55.00 15.84 85.19 26
סה"כ
	 
1.26
0.77
0.26
0.97
3
לחיצת 		 פיבוט
1.26
0.65
0.21
0.86
6
חזה  1RMשוער
1.36
0.98
0.13
1.10
9
יחסית 		 קיצוני
1.23
0.71
0.20
0.98
למשקל מרכז+מקשר 8
1.36
0.65
0.20
0.99 26
גוף 		 סה"כ
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ספורט הישגי

השוער ( .)3.9%הפער הקטן ביותר היה
עם המקשרים+מרכזים (.)2%
מאוץ ל 20-מ’ :גם כאן הקיצוניים
היו המהירים ביותר בהשוואה לשאר
העמדות במגרש (2.4% ,5.1% ,6.3%
 פיבוטים ,שוערים ומקשרים+מרכזים,בהתאמה).
ניתור לגובה מהמקום :הקיצוניים
השיגו את התוצאות האיכותיות ביותר
גם במבדק זה .שחקני הפינה מנתרים
טוב יותר משחקני הקו ב,19.5%-
וב10.6%-
מהשוערים
ב16.5%-
מהמקשרים+מרכזים.
ריצת  3000מ’ (הספק אירובי):
גם במבדק זה הקיצוניים היו הטובים ביותר (- 2% ,3.2% ,4%
מקשרים+מרכזים ,פיבוטים ושוערים ,בהתאמה).
סקווט  :1RMתוצאות שחקני הקו היו הגבוהות יותר בהשוואה לשאר
העמדות .הפער הגבוה ביותר היה בהשוואה לעמדת השוער ()14.6%
והקיצוני ( ,)4.7%והפער הנמוך ביותר  -בהשוואה למקשרים+מרכזים
( .)1.4%כאשר בוצע חישוב יחסית למשקל גוף ,היו אלו הם הקיצוניים
שהיו בעלי היחס הגבוה ביותר בין המשקל שנשאו יחסית למשקל
גופם (ב ,9.5% ,21.6% ,24.3%-פיבוטים ,שוערים ומקשרים+מרכזים,
בהתאמה).
לחיצת חזה  :1RMשחקני הקו הפגינו עליונות והרימו את המשקל
הרב ביותר לעומת שאר העמדות במגרש (12.3% ,12.5% ,22.9%
 שוערים ,קיצוניים ומקשרים+מרכזים ,בהתאמה) .יחסית למשקלהגוף ,היו אלו הקיצוניים עם הכוח הרב ביותר בפלג הגוף העליון
יחסית למשקל גופם ( - 11% ,11.9% ,21.9%שוערים ,פיבוטים,
מקשרים+מרכזים ,בהתאמה).
מבדק  :LESSציון הממוצע הסופי היה  ,5.68+-1.3וטווח הציונים  -בין
 4ל .9-אף נבדק לא קיבל ציון נמוך מ ,4-המעיד על נחיתה מצוינת.
מספר הנבדקים הרב ביותר ( )54.83%קיבל ניקוד של בין  4ל,5-
המעיד על נחיתה טובה .מתוכם 12 ,נבדקים קיבלו את הציון 8 .5
נבדקים ( )25.8%קיבלו  7ומעלה ,המעיד על ביצוע לקוי.

ישראל לעומת נורווגיה
נתונים אנתרופומטיים
כאמור ,שחקני נבחרת העתודה והנבחרת הלאומית בכדוריד הושוו
גם לשחקני ליגת העל והנבחרת הלאומית של נורווגיה בכל הקשור
לנתונים האנתרופומטריים והגיל ולשלושת מבדקי היכולת הגופנית
הבאים :מאוץ ל 20-מ’ ,סקווט  1RMולחיצת חזה בשכיבה .1RM
טבלאות ( 4-3בעמוד הבא) מפרטות את ההבדלים בנושאים אלה בין
שחקני ישראל ונורווגיה.
על-פי טבלה  3ניתן לראות כי:
גובה :בכל העמדות במגרש ,הנורווגים גבוהים יותר מהשחקנים
הישראלים (למעט עמדת השוער) .כמו הישראלים ,גם אצל
הנורווגים השחקנים בעמדת הפיבוט והשוערים היו הגבוהים
ביותר והקיצוניים הנמוכים ביותר בהשוואה לשאר העמדות.
ממוצע הגובה של הפיבוטים+מקשרים הנורווגים הוא רב יותר
משל הישראלים ב 4-ס”מ.
משקל :משקלם של השחקנים הנורווגים היה גבוה יותר מזה של
הישראלים בכל העמדות ,למעט עמדת הפיבוט [ 3.03ק”ג (.])3%
בממוצע ,שחקני הפינה הנורווגים שוקלים יותר ממקביליהם
הישראלים [ב 3.5-ק"ג ( .])4.3%כמו אצל הישראלים ,גם בקרב

הנורווגים משקלם של שחקני הקו הוא הגבוה ביותר ,והקיצוניים
טבלה  :3נתונים אנתרופומטריים :השוואה בין שחקני נבחרת העתודה והנבחרת
הלאומית של ישראל ובין שחקני ליגת העל והנבחרת הלאומית של נורווגיה
שוקלים הכי פחות.
			
נורווגיה
			
ישראל
 :BMIכמו המשקל כך גם ה - BMI-אצל שחקני הקו הוא הגבוה					
 Nממוצע  N SDממוצע d SD
משתנה תפקיד
ביותר לעומת שאר העמדות המגרש ,ואצל שחקני הפינה
0.62 4.00
23 30
2
21 4
פיבוט
גיל
הוא הנמוך ביותר .ה BMI-של הנורווגים היה גבוה יותר משל
0.69 4.00
23 29
1
20 7
 		 שוער
הישראלים בעמדות השוער והקיצוני בלבד.
0.44 3.00
22 44
1
21 12
קיצוני
	 
0.26 4.00
22 71
2
 		 מרכז +מקשר 21 11
				
174 1.36 20.79 34
סה"כ
	 
0.01 7.00
1.92 30 0.04
1.88 4
גובה (מ')		 פיבוט
מבדק  20מ’ :עמדות הקיצוניים והמקשרים+מרכזים הן המהירות
0.00 5.00
1.90 29 0.05
1.90 7
שוער
	 
ביותר הן בקרב הנורווגים והן בקרב הישראלים .בכל העמדות
0.08 0.50
1.83 44 0.04
1.79 12
 		 קיצוני
במגרש היו הנורווגים מהירים יותר מהישראלים .הפער הגבוה
0.09 0.50
1.89 71 0.05
מרכז +מקשר 1.85 12
	 
ביותר היה בעמדת הפיבוט ,שבה שחקני הקו הנורווגים היו
					
0.06
1.84 35
 		 סה"כ
מהירים מהישראלים ב.8.9%-
0.31 9.00
100 30 15.11 103.03 4
משקל פיבוט
ריצת  3000מ’ (הספק אירובי) :הקיצוניים היו בעלי התוצאות
0.60 11.00
95 29 10.84 88.41 7
(ק"ג) 		 שוער
הטובות ביותר בקרב הנורווגים והישראלים כאחד .הנורווגים היו
0.66 5.00
80 44 6.13 76.55 12
קיצוני
	 
טובים יותר ב.11.6%-
0.16 9.00
 		 מרכז +מקשר 89 71 5.42 87.61 12
הפיבוט,
בעמדות
והנורווגים
הישראלים
סקווט :1RM
11.41 85.74 35
סה"כ
	 
המקשר+מרכז והשוער נשאו את המשקל הגבוה ביותר בהשוואה
0.90 2.00 27.00 30 4.19 29.08 4
 		 BMIפיבוט
לשאר העמדות .הפיבוטים הנורווגים נשאו ב 8.4%-יותר משקל
0.62 2.90 26.20 29 2.24 24.48 7
שוער
	 
ממקביליהם הישראלים ,והמקשרים+מרכזים הנורווגים ב10%-
0.06 1.50 23.90 44 1.52 23.81 12
 		 קיצוני
יותר מהמקבילים להם בישראל .השוערים הנורווגים היו עדיפים
מרכז +מקשר 0.42 2.00 24.80 71 1.30 25.60 12
	 
ב 22%-על השוערים הישראלים.
					
2.52 25.16 35
 		 סה"כ

מבדקי יכולת

לחיצת חזה (יחסית למשקל הגוף) :היו אלו הקיצוניים שנשאו
הנורווגים
את המשקל הגבוה ביותר יחסית למשקל גופם הן אצל
טבלה  :4תוצאות של מבדקי יכולת :השוואה בין שחקני נבחרת העתודה והנבחרת
יותר
הנורווגים
והן אצל הישראלים .בכל העמדות במגרש נשאו
הלאומית של ישראל לבין שחקני ליגת העל והנבחרת הלאומית של נורווגיה
			
נורווגיה
			
ישראל
משקל יחסית למשקל גופם בהשוואה לישראלים .הן אצל					
 Nממוצע  N SDממוצע d SD
המשתנה		 תפקיד
הנורווגים והן אצל הישראלים ,הפיבוטים והמקשרים+מרכזים
2.00 0.09
2.88 30 0.37
3.16 4
פיבוט
מאוץ
לחצו את המשקל הגבוה ביותר .הפיבוטים הנורווגים לחצו ב9%-
1.55 0.10
2.94 29 0.17
3.12 7
ל 20-מ'		 שוער
יותר משקל מהישראלים .המקשרים+מרכזים הנורווגים לחצו
2.25 0.08
2.78 44 0.08
2.96 12
קיצוני
(שנ')
ב 15.5%-יותר משקל מהישראלים המקבילים .השוערים לחצו
1.73 0.11
2.83 71 0.16
 		 מרכז +מקשר 3.03 9
את המשקל הנמוך ביותר יחסית למשקל גופם  -אצל הנורווגים
144 0.18
3.04 32
סה"כ
	 
והישראלים כאחד.
1.74 0.03 12:19 30 2.29 13.57 3
ריצת 		 פיבוט
לסיכום :בכל העמדות במגרש הייתה ידם של הנורווגים על העליונה
0.92 0.04 12:22 29 1.84 13.29 6
( 3000ד') שוער
בהשוואה לישראלים.

דיון
המחקר הנוכחי מציג הבדלים משמעותיים בין העמדות במגרש
במדדים אנתרופומטריים ובמרכיבים שונים במבדקי היכולת הגופנית.
עובדה זו מחזקת את הצורך באפיון העמדות במגרש ויצירת פרופיל
גופני לכל עמדה ,בשילוב תכנית אימונים ספציפית .המשקל ואחוז
השומן הם מדדים בעלי משמעות רבה בספורט הישגי בכלל ובכדוריד
בפרט .ישנן עמדות במגרש (קיצוניים) ,שהמהירות ,הזריזות ויכולת
הניתור הן קריטיות עבורן ,ולכן בעמדות אלו עלול משקל יתר ואחוז
שומן גבוה לפגוע בביצוע .לעומת זאת ,השחקנים בעמדת הפיבוט
נמצאים במגע עם היריב במהלך כל המשחק ,ולכן עבורם ,משקל
גבוה עשוי דווקא להגן מפני דחיפות ,חסימות וכיו”ב .ואכן ,במחקר
שלנו ,ה BMI-הגבוה ביותר היה אצל הפיבוטים ,מגמה שנתמכת גם
במחקרים נוספים ( .)4לגבי אחוז השומן שנבדק אף הוא ,מתברר
שגם במאפיין זה השחקנים בעמדת הפיבוט היו בעלי אחוז השומן
הגבוה ביותר בהשוואה לשאר העמדות במגרש ,ושחקני הפינה -
עם אחוז השומן הנמוך ביותר .אחד התפקידים של שחקן הפינה
הוא הבקעת שערים בהתקפות מתפרצות וזריקה בזוויות קטנות תוך
ניתור לגובה ,מה שמצריך משקל ואחוז שומן נמוכים .עובדה זו באה
לידי ביטוי במחקר הנוכחי ובמחקרים אחרים (.)4

 		 קיצוני
מרכז +מקשר
	 
 		 סה"כ
פיבוט
ביצוע
סקווט 		 שוער
קיצוני
1RM
(ק"ג) 		 מרכז +מקשר
סה"כ
	 
סקווט 		 פיבוט
יחסית שוער
למשקל		 קיצוני
מרכז +מקשר
גוף	 
 		 סה"כ
לחיצת פיבוט
חזה 		 שוער
קיצוני
1RM
(ק"ג) 		 מרכז +מקשר
סה"כ
	 
לחיצת 		 פיבוט
שוער
חזה
יחסית 		 קיצוני
למשקל מרכז +מקשר
		 סה"כ
גוף

11
7
27
2
4
9
9
24
2
4
9
9
24
3
6
9
8
26
3
6
9
8
26

12.90
13.79
13.29
120.00
102.50
114.44
118.33
114.38
1.12
1.16
1.48
1.34
1.34
98.33
75.83
86.11
86.25
85.19
0.97
0.86
1.10
0.98
0.99

1.33
1.54
1.56
28.28
5.00
7.68
16.96
13.86
0.43
0.19
0.16
0.20
0.23
10.41
17.15
14.74
15.98
15.84
0.26
0.21
0.13
0.20
0.20

1.73 0.03 11:37 44
1.97 0.04 11:55 71
				
174
0.46 24.00
131 30
1.07 28.00
131 29
0.48 19.00
123 44
0.59 22.00
131 71
174
0.88 0.22
1.32 30
1.01 0.21
1.37 29
0.33 0.23
1.55 44
0.64 0.22
1.48 71
				
174
0.70 14.00
108 30
1.48 17.00
101 29
1.03 12.00
99 44
0.98 16.00
102 71
174
0.77 0.15
1.09 30
1.35 0.14
1.07 29
0.94 0.15
1.24 44
1.03 0.15
1.14 71
				
174
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מסקנות והמלצות
המחקר הנוכחי מספק מידע מעודכן לגבי היכולות הגופניות של
שחקני נבחרת העתודה והנבחרת הלאומית של ישראל עפ”י חלוקה
לעמדות במגרש .אכן ,ישנם הבדלים בפרופיל הפיזיולוגי של כל
עמדה ועמדה .תוצאות המבדקים עשויות לשמש את מאמני הכדוריד
ומאמני הכושר ליצירת סטנדרט אחיד ומעודכן של מבדקי יכולת,
להשוותו לסטנדרטים אובייקטיביים בכל עמדה במגרש ועל בסיס זה
 להמליץ על תכנית אימונים ספציפית לכל שחקן בהתאם לעמדתו.במילים אחרות ,מאמני הכושר העובדים באגודות ובנבחרות צריכים
להביא לידי ביטוי את המסקנות העולות ממחקר זה ולעבוד באופן
ממוקד ומותאם אישית .מעבר לכך ,על צוות האימון לדאוג לסגירת
הפערים הגופניים המשמעותיים שהתגלו במחקר זה בין השחקנים
הישראלים והנורווגים.

בלחיצת חזה בשכיבה היו אלו הפיבוטים
שלחצו את המשקל הרב ביותר (,)1RM
תופעה שבאה לידי ביטוי גם במחקרו
של  .)14( Haugenזה אינו מפתיע ,שכן
הפיבוטים צריכים להיות בעלי פלג גוף
עליון חזק כדי לחסום את שחקני היריבה
ולהיאבק על מקום באזור קו ה 6-מ’ של
היריב .שחקני הפינה והמקשרים+מרכזים
לחצו את המשקל הגבוה ביותר יחסית
למשקל גופם .המגמות הללו נתמכו
גם במחקרים נוספים ( .)15משקלם יובל כץ ,הקיצוני של נבחרת ישראל ,זורק לשער בצמוד לקו ה 6-מ’.
של השחקנים בעמדות הקיצוני
והמקשרים+מרכזים היה הנמוך ביותר ,אך יחסית למשקל גופם הם
לאור הממצאים ,להלן כמה המלצות לעבודה עם השחקנים על-פי
הרימו הכי הרבה משקל במהלך ביצוע הסקווט .תופעה דומה ניתן
עמדותיהם במגרש:
היה לראות גם במחקרו של .Haugen
עמדת הקיצוני :מרכיבי הכושר שעליהם יש לעבוד הם מהירות
וזריזות ,וזאת מאחר שהם מהווים את הבסיס והחלק המרכזי
תוצאות מבדק  LESSשהתקבלו במחקר הנוכחי היו גבוהות מאלה
של תפקיד זה במשחק (ניתורים מזוויות חדות ,ריצה להתקפות
שנמצאו במחקר שבוצע ע"י  Paduaוחב' ( )2009על  2691נבדקים -
מתפרצות ועוד).
 5.68ו ,4.92-בהתאמה ( .)18הנבדקים במחקר זה התגייסו לאקדמיה
עמדת המקשר+מרכז :השחקנים בתפקידים אלה צריכים לשים
צבאית והיו מאומנים לפעילות גופנית מאומצת .עם זאת ,גם
דגש על שיפור ההספק האירובי והכוח המתפרץ .וזאת משום
אוכלוסיית המחקר הנוכחי היא של ספורטאים פעילים ברמה גבוהה.
שחלקם מרבים לשחק הן בהתקפה והן בהגנה ובאינטנסיביות
 Smithוחב’ ( )19( )2012עקבו במהלך שלוש שנים אחר תלמידי בית-
גבוהה.
ספר ומכללה ובחנו את הקשר בין התוצאות של מבדק  LESSלהיקף
עמדת הפיבוט :מרכיב הכושר החשוב ביותר הוא הכוח
פציעות  .ACLבהשוואה בין התוצאות שלנו ובין קבוצת הביקורת
המתפרץ .התנועה ליד הרחבה ,החסימות ,הסיבוב והזריקה
במחקרם ניתן לראות תוצאות דומות לגבי הציון במבחן  .LESSשיעור
לשער ,המאבקים עם שחקני ההגנה של הקבוצה היריבה  -כל
הנבדקים שקיבלו ציון  7ומעלה (כלומר ,ביצוע לקוי) במחקרם היה
אלה מחייבים את הפיבוט לשלוט היטב במרכיב כושר זה.
 25%לעומת  25.8%במחקר הנוכחי ,ושיעור הנבדקים שקיבלו ציון
עמדת השוער :המהירות והזריזות הן המרכיבים העיקריים
טוב מ( 3-ביצוע מצוין) היה במחקרם  35.9%לעומת  0%במחקר
בעמדה זו וכמובן  -הגמישות .יכולות גבוהות במרכיבים אלו הן
הנוכחי.
תנאי להצלחתו של השוער.
לסיכום ,ניתן לראות כי במחקר הנוכחי הציון הסופי במבדק LESS
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ספורט הישגי

באדיבות איגוד הכדוריד .צילם :עמית שיסל

מצאנו ששחקני הפינה והמקשרים+מרכזים היו בעלי היכולות
הגופניות הגבוהות ביותר ,כפי שבאו לידי ביטוי במבדקי היכולת
הגופנית .הם רצו הכי מהר למרחק של  5מ’ ו 20-מ’ וניתרו הכי גבוה
מהמקום ,מגמה שמצאה את ביטויה גם במחקרו של .)14( Haugen
מחקר אחר מצא ששחקני פינה ומקשרים+מרכזים ,המשחקים
בליגה הגרמנית הראשונה ,היו מהירים יותר ואף ניתרו גבוה יותר
מהמקום בהשוואה לפיבוטים ולשוערים ( .)15יכולת של ריצה מהירה
למרחקים קצרים היא קריטית עבור שחקני פינה ,מאחר שהם
מעורבים יותר מאחרים בהתקפות מתפרצות ובמשחק מעבר וכמובן
 מרבים לזרוק לשער מעמדות בעלות זוויות קטנות ,מה שמצריךניתור גבוה כדי להגדיל את הזווית ( .)16 ,14סיבה נוספת ליכולת
הניתור הגבוהה שלהם ,יותר משאר העמדות ,היא העובדה שבדרך
זו הם מפצים על גובהם הנמוך .המקשרים זקוקים לניתור גבוה כדי
להצליח לזרוק לשער מעל ידיהם של שחקני ההגנה.
במחקר הנוכחי הציגו הקיצוניים את ההספק האירובי הטוב ביותר
במהלך ריצת ה 3000-מ’ .במשחק כדוריד ,העייפות היא פועל יוצא
של קיבולת אירובית ,זמן משחק בפועל ,כיסוי מרחק ,אינטנסיביות
ריצה ,מספר החילופים וכמובן  -אופי היריבה .מטבע הדברים,
השחקנים הטובים ביותר מְשחקים זמן רב יותר בכל משחק ,ולכן
נעים למרחק גדול יותר באינטנסיביות
רבה יותר ( .)17אי לכך ,אין זה מפתיע
שבמחקר שלנו ,כמו במחקרים נוספים,
השיגו שחקני הפינה את התוצאות
האיכותיות ביותר בריצת  3000מ’ ,וזאת
מאחר שהם משחקים יותר ומוחלפים
פחות בהשוואה לשאר העמדות במגרש.

היה גבוה במעט יחסית לאוכלוסיות מאומנות ,ואף נבדק במחקר
הנוכחי לא קיבל ציון נמוך מ ,4-המעיד על נחיתה מצוינת .תוצאות
המחקר מצביעות על איכויות קפיצה נמוכות יותר מאלה שציפינו להן
באוכלוסיית ספורטאים מקצועית.

הערכת היכולת של חגורת
הכתפיים ושרירי הליבה
מבדק לספורטאי האקדמיה למצוינות
במכון וינגייט

בענפי ספורט שונים כמו משחקי כדור וענפי קרב יש חשיבות רבה
במיוחד לאזור הגפיים העליונות ולשרירי הליבה .במכון וינגייט ערכו סדרה של
מבדקים תפקודיים לספורטאים הצעירים באקדמיה למצוינות בספורט ,ואחד מהם,
הבודק את הגפה העליונה ,מוצג כאן .הממצאים עשויים לסייע להערכת חוזק
לאתר ספורטאים עם גורמי סיכון מוגברים
ויציבות חגורת הכתפיים וליבת הגוףֵ ,
לפציעות וגם להוות קריטריון לחזרה לפעילות אחרי פציעה בחלק זה של הגוף.
מדעי הספורט

מבדק תפקודי נועד להעריך את יכולת הביצוע של מטלה ספציפית
(אחת או יותר) ,שהיא זהה או דומה לפעולה שמבצעים במגרש
הספורט או בחיי יום-יום .באשר לספורטאים  -מטרותיו העיקריות
של מבדק כזה הן הערכת רמת הכשירות והתפקוד שלהם בתחילת
עונה ,איתור של גורמי סיכון לפציעות או בדיקת כשירות וחזרה
למגרש לאחר פציעה .איתור של מבדק כזה אינו תמיד משימה
פשוטה ,ובכל מקרה ,אף פעם הוא לא יהיה זהה לביצוע המקורי,

צילום :טל חזן

אור מיכאלי

רכז תחום אקדמיה למצוינות בספורט
במכון הפיזיותרפיה במרכז מכון
לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט
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משום ש”בזמן אמת” קיימים משתנים
שלא ניתן לדמות בקליניקה כגון לחץ
של משחק או תחרות ,נוכחות של שחקן
מגן ,עייפות ועוד .כל אלו משפיעים על
הביצוע.
ככלל ,מבדק ברמה גבוהה משלב בדרך
כלל שני סוגי נתונים:
נתונים כמותיים :נתונים אובייקטיביים
הניתנים למדידה כמו מספר חזרות,
מרחק ,זמן ,משקל וכיו”ב
נתונים איכותניים :הערכת רמת
הביצוע של הנבדק.

במטלה הנבדקת .לדוגמה :מטלות
שבהן קיימת משיכה יתאימו לענף
הג’ודו ,ומטלות המערבות שליטה
בכתף במנחי זריקה מתאימות לענפי
הכדור ולמקצועות הזריקה באתלטיקה.
גם הערכת איכות התנועה במשימות
המערבות את הגפה העליונה נחקרה
פחות בהשוואה לגפה התחתונה,
ובהתאמה לכך ,קשה להגדיר קריטריונים
ברורים של ביצוע (אחת הסיבות היא
ששיעור הפציעות בגפיים התחתונות
משמעותי הרבה יותר בהשוואה לזה של הגפיים העליונות) .בספרות
המחקר מוזכרים כמה מבדקים המשמשים להערכת היכולת (או
היכולת התפקודית) של הגפה העליונה להלן כמה דוגמאות:

זהו מחקר ראשון מסוגו המפרסם
נתונים על אוכלוסייה של
ספורטאיות וספורטאים צעירים
בטווח גילאים 18-13

בספרות המקצועית קיימים ומתוקפים מבדקים רבים לגפיים
התחתונות (המערבים בדרך כלל ניתורים ,ריצות ושינויי כיוון) .לעומת
זאת ,לגפיים העליונות ולחגורת הכתפיים קיימים פחות מבדקים.
מסיבה זו ,וגם משום שבמהלך עבודתנו אנו מתמודדים עם פציעות
רבות וכאבים באזור הכתפיים ,בחרנו לערוך ולהציג כאן מבדק
תפקודי ייעודי לחגורת הכתפיים שביצענו השנה במכון הפיזיותרפיה
במרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט.

 :)Taylor et al., 2016) (YBT) Upper Body Y balanceביצוע
מבדק זה דומה ביסודו למבדק  YBTלגפה התחתונה .הנבדק

מבדקים לגפה התחתונה
כרקע לפני הצגתו של המבדק שלנו ,להלן כמה דוגמאות למבדקים
הנמצאים בשימוש שכיח הן לגפה התחתונה והן לעליונה:
מבדקי ניתור ( :)Gustavsson, 2006( )Hop Testsניתור על
רגל אחת למרחק מרבי .במבדק זה משווים את מרחק הניתור
ברגל ימין לזה שבשמאל .קיים גם מבדק המודד שלושה ניתורים
ברצף ( ,)Triple Hop Testשלושה ניתורים באלכסון ועוד .ישנם
גם מבדקי ניתור שבהם מתווסף אלמנט של זמן ודיוק כגון
.Square Hop Test
( :)Plisky, 2006( Y Balance Test (YBTמבחן זה בודק יכולת
עמידה על רגל אחת תוך כדי הנעת הרגל השנייה במישורי תנועה
שונים :לפנים ,לאחור ,הצידה ולאחור ופנימה .המבדק מבוצע על
מתקן מותאם ,המודד את מרחק התנועה שביצעה הרגל הנעה.
גם כאן משווים בין התוצאות של שתי הרגליים ואף משווים אותן
לנורמה מקובלת בעולם (.)Eric & Hegedus et al., 2015
מבדקים נוספים הם מבדקי שליטה ,המעריכים את יכולת השליטה
בגפיים התחתונות של הנבדק.

תמונה  :1מבדק Upper Body Y balance

סקווט על רגל אחת ( :)Single Leg Squatבעוד המבדקים
שצוינו לעיל מעריכים ביצוע של מטלות שונות באופן כמותי,
עלתה לאחרונה המודעות לחשיבות של איכות הביצוע .מבדק
זה לגפה התחתונה מעריך את איכות תבנית התנועה באמצעות
מדדים כגון זווית הכפיפה בברך ,יכולת השליטה בגו ובאגן וקריסת
ברך מדיאלית ,אם קיימת.

מבדקים לגפה העליונה
מבדקי הגפה התחתונה עושים שימוש במרכיבי תנועה ,כגון נחיתה
מניתור ושינויי כיוון ,המשותפים לענפים רבים .לעומתם ,מציאת
מבדקים תפקודיים לגפה העליונה היא משימה מאתגרת יותר,
משום שרוב התפקוד של גפה זו הוא ב”שרשרת פתוחה” (כלומר,
אף חלק של הגפה אינו נמצא במגע עם הקרקע ,לעומת הגפה
התחתונה למשל) ומגוון התנועות והעומסים רב יותר .זאת ועוד,
בגפה העליונה ,התאמת מבדקים ספציפיים לענף מצריכה גיוון
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ספורט הישגי

תמונה  :2מבדק Medicine Ball Throw

נמצא בשכיבת סמיכה על יד אחת ומניע את ידו החופשית
בארבעה מישורי תנועה :קדמי ,אחורי צידי ואחורי פנימי (תמונה
 .)1המבדק מעריך ומאתגר הן את היציבות והן התנועתיות של
חגורת הכתפיים .עיקר היציבות הנמדדת היא יציבות הכתף
בכיווני תנועה שונים .התנועתיות נמדדת בכתף של היד הנעה ,יחד
עם התנועתיות והיציבות של השכמה ,תנועת הרוטציה בעמוד
השדרה החזי ובבית החזה ויציבות מרכז הגוף ושרירי הליבה.
תוצאת המבדק (כמו ב YBT-של הגפה התחתונה) מחושבת על-
ידי שילוב התוצאות בכל כיווני התנועה ו”מנורמלת” לנבדק על-ידי
אורך הגפה העליונה .הנבדק מבצע את המבדק בכל יד ,ונערכת
השוואה בין שני צידי הגוף .בספרות המחקר לא תמיד נמצא
הבדל בתוצאה של היד הדומיננטית ללא דומיננטית ,וישנם גם
מחקרים המראים יתרון ליד הדומיננטית .הניקוד במבדק ניתן על
המרחק ,וכפועל יוצא מכך מוערכת גם איכות הביצוע.
 :Medicine Ball Throwזהו מבדק המעריך כוח מתפרץ של
חגורת הכתפיים .הוא מבוצע בכמה וריאציות ,שבהן נדרש הנבדק

3

4

5
תמונות  :5-3מבדק Modified Closed Kinetic Chain Upper-Extremity
 Stabilityלספורטאי האקדמיה למצוינות (בנות ובנים ,גילאי )18-13

לזרוק כדור כוח במשקל  3ק”ג למרחק הרב ביותר .בספרות
קיימת שונו ּת בעמדת המוצא של המבדקים ובהנחיות הביצוע:
בישיבה  -הגב צמוד לקיר (;)Harris et al,. 2011( )Seated MBT
בעמידה  -זריקה לאחור בשילוב עם קפיצה ()Backward MBT
( ,)Stockbrugger & Haennel, 2001זריקה מהחזה לפנים
( ;Chest MBTראה תמונה Stockbrugger & Haennel,( )2
 ,)2003זריקה מעל הראש (Roetert et al.,( )Over head MBT
 )1996ואפשרויות נוספות .המדד הוא המרחק המרבי שמשיג הנבדק.
שני מבדקים נוספים הם:
 :Seated shot putהדיפת כדור ברזל למרחק מרבי בישיבה על
הקרקע ,הגב שעון לקיר ()Rodney & Negrete, 2011
 :Timed Push upמספר חזרות מרבי של שכיבות סמיכה
בפרק זמן קצוב (לרוב  15שניות) (.)Rodney & Negrete, 2011

מבדק לגפה העליונה
לספורטאי האקדמיה במכון וינגייט
כחלק מההיערכות לשנה הנוכחית ערכנו בחודשים האחרונים סקירות
קבוצתיות לספורטאי ולספורטאיות האקדמיה למצוינות בספורט
במכון וינגייט ,ובמסגרתן הם עברו בין כמה תחנות שבהן נערכו מבדקי
יכולת .אחד המבדקים שבהם הערכנו את היכולת התפקודית של הגפה
העליונה הוא Modified Closed Kinetic Chain Upper-Extremity
 . )CKCUEST( Stability Testמבדק זה בוחן בעיקר יציבות ,מהירות
וכוח מתפרץ (הספק שרירי) של חגורת הכתפיים ,יחד עם שליטה
וייצוב של שרירי הליבה .המטרות היו לאתר ספורטאים עם גורמי
סיכון מוגברים לפציעות וכן לייצר “בנק נתונים” בסיסי לכל קבוצה.
המבדק הנ”ל בוצע לשש קבוצות ספורט שונות ,והשתתפו בו יותר
מ 95-ספורטאים  -בנות ובנים ,בטווח גילאים  15.4( 18-13בממוצע).
אופן הביצוע (תמונות  :)5-3הנבדק בשכיבת סמיכה ,המרפקים
ישרים ,כפות הידיים ברוחב הכתפיים ,הרגליים בפישוק ברוחב האגן
( .)3על הקרקע מסומנים שני פסים במרחק  90ס”מ זה מזה ,והנבדק
נדרש לגעת מעבר לפס המסומן עם היד הנגדית ,בכל פעם ביד
אחרת ,במספר חזרות מרבי במשך  15שניות .לכל נבדק ניסיון אחד.
דגשים :הרגליים ברוחב האגן ,האגן צריך להיות בקו הגוף ,והנגיעה
צריכה להיות מעבר לקו המסומן ,אחרת היא לא נחשבת.
במבדק המקורי ,עמדת המוצא היא פישוק בין הידיים ברוחב 90
ס”מ ,הכפות מונחות על הפס המסומן ,והן נוגעות זו בזו לסירוגין.
אלא שאנחנו בדקנו בני נוער ,חלקם צעירים מתחת לגיל  14בעלי
שונות גופנית ניכרת ,וענפי ספורט שונים .לכן בחרנו בעמדת מוצא
שבה הידיים ברוחב חגורת הכתפיים  -מנח המאפשר התאמה
אישית של עמדת המוצא לממדי הספורטאי .יתרון זה בא על חשבון
הסטנדרטיזציה של המבדק המקורי ,כפי שהוא מתואר בספרות.
כפי שצוין ,המבחן בודק לא רק יכולות של חגורת הכתפיים אלא גם
חוזק ושליטה בשרירי הליבה ובמרכז הגוף .החזקת משקל הגוף על
יד אחת והעברת היד הנגדית לצד השני מחייבות יכולות ייצוב גבוהות
של כל הגוף .במצבי חולשה ,רוב הנבדקים ירימו את האגן מעלה
או שהגו יקרוס מטה .כלומר ,בהיבט הכמותי נמדד מספר הנגיעות,
ובהיבט האיכותני מוערכת ההחזקה והשליטה של הגוף במהלך
התרגיל .יתרונות המבדק הם נגישותו הרבה ,הוא אינו מצריך זמן רב,
ואין צורך בערכה או באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
תוצאות המבדק משקפות הערכה של תפקודי הגפיים העליונות וחוזק
חגורת הכתפיים וכן שליטה בליבת הגוף .באיור שבתחתית העמוד
אפריל 2017
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ניתן לראות את התפלגות התוצאות
וההבדלים בין הענפים במספר הנגיעות
בפרק זמן של  15שניות .מספר הנגיעות
היה  22.36בממוצע; טווח התוצאות היה
 ,30-10סטיית תקן  .3.78בחלוקה בין
המינים :התוצאה הממוצעת של הבנות
( )N=50הייתה  21.4נגיעות וסטיית תקן
 3.82ושל הבנים ( 23.43 - )N=45נגיעות
וסטיית תקן .3.42

המבדק בוצע לשש קבוצות
ספורט שונות .קבוצת הכדורעף
בנים הייתה בעלת התוצאה
הגבוהה ביותר וקבוצת הכדורעף
בנות  -הנמוכה ביותר

דיון
המטרה בעבודה זו הייתה להציג מבדק תפקודי ייעודי לגפיים העליונות
ותוצאותיו בקרב האוכלוסייה הייחודית שאנו מטפלים בה במכון
וינגייט .למיטב ידיעתנו ,זהו פרסום ראשון של נתונים בספורטאים
צעירים ,שעשויים להוות בסיס השוואתי הן לטווח הגילים והן לענפים
שהוצגו במבדק .קבוצת הכדורעף בנים הייתה בעלת התוצאה
הגבוהה ביותר וקבוצת הכדורעף בנות  -הנמוכה ביותר .ממצאים
אלו מתאימים לספרות המציגה הבדלים בתוצאות לטובת הבנים
(גברים) .עוד עולה כי בהשוואה לכדורסל בנות ,תוצאת הכדורעף בנות
הייתה נמוכה יותר .הנתונים הגופניים של קבוצה זו ביחס לשחקניות
הכדורסל הדגימו חגורת כתפיים מפותחת פחות ותנועתית יותר.
להלן השוואה עם מקורות/מחקרים שונים שעסקו אף הם במבדק
זה או דומה לו:
מהימנות :במאמר שפורסם בביטאון Physical Therapy Science
דווח על תקפות ומהימנות סטטיסטית גבוהה למבדק שערכנו
(.)Dong-RourLee et al., 2015
ניבוי פציעות :מחקר אחר בחן אילו מבדקים עשויים לנבא פציעות
במהלך עונת הפוטבול האמריקני ( .)Pontillo et al., 2014בתחילת
העונה ביצעו  26שחקני מכללה בגילים  18עד  22סדרה של מבדקים
שכללו בעיקר מבדקי כוח וסבולת שריר (מבדקי עייפות) ,וביניהם
גם המבדק לגפה העליונה (שבוצע בצורתו המקורית ,דהיינו ,מנח
של  90ס”מ בין הידיים) .כל ספורטאי ביצע שני ניסיונות עם מנוחה

כ .סל בנות
()23

כ .יד בנים
()20

של דקה ביניהם .התוצאה הממוצעת
הייתה  ,22.5סטיית תקן  .4.3התברר
שהמבדק “שלנו” היה בעל הניבוי הטוב
ביותר לפציעת כתף במהלך העונה.
בתום אותה עונה נערך ניתוח הפציעות
בקבוצה זו ונמצא כי תוצאה הנמוכה
מ 21-הצביעה על סיכון מוגבר לפציעת
כתף (פי  18יותר) .המגבלה העיקרית
במחקר זה היא מספר הנבדקים הקטן
יחסית.

השוואה בין המינים :בעבודה נוספת
בוצע מבדק זהה לזה שערכנו (עמדת מוצא  -רוחב הכתפיים
וביצוע ניסיון אחד בלבד) לספורטאים ברמה גבוהה במכללה
בארה”ב ( .)Taylor et al., 2016( )NCAAנבדקו  257ספורטאים
( 118גברים ו 139-נשים) בענפי כדורסל ,בייסבול ,לקרוס ,ריצות
ועוד .ממוצע התוצאות היה  22.9לנשים ו 25-לגברים בטווח גילים
( 21-18גיל ממוצע  .)19.2במחקרים שבהם השתמשו במבדק
שערכנו נעו תוצאות הגברים בין  18.5ל 30.4-ותוצאות הנשים בין
 15.9ל .20.5-יש לזכור שהמבדק במחקרים אלו בוצע בצורתו
המקורית (הידיים במרחק  90ס”מ) .המחקר שלנו הציג תוצאות
גבוהות יותר אצל נשים בהשוואה למחקרים אחרים ,וייתכן כי הסיבה
לכך היא מנח הפישוק בין הידיים (המנורמל למידתו של הנבדק).
כמו בספרות המחקר ,גם אנחנו מצאנו תוצאה ממוצעת גבוהה יותר
אצל הבנים לעומת הבנות .נראה כי המקור ל ַהבדלים בתוצאות של
שני המינים הוא בעובדה שחגורת הכתפיים אצל הגברים מפותחת
יותר.
מספר הניסיונות :במחקר אחר ( )James et al., 2007נבדקו 77
שחקני בייסבול בוגרים ( 90ס”מ בין הידיים) ,שבו חזרו הנבדקים
על המבדק  4פעמים ,אבל דווח על ממוצע תוצאות של שלושת
המבדקים האחרונים בלבד  30.41 -חזרות .ייתכן שניתן לייחס את
התוצאה למספר הגבוה יותר של ניסיונות .בכך נוסף גם מרכיב של
למידה מוטורית לביצוע המטלה .במבדקים שאנו ערכנו דגמנו ביצוע
אחד בלבד.

כ .עף בנות כ .עף בנים ג'ודו מעורב כ .עף חופים
מעורב ()8
()15
()14
()15

מבדק  :Modified Closed Kinetic Chain Upper-Extremity Stabilityהבדלים בין ענפי הספורט
במספר הנגיעות ב 15-שניות
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גיל הנבדקים :מרכיב נוסף שעשוי
להשפיע על שוני בתוצאות הוא גיל
הנבדקים .במחקר הנ”ל (James et
 )al., 2007השתתפו שחקני בייסבול
בוגרים ,בעוד האוכלוסייה שלנו הורכבה
מספורטאים צעירים בשלבי גדילה
והתפתחות מגוונים .כאמור ,במחקר
שלנו הוצגו לראשונה נתונים על ספורטאי
נוער ,המאפשרים ליצור בסיס להערכת
התפקוד של חגורת הכתפיים בקבוצת
גיל חשובה זו .אלה שתוצאתם הייתה
נמוכה משמעותית מהממוצע (מתחת
ל ,)19-או שהופיעו אצלם כאבים במהלך
המבדק ,הוזמנו אלינו לקליניקה לצורך
מעקב וקבלת תכנית אימון לחיזוק חגורת הכתפיים.

החזקת משקל הגוף על יד אחת
והעברת היד הנגדית לצד השני
מחייבות יכולות ייצוב גבוהות
של כל הגוף .במצבי חולשה
רוב הנבדקים ירימו את האגן
מעלה ,או שהגו יקרוס מטה

סיכום
במאמר זה הוצגו תוצאות ראשוניות של
מבדק לפלג הגוף העליון ,שחשיבותו רבה
לספורטאים העוסקים בענפים שבהם
קיימת נשיאת משקל על הידיים/כתפיים,
או הפעלת כוח של חגורת הכתפיים.
זהו מחקר ראשון המפרסם נתונים על
אוכלוסייה של ספורטאים צעירים בטווח
גילאים  .18-13המבדק הוא פשוט לביצוע
ושימוש בו עשוי לסייע בהערכת רמת
התפקוד הבסיסי של חגורת הכתפיים
וליבת הגוף של הספורטאי.

לצורך שימוש מעשי של עבודה זו בקרב ציבור המאמנים מוצע
לבצע את המבדק כהערכה לכלל הקבוצה (בענפי כדור ובענפי קרב)
בתחילת עונה ולעקוב ,אחת לכמה חודשים ,אחר השינויים ביכולות
חגורת כתפיים (התקדמות או נסיגה) .תוצאות המבדק עשויות להוות
קריטריון לחזרה לפעילות לאחר פציעה בכתף או בגפיים העליונות
ואף לבדיקת חוזק ויציבות חגורת הכתפיים ושרירי הליבה גם ללא
קשר לפציעה .אנו מקווים כי נתונים אלו יתרמו למאמנים ולצוותים
העובדים עם גילאים אלו.

מגבלות המבדק שערכנו
המבדק שביצענו במכון וינגייט ושתואר כאן מעריך את הביצוע של
חגורת הכתפיים ללא בידוד של גפה אחת .ניתן לעתים להעריך
אסימטרייה בעת הביצוע ,אך הציון שניתן אינו מבטא זאת.
ביצוע חזרה אחת בלבד .בספרות מדווח על  4-2ניסיונות ,וייתכן
שאם היינו מבצעים זאת התוצאות היו שונות.
אוכלוסיית הנבדקים הייתה זהה עפ"י הגיל הכרונולוגי (בממוצע)
ולא בוצעה הערכה של הגיל הביולוגי .ייתכן שהתייחסות לגיל
הביולוגי הייתה עשויה לשפוך אור נוסף על הפערים בתוצאות בין
הקבוצות ו/או בין הנבדקים באותה קבוצה.

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

צילום :עודד קרני

ספורטאיות האקדמיה בפעולה
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 ;M.Scפיזיולוגית של המאמץ,
המרכז לרפואת ספורט ולמחקר
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rotemc@wingate.org.il

נמרוד מיטל
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ספורט ברמה מקצועית יש מגוון מטרות,
ביניהן שיפור של יכולת הביצוע והפחתת
פציעות .השיפור ניתן להערכה סובייקטיבית על-פי עינו של המאמן,
והערכה אובייקטיבית  -על-ידי ניתוח של גורמים שונים הקשורים
לביצוע .לדוגמה ,ניתן לבחון את אחוזי הקליעה ומספר איבודי הכדור
במשחק כדורסל ,את המהירות בריצה למרחק מסוים ועוד.
מבדקים פיזיולוגיים ומבדקי יכולת גופנית מהווים מדד אובייקטיבי
למאמנים ולאנשי מקצוע הן כסיוע בתהליך האימון והן ככלי חשוב
לבקרה ולמעקב .ביצוע עקבי של מבדקים עשוי לעזור בנושאים כגון:
אפיון ספורטאים על-פי ענפי ספורט ותפקידים בתוך הענף עצמו
אבחון ובקרה של יעילות תכניות האימון
שיפור (או הרעה) של ביצוע מיומנויות ויכולות הקשורות לענף
הספורט
זיהוי ואיתור של כישרונות בענף הספורט וטיפוחם.

בבואנו לתכנן את סוללת המבדקים הרלוונטיים לענף ספורט מסוים,
ובמאמר זה מדובר במשחק כדורסל ,יש לאפיין תחילה את הענף
המדובר ,קרי ,הדרישות הפיזיולוגיות שלו .אלה נגזרות בראש
ובראשונה מהחוקה כמו משך המשחק ,ממדי המגרש ,אופי המשחק
(עם/ללא מגע) ,משך ההפסקות ,מספר המחליפים ,מספר החילופים
ועוד .במאמר זה נסקור את המאפיינים הפיזיולוגיים הנדרשים
משחקני כדורסל ,את המבדקים המבוצעים כיום לשחקניות כדורסל
צעירות במסגרת האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט ואת
חשיבות הביצועים מנקודת מבטו של מאמן הכדורסל .המבדקים
הם נגזרת של מאפייני המשחק ,ולכן הם בוחנים מרכיבי כושר כמו
יכולת אירובית ואנאירובית ,כוח מתפרץ ,סבולת שרירית וזריזות.
המבדקים נבחרו על סמך כמה קריטריונים ,כגון היכולת להשוות את
תוצאותיהם בקלות יחסית בנקודות זמן שונות במהלך השנה ואף
להשוותן לנורמות לאומיות ובין-לאומיות ,קלו ּת הביצוע ,זמן הביצוע
והחשוב מכול  -התאמתם לענף הספורט.

משחק כדורסל :ממצאי מחקר
ב 15-השנים האחרונות עבר משחק הכדורסל שינויים רבים ,החל
בקיצור זמן ההתקפה מ 30-ל 24-שניות ,קיצור חובת זמן המעבר
של מחצית המגרש מ 10-ל 8-שניות וחלוקת המשחק לארבעה
רבעים של  10דקות כל אחד לעומת שתי מחציות של  20דקות.
השינויים בחוקת המשחק גרמו לשינוי בדרישות הטקטיות והפיזיות
מהשחקנים .המשחק כיום מהיר יותר ,והשחקנים נדרשים לבצע
מספר רב יותר של פעולות עצימות ומתפרצות .במחקרים שבחנו
את משחק הכדורסל נמצא כי הוא מאופיין בקרוב ל 1000-שינויי כיוון
ומהירות ,המשתנים בכל שתי שניות בממוצע .כמו כן ,קרוב ל30%-
מהתנועות מבוצעות לצדדים ( .)McInnes et al., 1995נמצא גם כי
בקרב שחקני עילית מתחת לגיל  16.2% ,19ממהלכי המשחק כללו
פעולות עצימות באינטנסיביות גבוהה ,עם תגובת דופק ממוצעת של
 171פ’/ד’ וערכי לקטט ממוצעים של  5.5מילימול/ל’ (Abdelkrim
 .)et al., 2007במחקר נוסף שבחן שחקניות כדורסל מהליגה

י יכולת
כדורסל צעירות
מאמני כדורסל נוטים להתמקד בשיפור היכולת הענפית
הספציפית ולהזניח את היכולת האתלטית החשובה לא פחות,
במיוחד בגילים הצעירים .מבדקים קבועים ,הנערכים לשחקניות
כדורסל באקדמיה למצוינות והבוחנים מרכיבי יכולת גופנית
כפי שבאים לידי ביטוי במהלך המשחק ,מהווים מדד אובייקטיבי
למאמנים הן לקבלת תמונת מצב כללית של השחקנית
הן כסיוע בתהליך האימון והן ככלי חשוב לבקרה ולמעקב.
Louis Horch, Dreamstime
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היוונית (ברמה בין-לאומית ולאומית) נמצאו תוצאות דומות (ערכי
דופק ממוצעים של  175פ’/ד’ וערכי לקטט של כ 4.6-מילימול/ל’
(.)Rodriguez-Alonso et al., 2003
תנועות (עם כדור ובלעדיו) ,המאפיינות את משחק הכדורסל ,הן
בעלות מאפיינים מתפרצים ומהירים דוגמת ספרינטים קצרים,
עצירות פתאומיות ,שינויי כיוון מהירים ,האצה וניתורים לגובה
במגוון וריאציות .ואכן ,במחקר שבחן את המאפיינים הפיזיולוגיים
ההכרחיים להצלחה בענף הכדורסל
נמצא כי הגורמים המרכזיים הם תאוצה
(זמן ריצה בספרינט של  14מ’) ,זריזות
(שינוי כיוון) ,ביצוע ספרינטים חוזרים ,ניתור
לגובה וסבולת שרירית של שרירי פלג
הגוף התחתון ( .)Hoare, 2000כלומר,
על הספורטאי להציג את הכישורים
הללו בצורה הטובה ביותר במהלך
המשחק ,מה שישפיע כמובן על תהליך
האימון .בכדורסל יש צורך לבצע פעולות
מתפרצות במשך  40דקות (נטו) .נוסף
לכך ,העובדה שיש מגע בין השחקנים
משפיעה לעתים על היכולות הפיזיות של
השחקן כמו כוח וכוח מתפרץ (גובה הניתור) ועוד.
נקודה נוספת להתייחסות היא השוני בתפקידי השחקנים .מי
שמשחק קרוב לסל (שחקן ציר) ואח ֵר שמשחק רחוק מהסל (רכז)
נדרשים להתמודדויות שונות ואף לכישורים גופניים שונים.

בספורט במכון וינגייט ,וזאת תוך פירוט נקודת המבט של המאמן
בכל מבדק .כמו כן יפורטו הסיבות שהביאו לבחירת מבדקים אלו.

מבדק ספרינט של  5ו 10-מטרים
נמצא כי  10%מהתנועות המבוצעות במהלך משחק כדורסל מקורן
בספרינטים ,וגם כי רוב התנועות המבוצעות במהלך המשחק ,וביניהן
הספרינטים ,הן קצרות ומשכן נע בין 1.7
ל 2.1-שניות ,פרק זמן שמתאים למרחקי
ריצה של עד  10מ’ (Abdekrim et al.,
 .)2007אי לכך ,ביצוע מבדק ספרינט
למרחק  5ו 10-מ’ מתאים לדרישות
המשחק ,ונראה שיכולת ההאצה,
לעומת מהירות טהורה ,היא מרכיב
חשוב יותר בענף הכדורסל.

מבדקים פיזיולוגיים/גופניים
מבוצעים בשלושה מועדים
בשנה בקבוצות כדורסל הנשים
של האקדמיה למצוינות בספורט
במכון וינגייט

המבדקים

נקודת מבט של המאמן :מבדק
הספרינט הקצר רלוונטי לכדורסל
בהיבט הפיזיולוגי (משך המבדק)
והיכולת הגופנית שהוא בודק (יציאה
מהמקום) .בהיבט התנועתי ,נדירות הפעמים שהשחקנים רצים בקו
ישר  -מקצה המגרש לקצהו השני  -במהלך המשחק .נוסף לכך,
היציאה מהמקום מבוצעת בתדירות גבוהה ובמצבים משתנים,
ולכן מרחקים של  5ו 10-מטרים רלוונטיים יותר לעומת מרחק ארוך
יותר .שיפור בתוצאת המבדק יעיד על שיפור ביכולת הגופנית ,אך
לאו דווקא על שיפור ביכולת המשחק עצמו .המטרה העיקרית היא
לתרגם את השיפור ביכולת הגופנית לשיפור במשחק עצמו ,ולכן על
המאמן לעקוב אחר מצבים במשחק שבהם נדרשת יציאה מהמקום
ולבדוק אם גם בהם חל שיפור .המאמן עשוי לבדוק שיפור ביכולת זו
גם בביצוע תרגילי אימון שמדמים מצבים במשחק.

כדי לבחון מגוון של יכולות הנדרשות משחקן כדורסל אנו עורכים
באקדמיה סדרה של מבדקים לשחקניות הצעירות באקדמיה,
המשקפים תמונת מצב עכשווית של יכולות גופניות ספציפיות.
למבדקים הללו יש כמה מטרות:
הבנה מיהי הספורטאית שעומדת מולי ,וכיצד נרצה שהיא תיראה
בסוף התהליך (דהיינו ,לאחר כמה שנות אימון באקדמיה).
יצירת חיבור בין היכולת האתלטית לבין היכולת בפועל על המגרש.
חיבור כזה יסייע לנו להבין במה נכון להתמקד בכל שלב בעבודה
עם הספורטאיות ואף באילו נושאים אין צורך להתמקד.
בבחינת הנתונים של כל מבדק בנפרד נביא בחשבון את התוצאה
(כמה מהר השחקנית רצה; כמה גבוה קפצה) ,ומהי הטכניקה
(סגנון וטכניקת הריצה; רמת הטכניקה של הניתור) ,וננסה להבין
עד כמה יסייע השיפור ביכולת הגופנית בשיפור היכולת כשחקנית.

מבדק זה רלוונטי לענף הכדורסל עקב משכו .מאוץ של  20מ’ נמשך
פרק זמן של  4-3שניות ,בהתאם ליכולות של השחקנית .מדובר
במאמץ קצר יחסית ,ולכן יש היגיון בביצוע המבדק ,ועם זאת ,הסיבה
העיקרית היא קיומן של נורמות רבות בספרות המחקר באשר
לתוצאות המבדק ,עובדה המאפשרת לאנשי המקצוע לערוך השוואה
מול נורמות לאומיות ובין-לאומיות .יש לציין שמבדק העולה על  20מ’
לשחקני כדורסל הוא מיותר עקב האי-רלוונטיות לענף הספורט.

להלן פירוט המבדקים הפיזיולוגיים/גופניים ,המבוצעים לשחקניות
הכדורסל בשלושה מועדים בשנה ,במסגרת האקדמיה למצוינות

נקודת מבט של המאמן :מבחינה תנועתית ,ביצוע מבדק ספרינט
של  20מ’ אמנם אינו רלוונטי לשחקן הכדורסל ,שכן כמעט שאין

מבדק ריצה של  20מ’

 20מ'
 10מ'
נקודת
התחלה

איור  :1מבדק ריצה של  20מ'

88

ספורט הישגי

איור  :2מבדק זריזות (“מבדק )”505

 5מ'
"שער"
מדידת זמן

נקודת
שינוי כיוון

מצבים במשחק שבהם שחקנים רצים  20מטרים בקו ישר .עם זאת,
בריצה זו ניתן ללמוד על טכניקת הריצה של השחקנים ועל יעילותם
התנועתית .תרגילים ספציפיים לתיקון הריצה ישפרו משמעותית
את יעילותה ואף את יכולתו הבסיסית של השחקן .מומלץ אפוא
לכל מאמן לצלם את שחקניו בעת ספרינט של  20מ’ ולגלות
משתנים רבים המחייבים התייחסות באשר ליכולת הריצה .העובדה
שמבודדים את המבדק מהמשחק מאפשרת התמקדות במשתנים
אלה ,שיבואו לידי ביטוי בתרגילי
אימון שונים שבהם נדרשת ריצה
במצבי משחק (בעיקר בלי כדור,
אך גם עמו) ,כמו יציאה להתקפה
מתפרצת ,ירידה מהירה להגנה
וכיוצא בזה).
משתנה נוסף שאפשר ללמוד עליו
במבדק זה הוא יכולת ההאטה של
השחקן .חלק מפציעות הספורט
מתרחשות בחלק של ההאטה.
על-אף שהמבדק מסתיים ברגע
שהנבדק חוצה את קו הסיום,
הלמידה נמשכת ,וחשוב להתייחס
לחלק של ההאטה .האטה ובלימה לא נכונה מבחינה טכנית,
המבוצעת הרבה מאוד פעמים ,היא מתכון לפציעה עתידית.

השוואה בין שתי הרגליים באשר לפעולת הבלימה .חוסר איזון
ביניהן הוא מתכון לפציעה ,ובאמצעות מבדק פשוט אפשר לקבל
מידע חשוב להמשך העבודה עם הכדורסלן.
אפשרות להתאים את המבדק לענפי כדור אחרים .לדוגמה,
להוסיף כדרור לשחקני כדורגל .היתרון בשימוש בכדור הוא הדמיון
למצבי משחק.
למרות האמור לעיל ,נציין שקיים
קושי לבחור את המבדק המתאים:
לאיזה מרחק יש לרוץ ,איזה סוג של
שינוי כיוון יש לבצע ,והאם לבצע עם
הגנה או בלעדיה .חיסרון נוסף הוא
ביצוע של המבדק בתנאים ברורים:
הנבחן משנה כיוון ברגע שהוא מגיע
לנקודה קבועה מראש .במשחק,
לעומת זאת ,הפעולה שמצריכה
זריזות נעשית בתגובה למצב מסוים
או לפעולה של שחקן יריב.
ראוי לציין שבשנים האחרונות החלו
לפתח מבדקי זריזות תוך הגבה
לאות ויזואלי (נורה שנדלקת) ,שמיעתי (צפצוף או שריקה) או לסימון
של המאמן .מבדקים כאלה הם ספציפיים יותר ,אך מחייבים מכשור
שאינו זמין תמיד במועדונים.

מבדקים פיזיולוגיים ומבדקי יכולת
גופנית מהווים מדד אובייקטיבי
למאמנים ולאנשי מקצוע הן כסיוע
בתהליך האימון והן ככלי חשוב
לבקרה ולמעקב

מבדק זריזות (“מבדק )”505
כפי שצוין 30% ,מהתנועות המבוצעות במשחק הכדורסל הן בעלות
מאפיינים של שינויי כיוון ,ולכן קיימת חשיבות רבה לבחינת יכולת
הזריזות (היכולת לשנות את מצב הגוף במרחב במהירות וביעילות)
( .)Abdelkrim et al., 2007המבדק שאנחנו מבצעים באקדמיה
 “מבדק  ,”505בוחן את היכולת לשנות כיוון ב 180-מעלות לאחרהאצה של  10מ’.
מניחים קונוס כ 10-מ’ מנקודת ההתחלה וכן כ 15-מ’ ממנה .הנבדק
מפ ַתח מהירות לכיוון הסימון של ה 10-מ’ ,וברגע שהוא חולף על
פניו מתחילה מדידת הזמן .הנבדק ממשיך לרוץ עד לסימון של ה15-
מ’ ,פונה לאחור במהירות ,חוזר לכיוון הסימון של ה 10-מ’ וחולף
על פניו בשנית (ראה איור  .)2מדידת הזמן מתחילה ברגע שהנבדק
עובר את קו ה 10-מ’ בפעם הראשונה ועד החצייה של קו זה בפעם
השנייה ,לאחר שינוי הכיוון .הנבדק מבצע את המבדק פעם אחת
ברגל ימין ופעם אחת בשמאל (כלומר ,בכל פעם הוא מבצע את
שינוי הכיוון והבלימה ברגל אחרת) ,ונערכת השוואה בין היכולות של
שתי הרגליים.
נקודת מבט של המאמן :מבדק הזריזות הוא ספציפי לכדורסל בגלל
כמה סיבות :אופי המשחק ,מספר השחקנים שנמצאים בו-זמנית על
המגרש ( ,)10אורך המגרש ( 28מטר) ,חוקי המשחק (למשל ,האיסור
לחזור לאחור אחרי המעבר לתחום ההתקפה) והאפשרות למגע.
השחקנים נדרשים אפוא לשנות כיוון עם כדור ובלעדיו ,במטרה
להגיע למצבי זריקה נוחים.
להלן כמה יתרונות של המבדק:
הוא עשוי לספק למאמן מידע חשוב על טכניקת הבלימה ושינוי
הכיוון של הנבדק (בדומה להסתכלות על טכניקת הריצה במבדק
של  20מ’) ואף מאפשר שיפור בטכניקה ,המצריכה זריזות ושינויי
כיוון.
כאשר מבודדים את הפעולה מהמשחק (כמו במבדק זה) ניתן
לראות באופן ברור יותר משתנים הדורשים תיקון ביכולת השחקן
לשנות כיוון .גם במקרה זה חשוב שבמהלך האימון ,המאמן יעקוב
אחר הפעולות המחייבות שינוי כיוון ,עצירה ויציאה.

מבדקי ניתורים מהמקום
במשחק כדורסל השחקנים מרבים בביצוע ניתורים ,וכוח מתפרץ
הוא אחד ממרכיבי הכושר הגופני החשובים במשחק .במסגרת
סוללת המבדקים מבוצעים שלושה מבדקי ניתורים מהמקום :ניתור
לגובה ממצב שפיפה  -סקווט ,ניתור לגובה ,הידיים על המותניים,
וניתור לגובה ,הידיים חופשיות .להלן הפירוט:
ניתור סקווט ( :)SJ - Squat jumpניתור לגובה מרבי המבוצע
ממצב שפיפה ,הברך בזווית של  90מעלות ,הידיים על המותניים.
שהייה של שנייה לפחות וניתור לגובה מרבי ללא ביצוע של
תנועות מקדימות לפני הניתור (הידיים נשארות במקומן בזמן
הניתור ,והתנועה המבוצעת היא רק פשיטה בברכיים ובגו בזמן
ניתוק הרגליים מהקרקע).
ניתור לגובה ,הידיים על המותניים (Countermovement
( )CMJ - jumpאיור  :)3ניתור ממצב של עמידה ישרה .כפיפה
ויישור מהירים בברכיים וניתור לגובה מרבי (גם כאן הידיים על
המותניים כדי למנוע מהן לתרום לניתור) .תנועת הכפיפה והיישור
המהירים בברכיים מכניסה לתמונה את מעגל המתיחה-קיצור
לפני הניתור .טווח הכפיפה במפרק הברך לפני הניתור הוא כ90-

איור  :3מבדק ניתור לגובה ,הידיים על המותניים
()CMJ - Countermovement jump
אפריל 2017
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מעלות .זו נקודה חשובה ,מכיוון שבמקרים רבים הספורטאי אינו
מבצע כפיפה מספקת בברך ,עובדה שפוגעת בגובה הניתור.
ניתור לגובה בידיים חופשיות (Countermovement Jump
( )CMJA - with Armsאיור  :)4כאן צריך הנבדק להשתמש
בתנועות הידיים לשם תנופה לניתור והגברת אלמנט הקואורדינציה
(תיאום בין תנועת הידיים והרגליים) .בעמדת המוצא הידיים לצידי
הגוף ,משוחררות ,ואז הן נעות לאחור ולפנים.
בכל הניתורים יש חשיבות למנח הגוף בזמן הניתור ,והדרישה
מהנבדק היא לבצע את הניתור ללא תנועות מיותרות באוויר ולהקפיד
על רגליים ישרות בעת השהייה באוויר .כפיפה של הרגליים באוויר
עלולה להשפיע על תוצאות המבדק
עקב הארכת זמן השהייה באוויר
(אנו משתמשים במערכת מדידה
אלקטרונית  -אופטוגאמפ ,ולכן יש
לכך חשיבות רבה).
שלושת המבדקים הללו מאפשרים
לנו לבודד ולבחון את יכולות
הספורטאי בעת ביצוע הניתור
(התרומה של הרכיבים האלסטיים
בשריר ליכולת הניתור ,כוח שרירי
הרגליים והיכולת הקואורדינטיבית).
לדוגמה ,ניתן לבצע חישוב של
האלסטיים
הרכיבים
תרומת
ליכולת הניתור (מעגל מתיחה-כיווץ)
באמצעות הנוסחה הבאה:
 %תרומת הרכיבים האלסטיים = [(])CMJ-SJ) X 100/(CMJ
לדוגמה :שחקנית ניתרה  31.8ס”מ במבדק  SJו 32.8-ס”מ במבדק
 .CMJחישוב תרומת הרכיבים האלסטיים הוא:
])32.8-31.8( X 100/32.8[ = 3.14%
תרומה של  3%היא נמוכה יחסית ,ולכן ההמלצה במקרה זה
תהיה להתמקד בשיפור רכיב זה כדי לשפר את יכולת הניתור של
הספורטאית.

גובה הניתור ויציאה לפעולה הבאה  -ניתור ,ריצה או שינוי כיוון).
כמו כן  -התייחסות להיבט של מניעת פציעות (אופן הנחיתה).
כמו בדוגמאות הקודמות ,בידוד היכולת במבדק מאפשרת בחינה
מדוקדקת של המשתנים הבאים לידי ביטוי בניתורים .את המידע
ששואב המאמן מהמבדקים עליו לבחון בזמן ביצוע המיומנויות
במהלך האימון  -במצבים טכניים (זריקה לסל) ובמצבי משחק
(ניתור ראשון או שני לכדור חוזר ועוד).

מבדק קפיצה למרחק מהמקום
המבדק בוחן כוח התחלתי  -כוח מתפרץ  -בפלג הגוף התחתון.
הנבדק עומד מאחורי קו סימון,
הרגליים ברוחב הכתפיים .הוא קופץ
לפנים בשתי רגליים למרחק מרבי,
תוך שימוש בתנופת הידיים ,ונוחת
בשתי הרגליים ללא נפילה לאחור
(איור .)5

הדגשה של יכולת אתלטית תוך בקרה
ומעקב באמצעות ביצוע עקבי של
מבדקים גופניים תסייע ביצירת תמונת
מצב כללית של השחקנית ותהווה
"מפת דרכים" לעבודה יעילה ונכונה

נקודת מבט של המאמן :היכולת האלסטית חשובה בפעולות רבות
במשחק הכדורסל  -בניתורים ,בספרינטים ובשינוי כיוון:
באמצעות מבדקי הניתור ניתן ללמוד על היכולת האלסטית של
השחקן .ככל שהיא גבוהה יותר ,כך ניתן להתמקד בשיפור הכוח,
וככל שהיא נמוכה יותר יש להתמקד בעבודה על ניתורים.
מבדקי ניתור מהווים “מצפן” ,שבאמצעותו ניתן לכוון את העבודה
הגופנית בכל שלב בעונה.
צילום הניתורים מאפשר למידה של טכניקת הניתור ואופן הנחיתה
ובהתאם לכך  -עבודה ספציפית המותאמת לכל ספורטאי (למשל,

מבדק ’’”15-30 Intermittent Fitness Test
מבדק זה משמש לבחינת היכולת האירובית וכן ככלי לשיפור תהליך
האימון .הוא נועד להעריך את יכולת השחקן לבצע מאמץ חוזר
ולאפשר לו להגיע קרוב לדופק מרבי וכן לעצימות ריצה הקרובה
לצריכת חמצן מרבית .כמו כן ,במבדק זה קיימת משמעות ליכולת
ההאצה ,הבלימה ושינוי הכיוון במהירות מרבית .המהירות המרבית
שהנבדק מגיע אליה בתום הבדיקה משקפת את מגוון היכולות הללו.
המבדק בנוי מאינטרוולים של  30שניות ,וביניהם מנוחה (פסיבית)
של  15שנ’ .הנבדק רץ הלוך וחזור בין שני סימונים במרחק  28מ’
זה מזה (במקור ,הריצה מבוצעת למרחק של  40מ’ ,אך קיימת
התאמה לאורכו של מגרש כדורסל) .כדי להקל על חישוב המרחק
המרבי והשלב המרבי שכל נבדק מצליח להגיע אליו במבדק קיים
סימון נוסף בנקודת האמצע של המגרש .הנבדקים רצים במשך
 30שנ’ במהירות התחלתית של  8קמ”ש ,שעולה בהדרגה ב0.5-
קמ”ש לאחר כל שלב (אינטרוול) .צליל קולי מכתיב להם את הקצב
הנכון ,שבו הם צריכים לרוץ בכל שלב .כאמור ,לאחר כל אינטרוול

איור  :4מבדק ניתור לגובה בידיים חופשיות (Countermovement Jump with
)CMJA – Arms
90

ספורט הישגי

נקודת מבט של המאמן :המבדק
מהווה מדד טוב לבקרה על תכנית
האימון בכלל ולרמת העייפות בפרט
(ירידה בתוצאה עשויה להעיד על
עייפות) .נמצא גם שמבדק זה עשוי
לנבא יכולת ריצה ל 10-מטרים
(.)Fairchild et al., 2011

איור  :5מבדק קפיצה למרחק מהמקום

הנבדק נח במשך כ 15-שנ’ עד היציאה לאינטרוול הבא .המטרה היא
לסיים מספר רב ככל האפשר של שלבים .המבדק מסתיים כאשר
הנבדק אינו מסוגל להגיע אל תוך תחום  3מטרים של כל סימון בזמן
המוקצב לכך (ראה המאמר “אימוני אינטרוולים עצימים” בגיליון מס’
 5של המגזין).

מהממוצע .הטבלה להלן מציגה ,לדוגמה ,את תוצאות המבדק של
אחת השחקניות:
ספרינט ספרינט ספרינט ספרינט ספרינט ספרינט ספרינט
7
6
5
4
3
2
1
 32מ'
 38מ'  37מ'
 45מ'  44מ'  40מ'  40מ'

נקודת מבט של המאמן :קיים מגוון רחב של מבדקים המלמדים
על כושרו האירובי והאנאירובי של הספורטאי ,דוגמת Yo-Yo
 .intermittent recovery testהיתרונות העיקריים של מבדק 30-
 15הם:
היותו מדורג (המהירות עולה משלב לשלב) ,אך עם הפסקות
(מנוחה של  15שניות) .עובדה זו
מאפיינת את משחק הכדורסל ,שבו
ישנן עצירות רבות (שריקה של שופט,
חילופים ,פסקי זמן ועוד) .וזאת
בהשוואה למבדקים אחרים שבהם
אין הפסקות.
המבדק נוח לביצוע (לבוחן )...ואף
מהווה אתגר פסיכולוגי לנבדק,
בכך שהוא צריך להתמיד במידת
האפשר בעצימות מאמץ שעולה ככל
שהמבדק מתקדם.
בהתאם לתוצאות הבדיקה ניתן לתכנן
אימונים מותאמים אישית לכל שחקן
על סמך יכולותיו העכשוויות.

כדי לחשב את מדד העייפות באחוזים נשתמש בנוסחה הבאה:
מדד עייפות = [ X 100מרחק מרבי תיאורטי(/סכום המרחקים
בפועל  -מרחק מרבי תיאורטי)]
בדוגמה הנ”ל ,המרחק המרבי התיאורטי שהשחקנית יכולה לרוץ
במסגרת שבעת הספרינטים הוא  420מ’
( 60X7מ’) ,בעוד סך המרחק שהיא הצליחה
לרוץ בפועל במהלך המבדק הוא  276מ’.
חישוב מדד העייפות יראה לנו שבמקרה
הנ”ל הוצגה יכולת נמוכה ומדד העייפות
הוא גבוה .בהתאם לתוצאות נוכל להמליץ
על תכנית אימונים לשיפור מדד זה.
להלן החישוב420-( /420X100[ = 34% :
])276

יצירת חיבור בין היכולת
האתלטית לבין היכולת בפועל
על מגרש הכדורסל תסייע
להבין במה נכון להתמקד בכל
שלב בעבודה עם הספורטאית

מבדק ספרינט חוזר

()RSA - Repeated Sprint Ability
היכולת לבצע ספרינטים קצרים ועצימים עם הפסקות קצרות
להתאוששות מאפיינת את משחקי הספורט הקבוצתיים (Spencer
 .)et al., 2005בשנות השמונים החלו לפתח מבדקים כדי לבחון
יכולת זו ,וכיום קיים מגוון רחב של מבדקים הבוחנים את היכולת
לבצע ספרינט חוזר ולמעשה  -את יכולת ההתאוששות של המערכת
הפוספוגנית ( .)ATP-CPהשוני בין המבדקים בא לידי ביטוי במספר
הספרינטים שמבצעים במבדק ,במרחק ,במשך הספרינט ,בזמן
המנוחה ובצורה שבה מבצעים את המבדק (ריצה/אופניים).
דאוסן וחבריו ( )Dawson et al., 1991( )1991פיתחו מבדק שדה ,קל
ליישום ,של  7ספרינטים בני  7שניות כל אחד ,עם  23שניות הפסקה
בין כל ספרינט .לצורך המבדק משתמשים בקונוסים ,במגללה
ובשעון עצר .הקונוסים מסודרים במרחקים של שני מטר זה מזה
לאורך מסלול של  60מטר.
לאחר חימום מתאים ,הנבדק יוצא ,במהירות מרבית ,לספרינט
שנמשך  7שניות .על-פי הקונוס שאליו הגיע בודקים את מרחק
הספרינט שביצע .בסיומו ממשיך הנבדק בריצה קלה לנקודת
הסיום ,שבה עומדות לרשותו  23שניות של מנוחה (הליכה ו/או
עמידה) .לאחר מכן הוא יוצא בריצה לכיוון ההפוך ,כלומר ,בחזרה
לנקודת ההתחלה ,ושוב בודקים את הקונוס שאליו הגיע ולפיו -
את מרחק הספרינט .בסיום המבדק יש למאמן מרחקי ריצה של
 7ספרינטים .המטרה היא לראות את המרחק המרבי שאליו הגיע
הנבדק ב 7-שניות ואת רמת העייפות שלו בין הספרינט הטוב ביותר
לחלש ביותר.
מדד העייפות מחושב על-פי ההפרש בין סך-כל המרחק המרבי
התיאורטי שניתן להשיג במבדק ( X 7המרחק המרבי) לסכום
המרחקים בפועל שביצע הנבדק .את ההפרש מחלקים במרחק
המרבי וכופלים ב 100-כדי לקבל את מדד העייפות באחוזים .תוצאה
של בין  12ל 20%-נחשבת לטובה ושל  30%ומעלה נחשבת לנמוכה

נקודת מבט של המאמן :המבדק קצר,
קל לביצוע ,אינו צורך ציוד מיוחד ומאפשר
(באמצעות צילום וידאו) לראות היטב את
יכולת הריצה (הטכניקה) של הנבדק.
שיפור ביכולת הגופנית ,כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות המבדקים,
מתבטא בשיפור המרחק המרבי שניתן לבצע ב 7-שניות .יתרה מכך,
אחד הכלים החשובים בתהליך האימון הוא היכולת לזהות מצב של
עייפות .השוואה בין תוצאות המבדקים מגלה שיפור (או נסיגה)
במדד העייפות ,מה שמצריך התאמה בתכנית האימון.

למערך המבדקים ניתן להוסיף גם את המבדק ( Drop Jumpמבדק
קפיצה לקרקע מקובייה בגובה של  40ס”מ) ומבדק של ניתורים
רצופים במשך  30שניות .אלו עשויים להוסיף מידע חיוני ליכולות של
כל שחקנית ,אך בשלב זה אנו סבורים שהמבדקים שפורטו לעיל
יאפשרו לנו להניע תהליכים לשיפור היכולות הגופניות-אתלטיות
ולשפר את התהליך האימון .בשלב מתקדם יש מקום לחשוב על
שילוב של מבדקים נוספים.

סיכום
בבואנו לקדם שחקניות כדורסל צעירות עלינו ,בראש ובראשונה,
לטפח ספורטאיות בעלות יכולת אתלטית .זו נמצאת בבסיס
פירמידת האימון ,עליה מושתתת יכולת הביצוע (היכולת הגופנית)
ורק בשלב מתקדם  -היכולת הענפית הספציפית.
הנטייה הטבעית של מאמני כדורסל היא לאמן בעיקר את היכולת
הענפית הספציפית .זוהי טעות .שיפור של כישורי הענף על בסיס
גופני רעוע וחסרים גופניים ,משמעותו עבודה לא יעילה ,שעלולה
להוביל לאי-מיצוי היכולת ובמקרה הגרוע  -לפציעה .לעומת זאת,
הדגשה של יכולת אתלטית תוך בקרה ומעקב באמצעות ביצוע עקבי
של מבדקים גופניים יסייע ביצירת תמונת מצב כללית של השחקנית
ויהווה “מפת דרכים” לעבודה יעילה ונכונה .בעת ביצוע המבדקים
יש להתייחס למרכיב הכמותי ,אך לא פחות חשוב מכך  -למרכיב
האיכותי (הטכניקה) .המטרה היא לשלב בין תמונת המצב של
היכולת הגופנית (כמותית ואיכותית) של השחקנית לבין רמת היכולת
הענפית שלה .עבודה כזו תאפשר קביעת מטרות אישיות ותשפר
את יכולת מיצוי הפוטנציאל של השחקנית.
אפריל 2017
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מטרתם המשותפת של כל מי שתורמים להתפתחותו של הספורטאי
הצעיר  -מאמנים ,הורים ,מנהלים מקצועיים ,פקידי ממשלה ,מוסדות
ממשלתיים ועוד ,היא לאפשר לספורטאי הצעיר והמוכשר להתפתח
באופן בריא ,נכון ומותאם לענף ולגיל .מטרה זו היא ללא ספק אתגר
גדול לכל אותם שותפים העוטפים את הספורטאי הצעיר בדרכו
להשיג את מטרותיו הספורטיביות.
תהליך התפתחותו הספורטיבית של הספורטאי הצעיר מתחיל עם
הערכה סובייקטיבית של אנשי מקצוע (מורה לחינוך גופני ,מאמן)
וממשיך בליווי מקצועי באותו ענף ספורט .ספרות המחקר מצביעה על
קושי רב והצלחות חלקיות בלבד בכל הקשור לתכניות איתור ומיון של
ספורטאים צעירים .זה אינו מפתיע כלל ,והסיבות לכך קשורות לגיל
הדרמטי (גיל ההתבגרות) ,שמקשה מאוד על בחירת הספורטאים
המתאימים .מיסודו ,תהליך ההתפתחות הוא מורכב מאוד  -אישי,
רב-ממדי ,דינמי ומותאם לענף הספורט .מעבר לכך ,ישנם הבדלים
גדולים בין הילדים ,הבאים לידי ביטוי בהתפתחות ביולוגית בתזמון
שונה ,גדילה בקצב שונה והבדלים בהתפתחות הרגשית .כל אלו מקשים
על תהליך האיתור והטיפוח של הספורטאי הצעיר.
יש לציין שרובו המוחלט של המחקר בנושא טיפוח ספורטאים צעירים
מתמקד באותם ספורטאים שמוינו לתוך מערכת הספורט (אגודה,
נבחרת לאומית) ,אבל אינו מדווח על מקרי פרישה מהספורט עקב אי
הכללה ,פציעה ,ניפוי על-ידי המאמן וסיבות נוספות.
הוועד האולימפי הבין-לאומי הציב לעצמו מטרה  -לגבש עדויות
מחקריות לכדי נייר עמדה בכל הקשור לטיפוח ספורטאים צעירים,
ועל כן במאמר זה (נייר עמדה) נדגיש באופן מקיף את ההיבטים
השונים שיש להתייחס אליהם בכל הקשור לפיתוחו של הספורטאי
הצעיר  -היבטים ביולוגיים ,פיזיולוגיים ,פסיכולוגיים ותזונתיים ,פציעות
ומניעתן ועוד.

העשרה מוטורית רחבה בגיל הילדּות

* מתוך המאמר:
Bergeron, M.F. et al., (2015).
International Olympic Committee
consensus statement on youth
athletic development. British
Journal of Sports Medicine, 49:
843-851.
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עוד לפני תחילת טיפוחו של הספורטאי הצעיר  -כשהוא עדיין בגיל
הילדו ּת ( ,)12-6חשוב להעניק לו העשרה מוטורית רחבה ,ששמה
דגש על פעילויות הכוללות מיומנויות מוטוריות בסיסיות כגון ריצה,
קפיצה ,נחיתה ,משיכות למיניהן ,גלגולים ועוד .כל אלו יהוו בסיס
מוטורי רחב ותנאי להתפתחות ספורטיבית תקינה בהמשך .כמו כן,
מומלץ מאוד שבגיל הילדות ייחשף הספורטאי הצעיר למגוון רחב
של ענפי ספורט ועמם גם מיומנויות ספורט שונות .על-פי המחקר,
עובדה זו מהווה אינדיקטור טוב לאפשרות שאותו צעיר יגיע לרמות
הגבוהות בספורט בגיל הבוגר (מובן שהסיכוי לכך תלוי בגורמים
רבים ,אך עצם ההיחשפות לכמה ענפי ספורט בגיל הילדות ,ועמה
התפתחות טובה של מערכת העצבים ,מעלה את הסיכוי לכך).
חשוב להדגיש :הדרכה לא נכונה בגילי הילדות עלולה להוביל לביצוע
לא אופטימלי של מיומנויות ספציפיות בענף הספורט הנבחר,
פציעות מרובות ובסופו של דבר – נשירה מספורט .התפתחותו של

עירים

ה מטעם הוועד האולימפי הבין-לאומי*
הוועד האולימפי הבין-לאומי פרסם לפני כשנתיים נייר עמדה,
המבוסס על עדויות מחקריות שעניינן טיפוח צעירים מוכשרים בספורט.
המסר העיקרי העולה מנייר עמדה זה הוא – לא למהר!
רק התפתחות בריאה ,נכונה ומותאמת לגיל ולענף
תאפשר לספורטאי הצעיר להגיע להישגים גבוהים בגיל הבוגר.
הספורטאי הצעיר היא רב-ממדית וכוללת היבטים טכניים-טקטיים,
היבטים גופניים ,פסיכולוגיים וחברתיים ,ועל כן ,כל תכנית פיתוח
חייבת להיות הוליסטית ולהביא בחשבון את כל הממדים הללו ,כמו
גם את ההבדלים בהתפתחות הביולוגית של הספורטאים (אלה
המקדימים בהתפתחותם לעומת אלה המאחרים) .שהרי אותם
הבדלים משפיעים ישירות על הביצועים הספורטיביים.
החיפוש אחר ספורטאים מוכשרים בגיל הילדות היה שכיח מאוד
במדינות מזרח אירופה כגון ברית-המועצות לשעבר ומזרח גרמניה.
במדינות אלו ,תהליך האיתור נתמך ועודד על-ידי הממשל הקומוניסטי,
שתפס את הספורט ככלי מרכזי בפיתוח כלל האוכלוסייה ואף היווה
מכשיר להתמודדות מול מדינות המערב .כיום הרבה יותר קשה לנהל
תהליכי איתור כפי שנעשו באותן ארצות מזרח אירופה ,ומדינות רבות
מתקשות לפתח מודלים אוניברסליים מתאימים וישימים לאיתור
ספורטאים צעירים ולקיים פרויקטים משמעותיים ,וזאת בגלל גורמים
הקשורים באופי ובתרבות של אותן מדינות ,בגודלן ועוד .נוסף לאמור
לעיל ,הישענות על מבדקי יכולת גופנית ככלי למיון ספורטאים צעירים
עלול להיות בעייתי ,מאחר שהוא אינו מביא בחשבון את הספורטאים

המאחרים להתפתח מבחינה ביולוגית ,לעומת המקדימים את
תהליך ההתפתחות ,שביצועיהם בדרך כלל טובים יותר .הדבר אינו
קורה בגלל יכולות מוטוריות-עצביות טובות יותר אלא עקב היתרון
ההתפתחותי שלהם.
מחקרים מראים כי מיון של ספורטאים כבר בגיל הילדות איננו
מומלץ ,מאחר שלא ניתן לחזות ביצועים ספורטיביים בגיל הבגרות
(לא מדובר בענפי ספורט שבהם תהליך המיון מתחיל בגיל צעיר יותר
כמו התעמלות מכשירים ואמנותית ועוד) .בגיל הילדות מומלץ לעסוק
יותר ב-איך לצרף ילדים למערכת ופחות ב-איך להוציאם מהמסגרת.
יש להביא בחשבון שבמשך השנים עוברים על הספורטאי הצעיר
תהליכים רבים ,המשפיעים על סיכויו להיות ספורטאי עילית בעתיד
כמו גורמים אישיים  -גובה ,קצב התפתחות ביולוגית ,כישרון מולד,
הסתגלות לאימונים ,יכולת למידה ,מוטיבציה וכישורים פסיכולוגיים,
וגורמים סביבתיים כגון אישיות המאמן ,תמיכת ההורים ועוד .אותם
גורמים צריכים להיות מסונכרנים ובעיתוי מוצלח כדי שלאותו
ספורטאי יהיו סיכויים להגיע לרמות הגבוהות .המסקנה היא שפעולות
מיון שיטתיות רצוי לבצע בגיל ההתבגרות.

מתוךWelsh Athletics :
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פיתוח יכולות גופניות
בקרב ספורטאים צעירים
בשנים האחרונות ניתן להבחין בירידה מתמדת ביכולות הגופניות
של צעירים באוכלוסייה הכללית ,הלא ספורטיבית (יכולת אירובית,
כוח ,יכולות מוטוריות) .הירידה נובעת מהפחתה בתדירות הפעילות
הגופנית ובעוצמתה .אמנם השתתפות בפעילות גופנית סדירה אינה
מבטיחה יכולות גופניות-מוטוריות המותאמות לספורטאי עילית ,אך
חשיפה מוקדמת בגיל הילדות עשויה ללא ספק לגרום הנאה רבה
ואף לצמצם את הסיכון לפציעות .כוח שריר ופעילות תנועתית יעילה
מהווים את הבסיס המוטורי להמשך הקריירה הספורטיבית בדרך
לספורט ההישגי .כדי להביא להתפתחות גופנית-מוטורית מוצלחת
עליה להיות מכוונת לטווח רחוק ולהיות משולבת בשיטות אימון
מותאמות-גיל מבחינת הנפח והעצימות כאחד .ספורטאים צעירים
שאינם חשופים בילדותם ובנערותם לפעילות המשלבת כוח שריר
ומוטוריקה ,מצמצמים משמעותית את איכות המיומנויות המבוססות
על מערכת העצבים (מיומנויות טכניות-ענפיות ,מיומנויות מוטוריות-
קואורדינטיביות) .מומלץ אפוא למאמנים של ספורטאים צעירים
להדגיש מיומנויות כגון שיווי משקל ,קואורדינציה ,גמישות ,מהירות,
זריזות ,כוח וסבולת אירובית.
להלן המלצות של הוועד האולימפי הבין-לאומי בכל הקשור
לטיפוח ספורטאים צעירים:
יש לשים דגש על פעילות מוטורית מגוונת בגילי הילדות ,בד בבד
עם ההנאה ממנה ,וזאת כדי להרחיב את הבסיס המוטורי.
בשלב הבא יש להדגיש לימוד ותרגול של מיומנויות מוטוריות
בסיסיות ואף מיומנויות טכניות ספציפיות לענף הספורט כתנאי
לביצוע מיטבי בגילי הבוגר.
יש לדאוג לוויסות נכון של עומסי האימון ולהתאוששות מספקת.
התפיסה בטיפוח ספורטאים צעירים היא ארוכת-טווח תוך
ראייה הוליסטית ,במטרה להביא את הספורטאי הצעיר לרמות
הגבוהות ,לאחר שעבר תהליך טיפוח נכון ומהנה.

הצורך במבדקים פיזיולוגיים
ובמבדקי יכולת גופנית
בענפי ספורט רבים נהוג לבצע מבדקי פיזיולוגיים שונים (מבדקי
מעבדה) ומבדקי יכולת גופנית המותאמים לענף הספורט .יש לכך
כמה מטרות:

איתור ספורטאים
ניבוי/הערכת יכולת ביצוע עתידית
קביעת חולשות וחוזקות
סיוע במיון ספורטאים
סקירת המצב הבריאותי-ביצועי
הגברת המוטיבציה בקרב הספורטאים
סיוע בהבנת הדרישות של ענף הספורט
סיוע בשיפור יכולות גופניות בעקבות תוצאות המבדקים.
כדי ליישם את המבדקים על המאמן להיות בקשר עם איש מקצוע
בתחום (פיזיולוג ,מומחה בתחום מדעי הספורט) ,שעשוי לסייע
בביצוע המבדקים ,בניתוח ובפרשנות הממצאים ובמקביל  -להציע
תכנית התערבות מתאימה .יש לזכור שמבדקי המעבדה והשדה
נדרשים להיות תקפים ומהימנים וחייבים לבטא את דרישות ענף
הספורט .מבדקי מעבדה הם חשובים מאוד ,אך מבחינת תקפותם
הם אינם משתווים למבדקי שדה הן בהיבט הסטטיסטי והן מבחינת
הרלוונטיות לדרישות הענף.

טיפים למאמן
מאמן העובד עם ספורטאים צעירים מהווה ציר מרכזי בהתפתחותם.
נוסף ליכולות האימון המולדות שלו ,עליו לשלוט בספרות המחקר
העדכנית ,בעיקר בתחום שהוא עוסק בו .מאמן של ספורטאי מתבגר
חייב להבין את כל מאפייני הגיל הרלוונטיים  -מאפייני הגיל הביולוגי,
ההיבטים החברתיים והחינוכיים ,מניעת פציעות ,התכנים הספציפיים
לענף הספורט שלו ועוד ,ולדעת לשלבם יחד בהרמוניה .ברמה
האישית ,מובן שעליו לדעת להתנהל מול כל ספורטאי והורה ואף
מול קבוצת ספורטאים ולהובילם למטרה הסופית.
להלן כמה טיפים למאמן שעובד עם ספורטאים צעירים:
תהליך התפתחותו של הספורטאי היא אישית וייחודית לו ,ועל כן
יש להביא בחשבון את התפתחותו הביולוגית וגדילתו כמו גם את
בשלותו המנטאלית.
יש להמליץ לספורטאים הצעירים (גיל הילדות  -תחילת הנערות)
להיחשף למגוון של סוגי ספורט (מודרכים אך גם לא מודרכים
כמו משחקי רחוב) ,כדי לטפח אצלם בסיס מוטורי רחב ומיומנויות
חברתיות עשירות.
יש להציע סביבה תחרותית ,מאתגרת והוגנת.
על המאמן להקפיד להעשיר את עצמו במידע מעודכן לגבי ענף
הספורט שלו ,נוסף להרחבת הידע בנושאים כמו מניעת פציעות,
פסיכולוגיה של הספורט ,תזונת ספורט ועוד.
מתוךBasketball sommer camps :

מומלץ שבגיל הילדו ּת ייחשף הספורטאי הצעיר למגוון רחב של ענפי ספורט ועמם גם מיומנויות ספורט שונות.
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ספורט הישגי

יש לדאוג לפעילויות שגרתיות
למניעת פציעות.

מדדים לבחינת שלבי
ההתפתחות הביולוגית

אנרגיה כתלות בסוג המאמץ הגופני.
פעילות השרירים בעת מאמצים
קצרים ומתפרצים תלויה רבות
בפירוק של מאגרי הקריאטין-פוספט
( )CPוגיוס מערכת הגליקוליזה לייצור
אנרגיה .ידוע כי במצב מנוחה ,מאגרי
ה ATP-זהים בין ילדים למבוגרים ,ולא
חל שינוי בריכוזם עם העלייה בגיל.
לעומת זאת ,רמות ה CP-ומאגרי
הגליקוגן בשריר עולים עם העלייה
בגיל (נצפו שינויים בקרב בנים בגילים
 11עד  .)15גם ניצול הגליקוגן בעת
מאמץ עצים עולה עם הגיל ,עובדה
שמתבטאת ברמות גבוהות יותר של
חומצת חלב לאחר ביצוע מאמצים אנאירוביים אצל מבוגרים לעומת
ילדים ובני נוער .ישנן עדויות שאצל ילדים קיימת פעילות מוגברת
של אנזימים המשתתפים בתהליכי הפקת האנרגיה האירובית ועקב
כך  -יכולת ניצול שומנים טובה יותר לעומת גליקוגן .עובדה זו עשויה
להעיד שילדים הם לרוב בעלי יכולות אירוביות טובות ומסוגלים לבצע
היטב מאמצים ארוכי טווח בעצימות בינונית.

התפיסה בטיפוח ספורטאים
צעירים היא ארוכת-טווח
תוך ראייה הוליסטית ,במטרה
להביא את הספורטאי הצעיר
לרמות הגבוהות ,לאחר שעבר
תהליך טיפוח נכון ומהנה

התפתחות ביולוגית היא תהליך
מתמשך ,המתחיל עוד בתקופת
העוברות וממשיך בשני העשורים
הראשונים של החיים .להלן המדדים
העיקריים לבחינת שלב ההתפתחות
הביולוגית שבו נמצא הילד:
המדד המקובל ביותר הוא גיל
העצמות ,וניתן להשתמש בו משלב הילדות ועד לסיום גיל
ההתבגרות.
מכיוון שקיימת שונו ּת רבה בגיל התבגרות העצמות אצל נערים
ונערות כאחד ,ההמלצה היא להסתמך גם על מדדים נוספים
בקביעת הגיל הביולוגי כמו סימני מין משניים (שדיים ,איברי
מין ,שֹיעור) ,גיל של שיא קצב הצמיחה לגובה )Age at Peak
 )Height Velocityוגיל בעת קבלת הווסת הראשונה .חשוב לציין
שההערכה משקפת את שלב ההתפתחות שהילד או הילדה
נמצאים בו בעת הבדיקה ,אך אינה משקפת את משך השלב או
כמה זמן הם כבר נמצאים בו .מגבלות נוספות טמונות בעובדה
שההערכה הגופנית עשויה להיות פולשנית ולא נעימה כמו גם
בהבדלים בין הרופאים הבודקים ומעריכים את הילד.
שימוש בחיזוי פרק הזמן לפני שיא קצב הצמיחה לגובה (Peak
 ,)Height Velocity – PHVובהתאמה  -הגיל שבו הילד יגיע
ל .PHV-עם זאת ,ראוי לציין שמחקרים שניסו לתקף מדד זה
הראו כי קיימות כמה מגבלות לשיטה זו .למשל :ככול שגיל הילד
גבוה יותר כך פוחתת היכולת של הנוסחה לבצע ניבוי מדויק .כמו
כן ,הנוסחאות הנמצאות בשימוש כיום מתייחסות לילדים ממוצא
אירופי ,עובדה שמגבילה את השימוש בהן לאוכלוסיות נוספות.

שינויים פיזיולוגיים ביכולת הביצוע
במהלך תקופת גיל ההתבגרות
מאפיינים מטבוליים-שריריים :ידוע כי ביצוע של מאמצים גופניים
שונים תלוי רבות ביכולתם של שלושת מסלולי האנרגיה להפיק

כוח שריר :התפתחות של כוח שריר תלויה בשילוב של גורמים
הקשורים במערכת השרירים והעצבים ובגורמים ביומכניים .עד לתחילת
גיל ההתבגרות ,ההבדלים בין המינים בכוח השריר הם קטנים ביותר,
והעלייה בכוח היא ביחס ישר לעלייה בגיל .במהלך גיל ההתבגרות
חלים שינויים הורמונליים רבים ,המשפיעים בין השאר על התפתחות
הכוח ומגדילים את הפער בין המינים .בקרב בנים ,ניתן להבחין בעלייה
משמעותית ומואצת בכוח השרירי ,בעוד בקרב בנות קצב העלייה בכוח
נותר בעינו .בתקופת ההתבגרות המאוחרת ,ההבדלים בין המינים בכוח
שרירי עומדים על  50%בממוצע לטובת הבנים.
כושר אירובי ואנאירובי :בין גילים  8ל 18-קיימת עלייה לינארית
בצריכת החמצן בקרב שני המינים ,אם כי העלייה אצל בנות פחות
משמעותית (רואים אצלן התמתנות בעלייה עד למצב של פלאטו
בסביבות גיל  .)16-15בין הגילים  8עד  16עולה צריכת החמצן המרבית
בכ 150%-בקרב בנים ובכ 80%-בבנות.
עלייה במסת השריר היא הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על
העלייה בערכי צריכת החמצן המרבית במהלך גיל ההתבגרות ,אך
נמצאה גם השפעה חיובית של ההתפתחות הביולוגית על ערכים
אלו ,שאינם תלויים בגיל ,בגודל הגוף או בהרכבו.

מתוךNcaa :

מתוךThe republic :

העלייה בתחרותיות ובמקצוענות בגיל מוקדם מדי נובעת מהרצון להגיע
במהירות להישגים בתחרויות חשובות ולתמריצים הנובעים מהישגים אלו.

על המאמן להקפיד להעשיר את עצמו במידע מעודכן גם בנושאים כמו
מניעת פציעות ,פסיכולוגיה של הספורט ,תזונת ספורט ועוד.
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מבחינת הכושר האנאירובי ,מרבית המחקרים בתחום זה העריכו את
היכולת האנאירובית באמצעות שימוש במבדק האנאירובי של וינגייט.
נצפתה עלייה לינארית בהספק האנאירובי המרבי (בשני המינים) מגיל
 7עד  13וכן עלייה משמעותית נוספת ביכולת האנאירובית בקרב בנים
עד גיל  .20-18עד גיל  12הבנות משיגות ,בדרך כלל ,תוצאות טובות
יותר מבנים ,וזאת עקב ההתפתחות המוקדמת המאפיינת אותן ,אך
בגיל  17ההבדלים בין המינים עומדים על כ 50%-לטובת הבנים.
התאוששות ועמידות לעייפות :מגיל הילדות ועד הבגרות קיימת
ירידה ביכולת ההתאוששות בעת ביצוע מאמצים עצימים חוזרים
(לדוגמה ,אימון אינטרוולים עצים) ,כלומר ,מבוגרים יצטרכו פרק זמן
ארוך יותר להתאוששות לעומת ילדים .בקרב בנות ניתן לראות שכבר
במהלך גיל ההתבגרות הן מציגות פרופיל הדומה לזה של בוגרות,
בעוד בקרב בנים השינוי קורה בקצב איטי יותר .הפערים בתגובה
והשינויים המתרחשים עם העלייה בגיל מיוחסים לעובדה שאצל
ילדים תגובת המערכת הקרדיווסקולרית מתרחשת בקצב מהיר
יותר ,קיים חידוש מהיר של מאגרי  ,CPקצב גיוס שונה של יחידות
מוטוריות ,איזון חומצה-בסיס משופר ,ייצור או פינוי יעיל יותר של
תוצרי לוואי מטבוליים ועוד.

ההתמחות בספורט והשפעתה
על גדילה והתפתחות
התמחות :כיום מתחיל שלב ההתמחות בגיל מוקדם יחסית גם
בענפי ספורט שבהם לא נצפתה בעבר התמחות מוקדמות .הסיבות
עשויות להיות קשורות לבעלי עניין המעורבים בספורט ,השואפים
להישגים במפעלי ספורט חשובים
בזירה הבין-לאומית ולתמריצים
הנובעים מהישגים אלו .השאיפה
למצוינות והחתירה להישגים מובילות
לעלייה בתחרותיות ובמקצוענות כבר
בגיל צעיר וכתוצאה מכך  -לעלייה
בנפחי האימון ובעצימותם ,לעתים
ללא חשיבה מספקת על היבטים
של מנוחה והתאוששות .לא מפתיע
אפוא שבמקביל למגמה העולמית של
התמחות מוקדמת בענפי ספורט רבים
קיימת עלייה בשכיחותן של פציעות
ספורט בכלל וכתוצאה משימוש יתר
בפרט ושל בעיות בריאותיות שונות
בקרב ספורטאים צעירים (ראה פירוט
בהמשך) ובסופו של דבר  -פרישה מוקדמת .כפי שצוין ,המסקנה
היא שיש להימנע מהתמחות מוקדמת ולוודא חשיפה למגוון רחב
של יכולות גופניות ומוטוריות .חשיפה זו תשפר את התפתחות
היכולת המוטורית/אתלטית ,תפחית את הסיכון לפציעה ,תגביר את
ההזדמנות של הילד למצוא את ענף הספורט שבו הוא נהנה יותר
ועשוי להצליח בו ותשפר את הסיכוי לקריירה ספורטיבית ארוכת-
טווח .מוכרת מאוד התופעה של ספורטא ֵי עילית שהחלו את דרכם
בכמה ענפי ספורט ,עד אשר התמחו בענף שבו הגיעו לרמות הישג
גבוהות.

תכנית אימונים אינטנסיבית ,ואין פגיעה בפוטנציאל הגובה שלהם
בתהליכי ההתפתחות ובבגרות .מתעמלות ומתעמלים צעירים הם
בעלי מאפייני גדילה והתפתחות הדומים לילדים בעלי התפתחות
מאוחרת וילדים להורים שאינם גבוהים (כלומר ,בעלי מאפיינים
גנטיים ואנתרופומטריים המובילים לכך שיצטיינו דווקא בענף ספורט
זה) .במילים אחרות ,לא אימוני ההתעמלות גרמו להם להיות נמוכים
אלא המאפיינים שעמם נולדו ,ואלה הובילו אותם לבחירה בענף.
ככלל ,מחקרים מראים כי לתכנית אימונים עקבית ולתחרויות אין
השפעה שלילית על ההתפתחות המינית בשני המינים .בחלק
מענפי הספורט ,גיל קבלת המחזור הראשון מתרחש מאוחר יחסית
בהשוואה לבנות שאינן עוסקות בספורט תחרותי ,אך כאשר בוחנים
זאת ביחס לשונות באוכלוסייה הכללית מתברר שההבדל נמצא
בטווח התקין ואינו חריג במיוחד.

שכיחות פציעות ותכניות מניעה
פציעות שריר-שלד :כפי שצוין ,עקב בקרת עומסים לא נאותה ,מחסור
בזמני מנוחה והתאוששות ומעבר חד לעומסי אימון ותחרות גבוהים,
קורה לא אחת שקריירות ספורטיביות של ספורטאי הישג צעירים
נקטעות עקב פציעות של שימוש-יתר או פציעות אקוטיות ,שעשויות
להיות תוצאה של חוסר איזון בין עומס האימונים והתמקצעות בענף
ספורט בודד כבר בגיל צעיר .פציעות שלד ייחודיות ,המאפיינות
ספורטאים צעירים הנמצאים בשלבי גדילה והתפתחות ,הן נפוצות
יחסית .לדוגמה :ספונדלוליזיס ,ספונדיליסתזיס ,פגיעה במשטחי
המפרק ( )osteochondritis dissecansופציעות כגוןOsgood-
 Schlatter disease, Sever’s diseaseוכו’ .פציעות בלוחיות
האפיפיזה עלולות לגרום לפגיעה בתהליכי הגדילה ,והן מקור
לדאגה בקרב הצוות הרפואי המטפל
בספורטאים הצעירים.

ההמלצה לספורטאים צעירים
(גיל הילדות  -תחילת הנערּות)
היא להיחשף למגוון של סוגי
ספורט ,כולל משחקי רחוב,
כדי לטפח אצלם בסיס מוטורי רחב
ומיומנויות חברתיות עשירות

גדילה והתפתחות מינית :לאורך שנים רבות סברו כי השתתפות
בספורט תחרותי כבר בגילים צעירים עלולה לפגוע בתהליכי הגדילה
וההתפתחות ,אבל ממצאים של מחקרי אורך ורוחב שבוצעו בשנים
האחרונות אינם תומכים בהנחה זו .כיום ידוע למשל ,כי הגובה
הנמוך שמציגים ספורטאים בענף ההתעמלות אינו תוצאה של
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שכיחות הפציעות בקרב ספורטאים
צעירים :הנתונים בדבר שכיחותן של
פציעות המחייבות התערבות רפואית
בקרב ספורטאים צעירים בגילים 18-11
עומדים על  35פציעות לכל  100נערים.
הפציעות השכיחות הן בגפה התחתונה
(כ 60%-מהפציעות המדווחות) וזעזועי
מוח (כ .)15%-בקרב בנים ,ענפי
הספורט שבהם שכיחו ּת הפציעות
היא הגבוהה ביותר הם ענפי מגע :הוקי
קרח ,רוגבי ,כדורסל ,כדורגל ופוטבול
אמריקני וגם היאבקות ,סנובורד וריצה
(בשכיחות נמוכה יותר) .אצל בנות ,שיעורי הפציעה הגבוהים ביותר
הם בכדורסל ,בכדורגל ,הוקי קרח ,התעמלות ,הוקי שדה וריצה.
העובדה שמדובר בענפים פופולריים בקרב ילדים ובני נוער מובילה,
במקביל ,גם לעלייה בשיעורי הפציעה.
תכניות למניעת פציעות בקרב ספורטאים צעירים :אמנם לא ניתן
למנוע באופן מוחלט פציעות בקרב ספורטאים צעירים ,אך תכניות
למניעתן עשויות להפחית את השכיחות וחומרת הפציעות .אימון
נוירו-עצבי ותכניות המתמקדות בפיתוח כוח ,סבולת ושיווי משקל
הובילו לירידה בשיעור הפציעות בגפה בתחתונה (ברך וקרסול) בקרב
ספורטאים צעירים בפוטבול אמריקני ,בכדוריד ,בכדורסל ובענפי
ספורט נוספים בשיעור של  .80%-28תכניות מניעה התמקדו גם
בטיפול בגורמים חיצונים שעשויים למנוע פציעות דוגמת ציוד מגן
(מגני קרסול וחבישות ,מגני שיניים וכף יד ,קסדות) ובביסוס ועדכון
חוקים ונהלים.

על-אף העדויות שתכניות למניעת פציעות אכן עשויות להפחית
את שיעורן ,עדיין קיים פער בידע ובהתנהגות בשטח בין מאמנים,
ספורטאים והורים .לפיכך נדרשת תכנית פעולה מסודרת כדי
להטמיע את החשיבות של שימוש באמצעים חיצוניים ופעילות
משלימה לחיזוק הגוף במטרה לנסות להפחית את שיעורי הפציעות.

הפרעות אכילה בקרב ספורטאים צעירים (בני נוער) :משקל
והרכב גוף הם מדדים חשובים ,שעשויים להשפיע רבות על ביצועים
בספורט .עקב ציפיות ודרישות אישיות גבוהות ,לחץ סביבתי ודרישות
הענף (לדוגמה  -בענפים קטגוריאליים או בהתעמלות) ,ספורטאים
רבים מפתחים זמינות אנרגטית נמוכה בספורט (Relative Energy
 ,)RED-S - Deficiency in Sportאו התסמונת המשולשת של
הספורטאית ( .)The Female Triad Syndromeלזמינות אנרגטית
נמוכה זו עשויה להתלוות הפרעת אכילה ,אך לא באופן גורף.
השכיחות של הפרעות אכילה בקרב ספורטאים תחרותיים היא
גבוהה ,ואף קיימת עלייה בדיוק בזמן שבו הם מתחילים להתמקצע
בענף הספורט והדרישות התחרותיות עולות .שכיחות גבוהה יחסית

השכיחות של פציעות ספורט בקרב ספורטאים בגילים  ,18-11המחייבות
התערבות רפואית ,עומדת על  35פציעות לכל  ,100רובן בגפה התחתונה.
מתוךHolistic family medicine :

עומס פסיכולוגי/מנטאלי עקב דרישות וציפיות גבוהות :לעומס
פסיכולוגי ישנן השפעות רבות על הספורטאי .עומס מנטאלי חריג
יתרחש כאשר רמת הלחץ עולה לרמה שכבר אינה מובילה לתגובה
חיובית שלו  .כפי שצוין ,קיימת כיום עלייה בחשיפה של הספורטאי,
כבר בגיל צעיר ,לדרישות ולציפיות לא ריאליות וכתוצאה מכך  -ללחץ
מנטאלי גדול מאוד (בין אם לחץ שיוצר הספורטאי ,או כזה שנוצר על-
ידי הסביבה) .מכיוון שלא ניתן לצפות כיצד הוא יתמודד הספורטאי
עם גורמי הלחץ ,לא אחת קיימת נשירה מספורט תחרותי כבר
בגיל צעיר .באמצעות בדיקות שגרתיות של רמות קורטיזול במנוחה
ושאלון על פרופיל מצב רוח ניתן לאתר ספורטאים הנמצאים בסיכון
למצב של אימון יתר ואולי לפרישה.
תופעת הדיכאון נפוצה לרוב בקרב בנות ,אך לעתים קיים קושי
בא ִבחונה .הלחץ הפסיכו-סוציאלי כתוצאה מסביבה ספורטיבית-
תחרותית או פציעה עלול להגביר את הסיכון ואת רמות הדיכאון
והחרדה .מתן כלי עבודה להתמודדות עם מצבי הלחץ באמצעות
אימון מנטאלי לספורטאים צעירים והצבת מטרות ריאליות נמצאו
כבעלי השפעה חיובית בהפחתת הפחד מכישלון.
העשרת המאמנים צריכה להתמקד בחשיבות יצירת סביבה
עצמאית-תומכת ,שתפחית את רמות הלחץ ותעודד מוטיבציה
פנימית .יצירת סביבה תומכת תסייע בהתמודדות עם הלחצים
הפועלים על המאמנים בחתירה אחר הצלחה ,שעלולים להוביל
להגדלת הסיכון לפציעה עקב הרצון הבלתי מתפשר למצוינות.
שיתוף ההורים ביצירת סביבה תומכת לספורטאי הוא משמעותי
מאוד כדי למנוע או להפחית תגובות לא תקינות או בעייתיות אצל
הספורטאים .לרוב נמצא כי ההורים מעוניינים לקבל הנחיות כיצד
לתמוך בילדיהם ,אך היישום בשטח הוא בדרך כלל קשה יותר.

מתוךBracknelAC :

בעיות בריאות אקוטיות וכרוניות בקרב ספורטאים צעירים :כדי
להפחית את הסיכון לפציעות ולהחמרת המצב הבריאותי יש להביא
בחשבון כמה המלצות בעת אימון ספורטאים בעלי בעיות רפואיות
אלו ואחרות:
אבחנה לגבי מצב המחלה וחומרתה
השלכות המחלה על בריאותו של הספורטאי  -כיצד היא משפיעה
על אורח חייו
מגבלות אפשרויות לביצוע כתוצאה מהמחלה או מהתרופות
שנוטל הספורטאי
גורמי סיכון כתוצאה מהמחלה או הטיפול
מילוי טופס  ,Therapeutic Use Exemption - TUEהנדרש
על-ידי .)World Anti Doping Agency( WADA

של הפרעות אכילה דווחה בקרב בנות (כ )14%-ובנים (כ ,)3%-וזאת
לעומת אוכלוסיית בני נוער שאינה פעילה באופן תחרותי :בנים 0%
ובנות  .5%להפרעות אכילה עשויות להיות השפעות קצרות וארוכות-
טווח על בריאות וביצוע ספורטיבי.
למעשה ,הסיבות לפיתוח של הפרעות אכילה הן רבות ומגוונות,
כגון סיבות תרבותיות ,אישיותיות ,משפחתיות וגנטיות/ביוכימיות;
וגם גורמים הקשורים נקודתית לביצוע הספורטיבי כמו מאפייני
אישיות (חתירה למצוינות ,אובססיביות) ,לחץ לירידה במשקל לשם
שיפור הביצוע ,תנודתיות רבה במשקל ,התמחות מוקדמת בענף
הספורט ,אימון יתר ,פציעות חוזרות ,אימון לא נכון ,השפעת הורים
ונהלים ודרישות של חלק מענפי הספורט .חשופים לבעיה בעיקר

ספורטאים בענפים קטגוריאליים דוגמת ג’ודו והיאבקות ,בענפים
אירוביים כמו טריאתלון וריצה למרחקים ארוכים וכן בהתעמלות
מכשירים ואמנותית.
ההשלכות הבריאותית של  RED-Sוהפרעות אכילה הן גדולות ,ולכן
יש חשיבות רבה לאיתור מוקדם של הבעיה .האבחון הוא מורכב,
אך יש לעשות מאמצים רבים על-ידי אנשי הצוות והמעטפת
המשפחתית והחברתית העוטפת את הספורטאי באיתור הבעיה.
במקרה של ספורטאי שהציג ירידה מהירה במשקל ,ירידה בקצב
הצמיחה לגובה ,בעיות התפתחותיות ,עלייה בשכיחות פציעות,
שינויים במצב רוח ו/או ירידה בביצועים באימונים ובתחרויות  -יש
לבחון אם הסיבה לתופעות אלו היא הפרעת אכילה או ירידה בזמינות
האנרגטית (.)RED-S
אפריל 2017
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שמואל ללקין :מעצב דרכו ש
ראיון עם מנ

שמואל
דמות מופת

פרופ' גרשון טננבאום

(שמוליק) ללקין נולד ב 8.2.1926-להורים
שעלו לישראל מאוקראינה בשנת .1921
הוא נשוי לירדנה ,ושניהם הורים לשניים ,האחד רופא והשנייה
מנהלת לשכת עו”ד ,וסבים לנכדים ולנינים .שניהם בני  90ופגישתי
עמם הייתה רוויה בהתרגשות ,לאחר שנים רבות של ניתוק.
לשמוליק היה תפקיד מכריע בהקמת המסגרת ההישגית הנקראת
“היחידה לספורט הישגי” .מסגרת זו תומכת בספורטאינו האולימפיים
לאורך דרכם הספורטיבית .אני כותב זאת בהתרגשות ומתוך אהבה
והערכה לאיש שראה נכונה את עתיד הספורט בישראל והיווה אוזן
קשבת לספורטאים במשך כל תקופת כהונתו ואף הרבה אחריה .לכן
הגעתי לראיינו במקום מגוריו ,מגדלי הים התיכון בכפר סבא.

מראהו החיצוני אינו מעיד על כך שעבר כבר  90שנות חיים .הוא נראה
מצוין ,מוחו צלול ,וכפי שהיה בצעירותו  -גם היום הוא בדרן ומצחיקן.
וכמו בעבר ,גם היום ומתוך קשר בל יינתק עם הספורט והספורטאים,
מקומו לא נפקד באירועי ספורט שונים בארץ.

אוניברסיטת פלורידה סטייט
gtenenbaum@admin.fsu.edu

מאז הקמת היחידה לספורט
הישגי יש באמתחתה של
ישראל כבר תשע מדליות,
הרבה בזכותם של אנשים רבים
ושמוליק בראשם ,שראו את
העתיד ,הציבו יעדים ,האמינו
בהם והגשימו אותם
שמוליק למד בבית-הספר “גאולה” בת”א ,הצטרף להגנה ובשנת
 1943לפלמ”ח ושירת בקיבוץ רמת רחל .שנה לאחר מכן ,בהיותו
מפקד מחלקה בקיבוץ בית הערבה ,נתפס על-ידי הבריטים ונידון
לשבע שנות מאסר .הוא ריצה רק שנתיים בבית המעצר הבריטי
בירושלים והשתחרר בשנת  ,1947לקראת הקמת המדינה .באפריל
 1948נשא לאישה את חברתו ירדנה .בתום מלחמת השחרור סיים
שמוליק קורס מג”דים תחת פיקודו של יצחק רבין ז”ל .בהיותו מג”ד
ביקש אותו רבין לשים לב לשני חיילים שהפכו ,לימים ,למפקדים
אגדתיים בצה”ל  -אריק שרון ורפאל איתן (רפול) ז”ל .מאוחר יותר
מונה שמוליק לקצין אג”מ בחטיבה  7ולמפקד הסיירת של החטיבה
בפיקודו של האלוף אסף שמחוני ,מפקד פיקוד דרום.
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ל הספורט ההישגי בישראל

כ”ל ההתאחדות לספורט1996-1962 ,
את דרכו של הספורט ההישגי בישראל במשך  34שנים עיצב
שמואל ללקין ,שעמד בראש ההתאחדות לספורט
מתחילת שנות השישים של המאה הקודמת ועד סופה.
מתוך ראייה נכונה של עתיד הספורט בישראל יזם ללקין,
בין השאר ,את הקמתה של היחידה לספורט הישגי
ואת הבאתו לארץ של תומאס למפרט ,ששינה לחלוטין
את תפיסת הספורט ההישגי בישראל.

צילום :ראובן שוורץ
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ניצל פעמיים
ַ

בהיותו ראש המשלחת האולימפית
למשחקי מינכן  72התריע ללקין
בפני מוסדות הביטחון הגרמניים
על הסכנה שבמיקום מגורי
המשלחת הישראלית ,אך נימוקיו
וטענותיו נפלו על אוזניים ערלות

במהלך שירותו הצבאי קרו לשמוליק
שני אירועים ייחודיים ,שמתפרסמים
כאן לראשונה .בשנת  1956העמיד
האלוף שמחוני מטוס לרשותו של
שמוליק ,כאמור קצין האג”מ שלו,
והטיסו לפגישה עם מפקדי חטיבת
הצנחנים ,טרם המבצע הנועז במתלה
שבסיני .לאחר התחקיר ,בדרך חזרה,
קרתה תאונה שבה נפצעו שמוליק
והטייס .האלוף שמחוני התקשר
לאשתו ירדנה והודיע כי בעלה נהרג
בתאונה .עד מהרה התברר ששניהם
“רק” נפצעו ואף חזרו במהירות לתפקוד מלא ...לאחר ימים אחדים
ביקש האלוף שמחוני משמוליק להצטרף אליו לטיסה עם קצין בכיר
נוסף .שעה קלה טרם הטיסה הוחלף שמוליק בקצין בכיר אחר
ונתבקש להישאר בבסיס .באותה טיסה ניספה האלוף שמחוני ,יחד
עם שני קצינים נוספים ,לאחר שמטוסם התרסק בעקבות סופה עזה
בירדן ,לא הרחק מהעיר אילת .כאב האובדן של חבריו היה קשה
מנשוא ,ושמוליק נושא עד היום את זיכרון שני האירועים הללו ,שהיו
עלולים להביא למותו.

דמות נערצת
בעת היותו בשירות צבאי היה שמוליק ספורטאי מצטיין .כבר בגיל
 14הוא זכה באליפות ארץ-ישראל בטניס שולחן ,ובעונת 1958/59
הקים קבוצת כדורעף שזכתה באליפות המדינה ,ואף שיחק בקבוצת
הכדורסל של הפועל תל-אביב .בתחילת שנות השישים פנו אליו
נציגי מרכזי הספורט הגדולים “מכבי”“ ,הפועל” ו”אליצור” וביקשו
ממנו להקים גוף א-פוליטי שיתכנן ,יבצע ויעקוב אחר התפתחותם
המקצועית של ספורטאי ישראל .המגמה הייתה אמנם מקצועית,
אך הלחצים מכיוונם של מרכזי הספורט הפוליטיים היו דומיננטיים
והשפיעו רבות על ההחלטות שהתקבלו באותה עת .שמוליק נאבק
קשות כנגד לחצים אלה כמו גם נגד הקשר בין ספורט לפוליטיקה,
שנראו בעיניו לא מוצדקים ואף מזיקים לספורטאים עצמם.

הקמת התאחדות הספורט

בשנת  1962הוקמה התאחדות
הספורט בישראל ,ובתחילה נכללו בה
 12איגודי ספורט .המבנה הראשון
ששימש את ההתאחדות כלל חמישה
חדרים שנשכרו ליד קולנוע אופיר
בתל-אביב 12 .שנים לאחר מכן עברה
ההתאחדות למבנה הקבוע שלה -
ברחוב מרמורק בעיר ,ליד תיאטרון
“הבימה” ,ומספר איגודי הספורט
המשויכים לה עלה ל .21-ההתאחדות
לספורט הפכה למוסד הדומיננטי של
הספורט ההישגי בישראל .שמוליק,
מנהיגו של מוסד זה ,היה דמות נערצת על-ידי הספורטאים .כקפטן
נבחרת ישראל בכדוריד דאז אהבנו לבקר את שמוליק ,משום שידע
להפוך את משרדו לבית חם ,שנסך בנו תחושת ביטחון ואהבה.

הקמת היחידה לספורט הישגי
בשנת  1982הוקמה היחידה לספורט הישגי ,המשמשת מאז ועד
היום כזרוע המקצועית של הוועד האולימפי ומינהל הספורט .שמוליק
יזם והביא לישראל את המומחה היהודי הנודע ,תומאס למפרט,
לאחר ששימש שנים רבות כמומחה נודע לספורט הישגי בפולין,
ומאוחר יותר הקים את המוסד לספורט הישגי הגרמני ואף עמד
בראשו .למפרט נתמך גם על-ידי רשות הספורט במשרד החינוך
והועד האולימפי ,ולמעשה היווה מעין “הסכמה כללית” בין גופי
הספורט המובילים בישראל .יריב אורן ,בהיותו מנהל רשות הספורט,
הקצה לגוף החדש מקום במרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון
וינגייט ,והמסגרת החדשה כונתה אז “אגף הספורט” .מקומו של
אגף הספורט איפשר לספורטאי ההישג של המדינה לקבל שירותי
רפואה ומדע נגישים וטובים ,שהתפתחו מאז והתרחבו רבות עד
להיקפם כיום.
כמנהל אגף הספורט ואחר-כך המרכז לרפואת ספורט ולמחקר ע”ש
ריבשטיין ,אינני יכול שלא לזכור את הישיבות הסוערות שליוו את
פיתוחו של הגוף החדש שקרוי “היחידה לספורט הישגי” .הקמתה
ופיתוחה של היחידה עומדים ,ללא ספק ,לזכותו של שמוליק ללקין
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וחבריו יריב אורן ,יצחק אופק וגלעד
ויינגרטן .טרם “תקופת למפרט” לא
זכתה ישראל במדליות אולימפיות,
ומאז הקמת היחידה יש באמתחתנו
כבר תשע מדליות ,הרבה בזכותם של
אנשים רבים ושמוליק בראשם ,שראו
את העתיד ,הציבו יעדים ,האמינו בהם
והגשימו אותם.
למרות התגשמות החלומות ושביעות
הרצון מהעשייה הרבה ,ניתן היה לחוש
(שמואל
מרירות מסוימת בדבריו של שמוליק.
במהלך דרכו הארוכה הוא חש עוינות
מאנשי גופי הספורט הפוליטיים.
הוא נתפס על-ידם כאדם שאיים על
משרותיהם ,כמישהו שצבר כוח ועצמאות רבים מדי.
מתוך הרצון לראות בהתאחדות מרכז עצמאי ,בדומה לוועד
האולימפי ,יזם שמוליק בתחילת שנות התשעים את העברת
ההתאחדות לעיר הרצליה ,בתמיכתו של ראש העיר דאז ,אלי לנדאו.
הוא ראה בהתאחדות גורם מרכזי בקידום הספורט ההישגי בישראל.
חזון ויוזמה אלה לא התגשמו; לדבריו ,עקב צרות אופק של אנשי
מרכזי הספורט הפוליטיים .תחת זאת ,ובעקבות דרישה של גופי
ספורט ואיגודים מסוימים לאי-תלות ,פורקה ההתאחדות לספורט
בשנת  ,1996והאיגודים הפכו להיות עצמאיים.

“אין מאושר ממני לראות שמה
שהקמנו  -הגוף המרכז שמציב
קריטריונים ,תומך מקצועית
וכספית ומקדם שיטות אימון -
עושה כיום עבודת פאר”

מינכן “ :72ישראל לא תירתע”
שמואל ללקין שימש כמנכ”ל ההתאחדות לספורט במשך  34שנים.
שבע פעמים עמד בראש המשלחת האולימפית למשחקים ,אך
הבולט מכולם היה תפקידו הרם במשחקים האולימפיים במינכן
 .1972במהלך שיחתי עם שמוליק ניכר היה שהוא נרגש מאוד כאשר
העלה בזיכרונו את אירועי הטבח של  11מספורטאינו ומאמנינו .הוא
סיפר שהתריע מראש בפני מוסדות הביטחון הגרמניים על הסכנה
שבמיקום מגורי המשלחת הישראלית ,אך נימוקיו וטענותיו נפלו
על אוזניים ערלות .נאומו באוזני רבבות צופים באיצטדיון האולימפי
במינכן ומיליונים בעולם כולו היה מרגש מאין כמוהו .הוא הבטיח אז
כי ישראל לא תירתע ולא תחדל להשתתף במשחקים האולימפיים
ובאירועי ספורט בין-לאומיים גדולים .הוא נסך בכולנו כוח ואמונה
לעתיד .והוא צדק.

ללקין)

דמות מופת
כאשר שאלתי את שמוליק בן התשעים
כיצד הוא רואה את הספורט ההישגי
כיום ,ממרום גילו ,הוא ענה“ :אין מאושר
ממני לראות שמה שהקמנו  -הגוף
המרכז שמציב קריטריונים ,תומך
מקצועית וכספית ומקדם שיטות אימון -
עושה כיום עבודת פאר .שמחתי לשמש
כיו”ר הקרן לספורטאים מצטיינים ,ואני
מאושר לראות את הישגי ספורטאינו
מאז שהייתי שותף לעיצוב דרכו של
הספורט ההישגי בישראל”.

דרכינו הצטלבו פעמים רבות; קודם כשחקן מכבי ת”א ונבחרת
ישראל בכדוריד בשנות השבעים ואחר-כך כעמית לעשייה  -כמנהל
המרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט .שמוליק היה תמיד
דמות מופת עבורי .שמחתי מאוד שנפל בחלקי לראיין את האיש
הנפלא הזה ולכתוב על פועלו המרשים לטובת הספורט בכלל
וספורטאי המדינה בפרט.
 .1משלחת ישראל דקות אחדות לפני טקס הפתיחה של המשחקים
האולימפיים במכסיקו  .1968משמאל לימין :שמואל ללקין ,ראש
המשלחת ,יוסף “יושו” ענבר ,חיים גלובינסקי ,נציג הוועדה המארגנת
ומלוָוה מטעם הוועדה המארגנת.
 .2שמואל ללקין ,מנהל המשלחת האולימפית של ישראל למשחקי
מינכן  ,1972נואם בטקס האזכרה באִיצטדיון האולימפי למחרת רצח י”א
הספורטאים הישראלים“ .עליי להבטיח לכם נאמנה כי ספורטאי ישראל
לא יירתעו בגלל המעשה השפל…” ,אמר בנאומו.
 .3ספטמבר  .1974ראש הממשלה יצחק רבין (עומד במרכז) מקבל
את פני משלחת ישראל בשובה ארצה עטורת מדליות ממשחקי אסיה
שנערכו בטהראן .עומדים מימין לשמאל :שני מימין ,שר החינוך אהרון
ידלין ,הרצה חנה שזיפי וראש הממשלה יצחק רבין .כורעים מימין
לשמאל :דוב שחר (שונשיין) ,שמואל ללקין ,האצנית אסתר שחמורוב-
רוט והשחיין דן ברנר.
 .4תחרות טניס סניורים במועדון הפועל צהלה ,אביב  .1996מימין :שלמה
גליקשטיין ,מקבל הגביע ,מאיר כהן ,יו"ר ועדת סניורים דאז ,שמואל
ללקין ,יו"ר המועדון ,ויאיר אנגל ,יו"ר איגוד הטניס.
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המטרה :הגדלת הה

צעדים נדרשים לטיפוח הספ
מאמנים

מדעי הספורט

ד"ר אנטיה הופמן

מנהלת המחלקה לצעירים
במכון ליישום מדעי האימון ,לייפציג ,גרמניה
ahoffmann@iat.uni-leipzig.de

יוליאן וולף

עוזר מנהלת המחלקה לצעירים
במכון ליישום מדעי האימון ,לייפציג ,גרמניה

* נייר עמדה של המכון ליישום
מדעי האימון ,לייפציג ,גרמניה
רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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בענפי ספורט רבים בגרמניה מתריעים
כבר זמן רב על העדר דור עתיד ומוכשר
ועל ליקויים בהכשרה הבסיסית של הספורטאי הצעירים במדינה.
הנושא זוכה גם לתשומת-לב הולכת וגוברת של הציבור הגרמני
בכלל .מי שעוסקים בקביעת מדיניות הספורט ואלה שמיישמים
אותה בשטח העלו את הצורך בשיפור התהליכים לאיתור ולטיפוח
הכישרונות.
במסגרת המכון ליישום מדעי האימון חקרנו את התכניות הקיימות
לטיפוח ספורטאים לטווח ארוך ולהתפתחות הקריירה שלהם
( .)LTAD - Long Term Athlete Developmentכמו כן ,בדקנו את
צרכיהם של הכישרונות הצעירים בשלבים השונים של התקדמותם,
עד לרמה של ספורטאי צמרת (ראה בהמשך) ובהתאם לפוטנציאל
השיפור שלהם .מאמני דור העתיד הם אלה שאחראים לבנות ולעצב
את השיטות לאימון צעירים וליישמן בשטח.
פיתחנו מודל של טיפוח כישרון (מבוסס על ,)Gagné, 2008
המוצג באיור  1בעמוד  .104בשלב הראשון בתהליך התפתחותו
של הספורטאי  -שלב הדגימה (איתור) (גילאים  ,)10-6מאתרים
את הספורטאי הצעיר והמוכשר ומגייסים אותו לפעילות ראשונית
באגודה ,שבה ההתמקדות היא בעיקר בהנאה מעצם הפעילות.
בשלב השני ,שלב ההתמחות (גילאים  ,)15-11מתמקדים בטיפוחו
ובפיתוחו של הספורטאי תוך הדגשת ההיבט החינוכי  -לימוד ותרגול
של איך להתאמן .השלב השלישי הוא שלב ההשקעה (גילאים 18-
 ,)16שבו ההתמקדות היא בתחרות  -הספורטאי הצעיר לומד כיצד
להכין את עצמו לתחרות וגם כיצד להתחרות הלכה למעשה .השלב
האחרון בטיפוחו של הספורטאי הוא השלב ההישגי (הגיל הבוגר),
שבו החלק החשוב ביותר הוא ההגעה להישג עצמו ,ולכך מכוון גם
האימון.
			
בשלבי טיפוחו של הספורטאי ישנם גורמים סביבתיים וגנטיים
המשפיעים על התפתחותו .הכישרון מהווה חומר גלם ותנאי מוקדם
למצוינות ,שמוצאת את ביטויה בשלב מאוחר יותר ,אך גם כישרון
מעל הממוצע עלול להישאר כזה ולא להתפתח (וישנם מקרים רבים
כאלה) .כדי להפוך מכישרון להצלחה ברמה ההישגית יש צורך
באימון שיטתי לאורך זמן ובתהליך המכוון לפיתוח הכישרון (Tucker
 .)& Collins, 2012גורמים סביבתיים כמו תמיכת ההורים ,מערכת
הספורט הקיימת ואולי גם מקום המגורים עשויים להשפיע לחיוב
על תהליך זה ,אך גם לשלילה  -ובכך להאיץ או לבלום ואפילו למנוע
את ההתפתחות .במאמר זה יוצגו המשימות והדרישות העיקריות
המתייחסות לכלל ענפי הספורט.

העדר תכנית כוללת לספורט
מחקרים מצאו שהיכולת הגופנית של הספורטאים הצעירים נמוכה
יותר בהשוואה לעבר ( .)Bos et al., 2009אי לכך ,כאשר ילדים ובני
נוער מצטרפים לאגודה/מועדון בתחילת דרכם ,יש צורך להקנות
להם יכולות בסיסיות בסוגי תנועה שונים עוד לפני שניתן לחשוב
על תהליך שיטתי של אימון .זאת ועוד :מספר הילדים בעלי עודף

ישגים בצמרת העולמית

ורט ההישגי של דור העתיד בגרמניה*
אנחנו לא לבד .מתברר שגם בגרמניה ,מדינה שגידלה במשך שנים
ספורטאי-על בתחומים שונים והייתה שוחרת תרבות ספורט ופעילות
גופנית לכלל האוכלוסייה  -קיימת נסיגה ביכולות הגופניות של בני
הדור הצעיר ,ובעיקר חסרים כישרונות צעירים בתחום הספורט ההישגי.
בהיעדר שיתוף פעולה בין גופי הספורט במדינה ,אין תכנית כוללת
לטיפוח ולקידום של דור העתיד בספורט .כותבי המאמר מפרטים
מה צריך לעשות כדי לתקן את המעוות.
משקל עולה בעקביות ,ולכן יש צורך דחוף בקידום הפעילות הגופנית-
ספורטיבית בקרב הילדים ,כמו גם אימוץ סגנון חיים בריא ופעיל
על-ידי כלל האוכלוסייה .לצורך כך אנו זקוקים למגוון של מרחבי
פעילות אטרקטיביים (כמו מתקנים ,פארקים ועוד) ,שבהם ניתן
לבצע פעילויות שונות .לאור השינויים הדמוגרפיים (גידול באוכלוסייה

בעקבות ההגירה) עולה גם המשמעות של איתור כישרונות
שיטתי ,כדי שילדים מוכשרים רבים יותר מבחינה ספורטיבית יזכו
לפעילות מוכוונת-ספורט הישגי .מועדונים ובתי-ספר שונים במדינה
הכירו בצורך לטפל בנושא ופיתחו תכניות לאיתור ,למיון ולטיפוח
ספורטאים צעירים .ישנם מחוזות שבהם מפעילים את התכניות הללו
מתוךRunning writing :
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ובוחנים את כל הילדים בגילי בית-
הספר היסודי בהתאם לדרישות
המנטאליות וליכולת המוטורית וגם
בהתאם למוכנות הנפשית שלהם
ולרצונם להגיע להישגים בספורט.
על סמך התוצאות והכישורים זוכה
כל ילד להמלצה להצטרף למועדון
המתאים עבורו .המלצה זו עשויה
להיות לגבי ענף ספורט מסוים
לשם קידום הכישרון וההישגיות,
או המלצה כללית לעסוק בספורט
ולטפח את הפעילות והתנועה
באשר הן במקרים של חסכים מוטוריים.
סוג כזה של תכנית כוללת לספורט ,החל בגילי בית-הספר היסודי,
רצוי שתיבנה בכל גרמניה .התוצאות של המבדקים המוטוריים
שנערכים לילדים והערכת היכולת ההישגית שלהם מהוות כלי מעשי
למאמנים ולממונים על הספורט ההישגי של דור העתיד .זהו כלי
אובייקטיבי ,זמין ,קל יחסית ,מובן והגיוני גם עבור ההורים .אנו ,אנשי
מדעי הספורט ,עושים שימוש תדיר בכלים אלו כאשר יש צורך לבצע
איתור ומיון של כישרונות.

בתהליך האיתור והמיון של ספורטאים
צעירים יש לשים דגש רב יותר
על הערכת היכולות הקואורדינטיביות
והטקטיות-תפיסתיות ,כמו גם
על היבטים פסיכולוגיים שונים

כך או כך ,עד לסיום גיל ההתבגרות לא ניתן להעריך את התפתחות
היכולת הגופנית בצורה אמינה ,וודאי שלא להסתמך על הערכות אלו
בלבד .היכולות המוטוריות ו/או המאפיינים התחרותיים שמתגלים
במבדקים אינם מהווים ,עד לתחילת גיל ההתבגרות ,תנאים מוקדמים
להצלחה ואף לא ערובה להצלחה בשלב מאוחר יותר (Abbott et
 .)al., 2005גורמים מכריעים המשפיעים על היכולות הספורטיביות
כגון צריכת חמצן מרבית וכוח מרבי נקבעים במידה רבה על-ידי
דרגת הבשֵלות הביולוגית (Gastin et al., 2013; Gonçalves et
 .)al., 2012; Lidor et al., 2009כפועל יוצא מכך ,צעירים המאחרים
להתפתח נמצאים תמיד בעמדת נחיתו ּת במבדקי יכולת בהשוואה
לצעירים שהקדימו להתפתח.
כדי להימנע מאיבוד כישרונות כתוצאה מכך חשוב להביא בחשבון
את הגיל הביולוגי והוותק באימון .מעבר לכך ,בתהליך האיתור יש
לשים דגש רב יותר על הערכת היכולות הקואורדינטיביות ,הטכניות
והטקטיות-תפיסתיות כגון יצירתיות בספורט והבנת המשחק (Baker,
 .)2003מחקרים רבים מוכיחים באופן ברור כי ספורטאים מצליחים
נבדלים מהפחות מצליחים בראש ובראשונה בהיבטים פסיכולוגיים
כגון חתירה למטרה ,משמעת עצמית ,תשוקה ועוד (& Abbott
.)Van Rossum, 2009
ניתוח הביצוע

טיפוח כישרונות

במערכת הספורט הגרמנית נחשב
הטיפוח לטווח ארוך כאבן דרך
להצלחה בספורט ההישגי .לעתים
קרובות ,מיקום גבוה באליפויות
עולם ואירופה לנוער מהווה תנאי
מוקדם להגעה להישגים בגיל
הבוגר .ניתוחים של סוגי ספורט
שונים מוכיחים שהעילית העולמית
היא מורכבת ומגוונת ביותר ( .)Hoffmann & Wulff, 2013לדוגמה:
רק חלק מהספורטאים המצליחים עובר את מסלול הבנייה לטווח
ארוך בענפי הספורט השונים ,וישנם ספורטאים מצליחים בצמרת
העולמית גם מבין אלה ש"נדלקו מאוחר" (.)Gulbin et al., 2013
הדבר מתאפשר בראש ובראשונה בענפי ספורט המאופיינים
במשימות מוגדרות וסגורות והמאפשרים הגעה לשיא היכולת בגיל
מאוחר יחסית ו/או אינם דורשים מיומנויות טכניות רבות.
מכיוון שהקשר בין הצלחה בגילי הנערים והנוער ושבירת שיאי עולם
בגיל הבוגרים הוא שונה בתכלית בין ענף ספורט אחד למשנהו ,יש
צורך לבחון דרכים ושיטות מתאימות בכל ענף ולבדוק את הדרכים
לאיתור כישרונות ומיונם בכל ענף לגופו .על בסיס זה יש להגדיר,
לאחר מכן ,מטרות אסטרטגיות ובשלב הבא  -לבנות מתוכן פרופיל
דרישות ושיטות מיון והכוונה בהתאם להתפתחות ,כפי שנדרשים
באותו ענף .אלו יהוו את הבסיס לצעדי איתור כישרונות ,לשיטות
אימון מותאמות ולבניית מסגרת של תחרויות לאומיות לטווח ארוך.
גם המערכת לטיפוח הספורטאים חייבת לעבור התאמה לשם כך.
הצלחה בגיל הבוגר אפשרית רק עם עבודה נכונה בשלבי הבסיס
(בגיל הצעיר) ,וזאת באמצעות מאמן ודמות אחראית באגודה ולאחר
מכן בנבחרת האזורית ובאיגוד הלאומי.
הסמכות לקביעת קווים מנחים נתונה בידי האיגודים הספציפיים.
כאשר בוחנים את הדרכים ,השיטות ומסגרות העבודה מתברר
שלעתים קרובות הן אינן אחידות ואינן תואמות את המציאות וגם לא
את הרמה הנדרשת .אי לכך ,נדרש שיתוף פעולה של כל הגופים
הנוגעים בדבר (ועד אולימפי ,היחידה לספורט הישגי בגרמניה ועוד).
שיתוף פעולה זה צריך להתבטא בין השאר גם בתמיכה מדעית
יישומית ,בבקרה ובמעקב המשרתים את איגודי הספורט.
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)Hoffmman, 2013
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איור  :2היקפי אימון של ספורטאי הטריאתלון המצליחים בעולם במהלך
השנים ( - ATאימון אתלטיקה - S ,אימון שחייה - R ,אימון אופניים,
 - Lאימון ריצה)

המאמן

הפעילים עצמם וגם את העוסקים
במדעי הספורט .מחקרים שעסקו
בענפי ספורט שונים מראים כי
ספורטאים מצליחים צברו ,עד
לתחילת אימוניהם ברמה ההישגית,
ניסיון בענפים שונים רבים ,ואלה
באימונים
בעיקר
שהתמקדו
ספציפיים בגיל הצעיר הצליחו פחות
בהמשך דרכם (;Baker, J., 2005
Côte et al., 2009; Moesch et
 .)al., 2011עם זאת ,חשוב לציין
שבסוגי ספורט שבהם הבשלות
הטכנית מהווה קריטריון משמעותי בהערכת היכולת ,נראה שיש
צורך בהתמחות מוקדמת (למשל  -בהתעמלות מכשירים ואמנותית,
שחייה ,החלקה אמנותית על הקרח).
היקפי האימון עשויים לבוא לידי ביטוי באופן ספציפי בענף הספורט,
בשילוב עם פעילות קואורדינטיבית וטכנית כללית הקשורה ישירות
לאותו ענף .רמה גבוהה של יכולות ספציפיות בענף מסוים וסבולת
מתאימה מחייבות הכנה והתפתחות .זה אינו משנה באיזה שלב
מגיע הילד/נער לספורט ההישגי; כדי להצליח הוא חייב להיות מצויד
במוטיבציה גבוהה ,בשאפתנות וביכולות פסיכולוגיות (אמונה ביכולת,
משמעת עצמית ,יכולת התמודדות עם לחץ ועוד) .גם תכונות אלו
זקוקות לאימון שיטתי ,בדיוק כמו טיפוח היכולת הגופנית .ובכל
הקשור ליכולות הגופניות  -לספורטאים הגרמנים יש עדיין כישורים
גבוהים.

קיים צורך דחוף לטפל בהכשרת
מאמנים לספורט ההישגי של
הדור הצעיר .מאמנים מעולים הם
הבסיס ,ויש לציידם בהסכמי עבודה
לטווח ארוך ולתגמלם בהתאם

במקביל לעצם טיפוח הכישרונות
היכולות
ובניית
הצעירים
הספורטיביות שלהם קיימת גם
אחריותם של המאמנים לרכישת
ידע רחב ולפיתוח אישיותם של
ספורטאיהם .טיפוח כישרונות מחייב
מאמנים בעלי יכולות מתאימות,
שהוסמכו לעמוד בדרישות בשלבי
ההכשרה השונים .במילים אחרות ,איכות המאמן ,שבאה לידי ביטוי
ביכולות האימון ובידע המקצועי ,המתודי-פדגוגי והחברתי שלו ,מהווה
תנאי מוקדם עיקרי להתפתחות מוצלחת של הספורטאי הכישרוני.
בשלבי האימון השונים ישנם הבדלים משמעותיים בכל הקשור
לדרישות מהמאמן באשר ליכולותיו ואופני התנהגותו .הדרישות
הללו נעות בין חינוך ספורטיבי (פדגוגיה) ,מוטיבציה והתמחות
בתורת האימון .התפתחות אופטימלית של הספורטאי דורשת אפוא
התאמה בין יכולות המאמן ובין דרגת התפתחותו של הספורטאי
וצרכיו (.)Côté et al., 2009; Gould et al., 2002
יש להדגיש שאימון צעירים ,המתמקד בהקניית בסיס מוטורי ,טכני
וטקטי ,אינו יכול להוות דגם לאימון של ספורטאי עילית .בשלבים
השונים של הטיפוח (לטווח ארוך) נדרשים אופני התנהלות תוכניים
ומתודיים שונים ,וזאת מאחר שקיים שוני בדרישות בין קבוצות הגיל
השונות ( .)Viru et al., 1999עד לסיום תקופת ההתבגרות המינית,
על המאמנים להתמקד בשיפור מערכת העצבים של הספורטאים,
הקובעת במידה רבה את התפתחות הדרישות בתחום הקואורדינציה,
היכולת הטכנית והמהירות .מרכז הכובד של תכנית האימונים צריך
אפוא להיות הכשרה בסיסית באופני התנועה הספורטיבית ,מהירות
ושטף תנועה ,תוך התאמה לדרישות שמציב ענף הספורט .כמן כן
 להתמקד בבניית רפרטואר טכני-טקטי נרחב בהתאם לאותו ענף( .)Baker, 2003לאחר הגעה לבשלות מינית יש לאתגר במידה רבה
יותר את התהליכים המטבוליים (סבולת אנאירובית ואירובית) (Ford
 .)et al., 2011בענפים התלויים במבנה הגופני עולה חשיבותם של
אימוני הסבולת האנאירובית ואימוני הכוח ,המיועדים להגדלת נפח
השריר ( .)Lloyd et al., 2012, 2013בעבר הלא רחוק ,דיונים שעסקו
בשיטות אימונים עוררו את הרושם שניתן "לחסוך" בזמן ובנפח
אימונים על-ידי העלאת עומסים ורמת אינטנסיביות .בטווח הארוך,
הדבר אינו אפשרי ,וזאת כיוון שאל איכות וכמות ניתן להתייחס רק
כיחידה אחת ,ומשום שהתפתחותן של דרישות הביצוע והבטחת
הסבולת יושגו רק בעזרת היקף אימון מתאים (.)Wick, 2006
כפי שניתן לראות באיור  ,2טריאתלט בן " 17גומע" כחצי מנפח
שעות האימון השנתיות ( 500שעות בשנה 12 ,שעות בשבוע)
לעומת טריאתלט בוגר (יותר מ 1000-שעות אימון בשנה 24 ,שעות
שבועיות).
כפי שצוין מקודם ,ילדים ונערים מגיעים כיום לאגודות הספורט כאשר
היכולות הגופניות הבסיסיות שלהם נמוכות יותר מבעבר .אי לכך,
חשוב אף יותר להקפיד על הכשרה בסיסית מגוונת מבחינה מוטורית
וספורטיבית ,עד לסיומה של תקופת האימון הבסיסי .יתרונה של
בנייה שיטתית ומגוונת של תהליך האימון טמון בכך שניתן להשתמש
באפקט ההמרה וביכולות/כישורים בענף הספורט לשם פיתוח סבולת
ספציפית ( .)Baker, 2003 ,2009ההשפעה של תוכני האימון הספציפי
בגיל הילדות עשויה לבוא לידי ביטוי בשלבי האימון המאוחרים יותר.
השאלה אם התמחות מוקדמת בענף מסוים או התנסות במגוון
ענפים מקדמת את התפתחות היכולות הגופניות ,מעסיקה גם את

הגיל הביולוגי והכרונולוגי
קצב ההתפתחות במהלך הילדו ּת והנערו ּת שונה בין אחד לשני
( ,)McManus & Armstrong, 2011כפי שניתן לראות בתמונה
להלן ,במיונים של הנבחרת הצעירה של גרמניה בכדורגל (.)U15
ההבדל בגיל בין השחקן הצעיר והמבוגר ביותר הוא חודש בלבד
אבל  38 -ס"מ בגובה ו 29-ק"ג במשקל .יש אפוא להביא בחשבון
את הבשלות הביולוגית וגילו הכרונולוגי של הספורטאי .המאמנים
והאחראים על הספורט ההישגי של דור העתיד נדרשים לתעד את
האימון ואת התפתחות הגורמים קובעי היכולות .רק כך ניתן לקדם
את התפתחות הספורטאים באופן שיטתי ולהעריך בצורה אמינה

צעירים שהשתתפו במיונים לנבחרת הכדורגל הצעירה ( )U15של גרמניה
()1996

את סיכוייהם בעתיד.
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תהליך הבשלות הביולוגית גורם
להפרעות במערכות היציבה
והתנועה ,והחזרה לאיזון נעשית
בקצב איטי .אי לכך ,לעלייה
בעומסים יש להכין את הגוף
באופן שיטתי (;Fröhner, 2013
.)Fröhner & Wagner, 2008
בגיל הילדות יש ליישם ,לצד
אימון אתלטי מגוון ,גם אימוני
חיזוק שיסייעו במניעה של
חוסר האיזון ובייצוב הנקודות
העיקריות הקשורות לבניית
הגוף .ניתן לתמוך בתכנית
האימון על-ידי ויסות העומסים
וההתאוששות והכוונת תוכני האימון לכך.

מכריעים (תחרותיים) (Collins,
.)& MacNamara, 2012
במסגרת תהליך ההתפתחות יש
להכשיר את הצעירים לקראת
התמודדות עם ריבוי תחרויות
ולהתמקד בהגעה להישגים כפי
שניתן לראות ,בין היתר ,בשחייה
האמריקנית .במילים אחרות,
כדי להצליח להשתלב בצמרת
העולמית נדרשת ,כבר בגיל
הנוער ,התמקדות הדרגתית
בספורט ההישגי .כפועל יוצא
מכך ,יש לאפשר הגמשה
בתהליך ההכשרה הלימודית
והמקצועית ,או הארכתה
לתקופה שלאחר סיום הקריירה הספורטיבית ,בעיקר כשמדובר
בתקופות של עומסים גבוהים (למשל ,מחנות אימונים לתקופות
ארוכות ,הכנה לתחרויות חשובות וכדומה) (.)Bullock et al., 2009

גרמניה זקוקה לפתרונות המכוונים
להצלחה של דור העתיד בספורט ההישגי.
יש להסתמך על שיטות שהוכיחו את עצמן
במדינות שונות בכל הקשור לבניית
מערכי אימונים ולטיפוח יכולות
לטווח הארוך ,תוך התאמתן
להתפתחותו האישית של כל ספורטאי

מבחינה טכנית ,המתבגרים חייבים לשלוט בתרגילי האימון מוקדם
ככל האפשר כדי למנוע דפוסי תנועה שגויים ופציעות (Maffulli et
 .)al., 2011למניעת עומס יתר חשוב להכין את הגוף היטב לקראת
העומס על המפרקים באמצעות אימוני טכניקה וייצוב השרירים
שאליהם מכוון העומס ,התומכים במפרק מסוים ובעמוד השדרה.
שלב הבגרות המינית מאופיין לעתים בשינויים גופניים גדולים ביותר,
שעלולים לפגוע במערכת התנועה והיציבה ובקואורדינציה .בשלבים
אלו יש להקפיד על התאמה אישית של מינון העומסים ,להגביל את
עומסי הכוח המתפרץ ולהפחית את התרגילים הכרוכים בעומסים
גבוהים על מערכת השריר והשלד.
תחרויות הן חלק מהותי בפיתוח הכישרון הצעיר .ספורטאים
ומאמנים שואפים להצליח בתחרויות ומתאמנים לקראתן ,ומשום כך
יש להכשיר את הספורטאים בעזרת מגוון של פעילויות המכוונות
לדרישות הביצוע התחרותי ,תוך התייחסות לטווח הארוך .במקום
להעתיק לצעירים את הדרישות התחרותיות המיועדות לבוגרים,
על איגודי הספורט לארגן תחרויות שהמבנה שלהן מותאם לרמת
ההתפתחות הפיזיולוגית והפסיכולוגית של הספורטאי הצעיר
ולמטרות האימון שלו .מעבר לכך ,האיגודים חייבים לדאוג שתוכני
האימון יותאמו לדרישות של התחרויות הבין-לאומיות בגילי הנוער.

תפקיד הסביבה בתהליך הטיפוח
של הספורטאי הצעיר
טיפוח כישרונות מוצלח מצריך סביבה ידידותית לספורט ההישגי
ומערכת טיפוח בעלת מטרות ברורות ( .)Martindale, 2007הטיפוח
חייב להתבצע בשיטתיות ובתיאום .מדינות בעלות הישגים בספורט
ברמה הבין-לאומית בונות כיום דרכים חדשות .למשל ,כהשלמה
לצעדי האיתור והקידום המסורתיים ,הן קובעות גם העברת-כישרונות
( )Talent transferשיטתית מענף לענף ,או מקדמות כניסה מאוחרת
לענף הספורט ( .)Gulbin et al., 2013כדי להבטיח את מקומה של
המדינה בתהליך הטיפוח לטווח ארוך עליה להגמיש ולהרחיב את
מערכת האיתור והטיפוח ,כך שיותר ספורטאים יוכלו לצבור ניסיון
באימונים ובתחרויות כדי להצליח ברמה הבין-לאומית .משימה
נוספת היא קידום התפתחות אישיותם של הספורטאים .כדי להכשיר
ספורטאים בוגרים יש להציב בפני המתבגרים אתגרים מכווני-מטרה
(תחרויות) ,שיוציאו אותם מ"אזור הנוחות" במקום "לעטוף אותם בצמר
גפן" דרך קבע .רק כך נוכל לתרום לפיתוח אסטרטגיות התמודדות
של הספורטאים הצעירים ,שאותן יוכלו ליישם מאוחר יותר במצבים
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מסקנות
המטרה העיקרית של התכניות לטווח ארוך היא להגיע למצוינות.
בהתאם לכך יש לבנות את אימוני דור העתיד והתקדמותם לעבר
שיאים עולמיים .בהתבסס על מגמות וניתוחים של הדרישות בתחום
הספורט הספציפי ,שבוצעו לאורך זמן במדינות שונות בעולם ,יש
להגדיר את המאפיינים והדרישות מותאמי-גיל ,ומתוך כך להסיק
באופן ישיר לגבי בניית הכושר לטווח ארוך וליישם את המסקנות.
לספורט ההישגי של דור העתיד ולספורטאי העילית אין חוסר בידע
וביכולות .החוסר העיקרי הוא ביישומם .כל הצדדים הנוגעים בדבר
חייבים ליישם את ההנחיות ביעילות כדי להבטיח ,לטווח ארוך,
הצלחה בזירה הבין-לאומית .לצד הגברת החשיבות שמייחסים גופי
הממסד לספורט ההישגי (של דור העתיד) ,יש לפתח אסטרטגיה
משותפת ,ולשם כך יש צורך בפיקוח מקיף על כל ענפי הספורט,
על תיאום ורישות (נטוורקינג) של האמצעים הננקטים לטיפוחם של
הספורטאים ,כמו גם על שיפור דרכי העברת המידע והתקשורת.
במסגרת זו ,של קידום דור העתיד ,יש ליצור מנגנונים להבטחת
האיכות וליישמם בפועל .יש ליצור גירויים ספציפיים שיחזקו את
האיגודים הלאומיים הספציפיים בכל הקשור להבנת סמכותם
לקבוע קווים מנחים ויישומה של סמכות זו על-ידי .1 :הצבת דרישות
ברורות באשר לשיטות אימונים ולאמצעים לזיהוי כישרונות;  .2הגעה
להסכמות לגבי המטרות וההשלכות הכספיות הכרוכות באי השגתן.
אבן דרך נוספת להבטחת האיכות היא בניית מערך של מאמן-יועץ
גם בספורט ההישגי של דור העתיד ,כזה שילווה את המאמנים
ויתמוך בהם מבחינה מדעית בעת תכנון וביצוע של תכניות איתור
וזיהוי כישרונות ופיתוחן ואף בתהליכים הקשורים למתודיקה של
האימון .קיים צורך דחוף לטפל בהכשרת מאמנים לספורט ההישגי
של הדור הצעיר .מאמנים מעולים הם הבסיס ,ויש לציידם בהסכמי
עבודה לטווח ארוך ולתגמלם בהתאם.
גרמניה זקוקה לפתרונות המכוונים להצלחה של דור העתיד בספורט
ההישגי .בעניין זה יש להסתמך על שיטות שהוכיחו את עצמן
במדינות שונות בכל הקשור לבניית מערכי אימונים ולטיפוח יכולות
לטווח הארוך ובו בזמן  -התאמתן בצורה גמישה למהלך ההתפתחות
האישית של כל ספורטאי .פתרונות כאלו מחייבים פתיחות כלפי
התפתחויות חדשות בתחום ואומץ לב להציע גם דרכים חדשניות
לזיהוי ולפיתוח כישרונות.
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