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דבר המערכת

הישגי  את  המסכם  והראשון  במספר  השלישי  הגיליון  זהו 
והפראלימפיים  האולימפיים  למשחקים  הישראלית  המשלחת 
שנערכו בלונדון בקיץ האחרון. שאר תוכני המגזין, היוצא לאור 
מקצועיים  במאמרים  עוסקים  הישגי,  לספורט  היחידה  על-ידי 
בתחומי מדעי הספורט ומדעי האימון: פיזיולוגיה, פיזיותרפיה, 

ביומכניקה, פסיכולוגיה של הספורט, תזונת ספורטאים ועוד. 

הופעתה של משלחת ספורטאי ישראל במשחקי לונדון פותחת 
הישגיהם  את  מנתחים  דוידוב  והילה  לוסטיג  גילי  המגזין.  את 
בהשוואה   )2012-2009( האחרון  האולימפי  המחזור  רקע  על 
ראשוניות  והמלצות  מסקנות  וחושפים  קודמים  למחזורים 

לקראת משחקי ריו 2016. 
הישראלית,  למשלחת  פנים  האירו  הפראלימפיים  המשחקים 
שחזרה עם שלל הישגים מכובדים ובראשם 8 מדליות שהשיגו 
ספורטאיה. גולת הכותרת היתה ללא ספק הישגו של הטניסאי 
במדליית  בזכייתו  כולו  ישראל  עם  את  שריגש  גרשוני,  נועם 
של  שורה  ומפרטת  התוצאות  את  מנתחת  לנדר  יעל  הזהב. 

המלצות לעתיד. 
משחקי לונדון שמו במרכז את ספורט הנשים. לראשונה יוצגה 
כל מדינה על-ידי ספורטאית אחת לפחות, ולא היה ענף ספורט 
הנשים  את  מציג  יניב אשכנזי  בו.  לא השתתפה  אחד שאישה 
שכבשו את במת המשחקים ואחרות ששברו 'שיאים תרבותיים': 
מדינות מוסלמיות שמרניות כגון ערב הסעודית, עומן, אפגניסטן 
אין  הראשונה.  בפעם  חלקן  במשלחתן,  נשים  ששילבו  וקטאר, 
ספק - זהו ניצחון גדול לנשים ומסר חסר תקדים לכוחן החברתי 

ולחתירתן לשוויון זכויות בכלל ובספורט בפרט. 
באמצעות סקירת ספרות רחבת היקף מציגים פרופ' רוני לידור 
וגל זיו את המאפיינים הגופניים, הפיזיולוגיים והתנועתיים של 
שחקני כדוריד. הממצאים עשויים לסייע רבות למאמני כדוריד 

לתכנן תכניות אימונים וליישמן הלכה למעשה. 
התועלת של אימונים בתנאי גובה נתגלתה לראשונה במשחקים 
האולימפיים במכסיקו 1968. הפיזיולוגים ד"ר איל שרגל ורותם 
במכון  ריבשטיין  ע"ש  ומחקר  ספורט  לרפואת  מהמרכז  כהן, 
וינגייט, מציגים גישה חדשה ולפיה ניתן ליהנות מהיתרונות גם 
ואכן, מתקן  הים.  פני  בגובה  מיוחדים  לתנאים  על-ידי חשיפה 
של  מגוונת  אוכלוסייה  בהצלחה  משרת  וינגייט  במכון  מיוחד 

ספורטאי הישג. 
כמו  גופנית  יכולת  במבדקי  להשתמש  מרבים  ספורט  מאמני 
ספורטאיהם  יכולת  את  להעריך  כדי  ומהירות  כוח  זריזות, 
ולדרגם בהתאם. השאלה היא אם אותם מבדקים יכולים לסייע 
מנהל  כהן,  יורם  שיזמו  במחקר  כדור.  במשחקי  למאמן  גם 
אשכנזי  ויניב  מצטיינים,  צעירים  ספורטאים  לטיפוח  היחידה 
מהיחידה לספורט הישגי, בשיתוף פרופ' רוני לידור, גל זיו וד"ר 
מיכל ארנון מהמכללה האקדמית בווינגייט, נמצא שקיים קושי 
רב להסתמך על מבדקי יכולת גופנית ככלי למיון כדורסלניות 

צעירות. 
גישת   - הישג  ספורטאי  של  מנטאלית  להכנה  חדשה  גישה 
איריס  וד"ר  בלומשטיין  בוריס  ד"ר  על-ידי  מוצגת   ,LMA-ה
אורבך מהמרכז לרפואת ספורט ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון 
וינגייט. גישה זו מקנה לספורטאי כלים להתמודדות עם לחץ 
מיומנויות  של  ותרגול  לימוד  באמצעות  ותחרויות  אימונים  של 

מנטאליות כמו הרפיה, הדמיה, ריכוז ודיבור עצמי.
למצוינות  פוסקת  הבלתי  בחתירה  הכריזמטית,  באישיותו 
ובהתמסרות טוטלית לשחייניו הוביל יוסף )יוז'ו( טלקי ז"ל, מאמן 
השחייה המיתולוגי, את חניכיו להישגים שלא נודעו כמותם עד 
את  מביא  וינגרטן  גלעד  ד"ר  הבין-לאומית.  ובזירה  בארץ  אז 
סיפורו של מאמן, שחינך דורות של שחיינים והטביע חותם בל 

יימחה על השחייה הישראלית.  
במרכז  ספורט  לרפואת  ביחידה  אורתופד  לבר,  ליאור  ד"ר 
הרפואי "מאיר" בכפר סבא, מנתח את תסמונת הרצועה האיליו-
טיביאלית )Iliotibial Band Syndrom - ITBS(, הגורם השכיח ביותר 

לכאבים בצד החיצוני של הברך, ומציע דרכי טיפול. 
מעקב תזונתי בקרב ספורטאים הוא בעל חשיבות רבה, בעיקר 
ופיזיולוגית  קלינית  דיאטנית  דרור,  יעל  בצעירים.  כשמדובר 
שני  מביאה  בתל-אביב,  "מדיקס"  הספורט  לרפואת  במרכז 
שהסתייעו  צעירים,  וטניסאית  כדורסלן  של   - מקרה  סיפורי 
שלהם  הגדילה  פוטנציאל  את  לממש  כדי  תזונתי  במעקב 

במקביל לשיפור ההישגים הספורטיביים.
ארבעה ענפים אירוביים עומדים במרכז מאמרן של הפיזיולוגית 
רותם כהן והילה דוידוב מהיחידה לספורט הישגי: ריצה למרחקים 
ארוכים, טריאתלון, שחייה במים פתוחים וגלישת רוח. בעקבות 
ספורטאיות  של  והפיזיולוגיים  הגופניים  המאפיינים  ניתוח 

בענפים אלו ניתנות המלצות יישומיות עבור המאמנים.    
ביומכני של  ניתוח  בעזרת  לזהות,  לביומכניקה מסוגל  מומחה 
התנועה, שגיאות של ספורטאי, ועל סמך הנתונים לייעץ למאמן 
כיצד לתקן את השגיאות ולשפר ביצועים. פרופ' דוד בן סירא 
ופרופ' משה איילון מהמכללה האקדמית בווינגייט חושפים את 

תרומת הביומכניקה לאימון הספורטיבי. 
איילת וינשטיין, דיאטנית המשלחת האולימפית והפראלימפית, 
וינשטיין, פיזיולוג של המאמץ, מציגים את התוסף  וד"ר יצחק 
בטא אלנין, אחד התוספים הבודדים שיעילותו כמשפר ביצועים 

גופניים הוכחה מדעית. 
לשיפור  מיוחדים  ואימונים  יציבים  לא  משטחים  על  תרגילים 
ולחזור  יסייעו לספורטאי שנפצע להשתקם  היכולת האירובית 
למגרשים בזמן קצר יחסית. ד"ר אנטוניו דה לו יאקונו מהמכללה 
האקדמית בווינגייט מתמקד בעיקר בתרגילים שנועדו להחזיר 

למגרשים את שחקני הכדורגל.

ספק  אין  והערותיכם.  תגובותיכם  את  ולקרוא  לשמוע  נשמח 
שהן יסייעו לשיח המקצועי ולהצלחתו של המגזין בעתיד. אתם 

מוזמנים לשלוח את תגובותיכם ליניב אשכנזי בדוא"ל:
 yaniva@wingate.org.il

עם סיום כהונתו של יו"ר הוועד האולימפי, מר צבי ורשביאק, אנו 
ורבת השנים לקידום הספורט  לו על פעילותו הברוכה  מודים 
של  שנים  ועוד  דרכו  בהמשך  הצלחה  לו  ומאחלים  הישראלי 

עשייה פורייה לטובת הספורט בישראל. 

קריאה מהנה,

פרופ' גרשון טננבאום ויניב אשכנזי
עורכים

קוראים יקרים
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משחקים אולימפיים <

מטרות
לאחר ארבע שנים של הכנות קדחתניות 
למשחקים האולימפיים בלונדון, שכללו 
אימונים  מחנות  יום-יומיים,  אימונים 
יצאה  ובין-לאומיות,  לאומיות  ותחרויות 

משלחת של 37 ספורטאים וספורטאיות 
שנקבעו  בקריטריונים  עמדו  כולם   -
המשחקים.  לפני  כשנתיים  ופורסמו 
צפי  נקבע  במשלחת  ספורטאי  לכל 
להישגים, שכלל מיקום ותוצאה )בענפים 

המדידים(. הציפיות התבססו על הישגי 
הספורטאים באליפויות עולם ואליפויות 
 - האחרון  האולימפי  במחזור  אירופה 

 .2012-2009
לונדון,  לקראת  העיקריות  המטרות 

ישראל 
במשחקי לונדון 2012

עמידה בקריטריונים לא קלים שהוצבו בפני ספורטאי ישראל לקראת המשחקים האולימפיים 
 )2012-2009 )שנים  האולימפי  המחזור  בכל  להם  שניתנו  אופטימאליים  תנאים  בלונדון, 
ובעיקר 31 המדליות שהושגו במהלכו - כל אלה העלו את רף הציפיות ועוררו תקוות רבות 
שהיעדים שנקבעו ובראשם השגת מדליה אולימפית אחת לפחות - אכן יתממשו. זה לא 
קרה. האכזבה היתה רבה כמובן, אך בצידה היו גם נקודות אור. על המטרות, ההכנות, הצפי, 

התוצאות, הסיכומים והמסקנות מלונדון 2012 - במאמר זה.

גילי לוסטיג  | מנהל היחידה לספורט הישגי

המנהל המקצועי של המשלחת ללונדון  

 gilil@wingate.org.il

הילה דוידוב  | M.B.A מתאמת מקצועית

היחידה לספורט הישגי

 hillad@wingate.org.il

המשלחת האולימפית בבית הנשיא, מר שמעון פרס, ערב היציאה למשחקים
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שהוגדרו במחזור זה, היו כדלהלן:
	•זכייה במדליה

	•ספורטאית אחת על הפודיום
	•מדליה אולימפית בענף חדש

ספורטאים  כ-35	•  תמנה  המשלחת 
וספורטאיות, כמחציתה נשים

ב-10	•  ספורטאים  במשלחת  ייכללו 
ענפי ספורט לפחות. 

כפי שניתן לראות בטבלה 1, המשלחת 
בשני  ביותר  הגדולה  האולימפית 
בבייג'ין  היתה  האחרונים  העשורים 
והקטנה ביותר באטלנטה. מספר הנשים 
הרב ביותר היה בבייג'ין, אך אחוז הנשים 
הגבוה ביותר מכלל חברי המשלחת היה 
בלונדון. ולבסוף - הייצוג הענפי הגדול 

ביותר היה באתונה - 14 ענפי ספורט. 

ניתוח המחזורים 
האולימפיים לקראת 
משחקי לונדון 2012

ובניתוח  ללונדון  בהכנות  הדיון  לפני 
התוצאות מוצגות השוואות בין המחזורים 

האולימפיים )התקופות שבין המשחקים( 
העולם  באליפויות  למדליות  באשר 
ואירופה שהושגו במחזורים אלו ומספר 

המדליות שהושגו בענפים המועדפים.
עד   2009( האחרון  האולימפי  במחזור 
ב-31  ישראל  ספורטאי  זכו   )2012
ואירופה  עולם  באליפויות  מדליות 
ובתנאים אולימפיים, דהיינו,  במקצועות 
האולימפיים  במשחקים  שמתחרים  כפי 
תוצאה  בשחייה,  )לדוגמה,  עצמם 
נכנסת  אינה  קצרה  בבריכה  המושגת 
לחישוב המדליות ואף אינה מקנה כניסה 

לסגל האולימפי(.
מהווה  זה  נתון   ,2 בטבלה  שמוצג  כפי 
קודמים  למחזורים  בהשוואה  עלייה 
למחזור  בהשוואה  כ-50%  של  ושיפור 
בסיס  שימש  זה  שיפור   .)08-05( בייג'ין 
ריאלי לצפי שהוצג לפני משחקי לונדון 

)יפורט בהמשך(.

ענפים מועדפים 
 31 מתוך   29 כי  מראים   3 טבלה  נתוני 

העולם  באליפויות  המדליות   )93.5%(
 )2012-2009( לונדון  במחזור  ואירופה 
ועוד:  זאת  המועדפים.  הגיעו מהענפים 
שמונת  מתוך   7  - עצמם  במשחקים 
הגמרים היו אף הם בענפים המועדפים. 
שיש  ההנחה  את  מחזקות  אלו  עובדות 
להמשיך לעבוד בשיטת העדפת ענפים 
ולרכז מאמצים באלו שייבחרו ע"י הוועד 
למחזור  הספורט  ומינהל  האולימפי 
בענפים  ההתמקדות  עצם   .2016 ריו 
ואנרגיה  משאבים  והפניית  המועדפים 
אליהם הוא נכון בהחלט במדינה בעלת 
תקציבים מוגבלים ומספר מצומצם של 

ספורטאים. 

ההכנות למשחקי לונדון 
 2008 בייג'ין  משחקי  סיום  לאחר  מיד 
מינהלת  חברי  בקרב  דיונים  התקיימו 
בניתוח  שעסקו  ההישגי  הספורט 
ובעקבות  בבייג'ין  וההופעות  ההכנות 
הוועד  כן,  כמו  מסקנות.  הסקת   - זאת 
האולימפי הטיל על חברת האסטרטגיה 

ובמשחקים  ועולם  אירופה  באליפויות  ישראל  של  המדליות  סך-כל   :2 טבלה 
אולימפיים: השוואה בין המחזורים האולימפיים השונים משנת 1985 ועד 2012 

מחזורים 

אולימפיים

אירועי מטרה 

88-85
סיאול 

92-89
ברצלונה 

96-93
אטלנטה 

2000-97
סידני 

04-01
אתונה 

08-05
בייג'ין 

12-09
לונדון

061119141423אליפות אירופה 

0275868אליפות עולם 

0211210משחקים אולימפיים 

0101925242131סה"כ 

 

טבלה 3: מספר המדליות בענפים המועדפים מסך-כל המדליות: מחזור בייג'ין 
לעומת מחזור לונדון 

         מחזור
מחזור לונדוןמחזור בייג'ין הישגים

2131מדליות

1929מדליות מהענפים המועדפים

%90.5%93.5%

המשלחת למשחקים 
האולימפיים בלונדון: נתונים

ספורטאים,   •	37 כללה  המשלחת 
18 מתוכם ספורטאיות )49%(.

ישראל השתתפו ב-10	•  ספורטאי 
ענפי ספורט. 

ל-20	• ספורטאים היתה זו הופעה 
אולימפית ראשונה.

 •	4 מאמנים,   21 נכללו  במשלחת 
מתוכם מאמנות )19%(.

היתה   ) •	52.38%( מאמנים  ל-11 
במשחקים  הראשונה  הפעם  זו 

האולימפיים.
ייצוג  לישראל  היה  	•לראשונה 

בענף הבדמינטון. 
בייג'ין,  למשחקי  	•בהשוואה 
בלונדון לא היתה לישראל נציגות 

בקיאקים, בסיוף ובטאקוונדו.
)התעמלות  שולץ  	•מרינה 
היתה   ,1994 ילידת  אמנותית(, 
הספורטאית הצעירה במשלחת. 

 , •	1977 יליד  )ג'ודו(,  זאבי  אריק 
ביותר  המבוגר  הספורטאי  היה 

במשלחת.

טבלה 1: השוואת הרכב המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים
בין השנים 1992 ו-2012

משחקים
אולימפיים

ברצלונה 
1992

אטלנטה 
1996

סידני 
2000

אתונה
2004

בייג'ין 
2008

לונדון
2012

מספר הספורטאים 
במשלחת

312540364337

מספר הספורטאים 
)גברים(

261830202319

5710162018מספר הספורטאיות

אחוז הספורטאיות 
מכלל המשלחת 

16%28%25%44.44%46.5%48.65%

מספר ענפי הספורט 
בהרכב המשלחת

10109141210
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לא הצלחנו לעמוד במטרה 
העיקרית של המשלחת - 

זכייה במדליה. עם זאת, אין 
להתעלם מכך שהיתה עלייה 

בהשתתפות בגמר לעומת 
בייג'ין 2008 ובדירוגים 10-4. 

22 )מ-37( מהספורטאים עמדו 
בצפי - רובם בצפי להישג 

סביר ולא להישג מעולה 

את  ולהגיש  לנתח  לבדוק,  "שלדור" 
לקראת  והמחשבות  הרעיונות  ההשגות, 

לונדון 2012.
כמה  נעשו  ללונדון  ההכנות  בתהליך 
העיקריים  להלן  משמעותיים.  שינויים 

שבהם:
במרכז  במרכז.א.   ההישג  העמדת 
המאמן  ממוקמים  העשייה 
המקצועיות  התכניות  והספורטאי. 
היו אופטימאליות ונקבעו בשיתוף עם 
מעטפת  מתן  תוך  השונים  האיגודים 

רפואית-מדעית ומקצועית. 
התבססה  זו  חדשה.ב.   תגמול  שיטת 
ודירוג  איכות  לפי  מלגות-בסיס  על 
תחרויות  על  תמריצים   + התחרויות 

בקרה שנקבעו והוסכמו מראש.
ענפים מועדפים. נקבעו 6ג.  פרויקטים 

ב-6 ענפי ספורט מועדפים  ייחודיים 
ו-470(,   RSX( שיט  שחייה,  ג'ודו,   -
התעמלות  )קפיצות(,  אתלטיקה 
אימון  תנאי  ויצירת  וטאקוונדו 
והכנה  סיוע   - כן  כמו  אידיאליים. 

עתידית לקראת משחקי ריו 2016.
ושיפור  הראשיים  המאמנים  ד. שדרוג 
מינוי  לסמכות.  אחריות  בין  הקשר 
מועדפים,  לפרויקטים  על  מאמני 
שיועסקו לאורך כל המחזור האולימפי 
בשיט,  שטיינברג  גור   - )לדוגמה 
ליאוניד  בטאקוונדו,  שרעבי  יחיעם 

קאופמן בשחייה(.
של  המקצועי  הליווי  ה. שדרוג 
ישראל  של  הצמרת  ספורטאיות 
 ,"Top Team" - במסגרת פרויקט נשים

הפועל ביחידה לספורט הישגי.

סיכום תוצאות ספורטאי 
המשלחת ללונדון 2012

ענפים מרכזיים
ענפים  כמה  בלטו  ללונדון  במשלחת 
איגודים(,  שלושה  )במסגרת  מרכזיים 
שבהם מספר הנציגים היה הרב ביותר: 

יוצג ע"י 10	• ספורטאים:  התעמלות - 
בנות   6( האמנותית  בהתעמלות   7
באישי(  ו-1  הקבוצתיים  בתרגילים 
ו-3 בהתעמלות מכשירים )שני גברים 

ואישה(
שחיינים   •	4 ספורטאים:   7  - שחייה 
ספורטאיות  ושתי  אחת  ושחיינית 

בשחייה האמנותית
 •	4 מתוכם  וגולשים,  שייטים   7  - שיט 

ספורטאיות.

ההופעה הטובה ביותר בטניס - מקום 5	• לאנדי רם ויוני 
ארליך.

בודד  בתרגיל  בהתעמלות,  ביותר  הטוב  	•ההישג 
ואבסולוטי - מקום 6 לאלכס שטילוב.

ההישג הטוב ביותר בגמר קרב רב בהתעמלות	• - מקום 
12 לאלכס שטילוב.

קורזיץ. ללי   •	6 מקום   - ישראלית  לגולשת  שיא   הישג 

ליעקב   •	7 מקום   - שחיין  של  ביותר  הטוב  ההישג 
טומרקין.

 - )אישית(	•  אמנותית  בהתעמלות  ביותר  הטוב  ההישג 
מקום 7 לנטע ריבקין.

 •	9 מקום   - ישראלי  קלע  של  ביותר  הטובה  ההופעה 
לסרגיי ריכטר.

 •	13 מקום   - ישראלית  לשחיינית  גמר  חצי  לראשונה, 
לעמית עברי.

הישגים יוצאי דופן של ספורטאי ישראל, לראשונה במסגרת האולימפית:

ה
יי
ח

ש
ה
ד 

גו
אי

ת: 
בו

די
א
ב

עמית עברי

נטע ריבקין

)המשך בעמוד 9(
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מקצוע ענףשם הספורטאי/ת 
צפי להישג 

מעולה 
צפי להישג 

סביר 
צפי לתוצאה 

הישג
במשחקים 

תוצאה במשחקים 

4.60-4.50 מ' 4.50 מ' גמר אולימפי קפיצה במוט אתלטיקהג'יליאן שוורץ 
מקום 18 מתוך 34 

משתתפות 
4.40 מטר 

2:14.00-2:15.00 ½ עליון 20 הראשונים מרתון אתלטיקהזוהר זימרו 
שעות 

2:34.59 שעות מקום 81 מתוך 105 

45.20-45.80 ½ גמר 400 מטר אתלטיקהדונלד סנפורד 
מקום 26 

מתוך 47 משתתפים 
45.71 שניות

)שיא ישראלי( 

ניצחון 1 עליית שלב יחידים בדמינטוןמישה זילברמן 
דירוג 33,

40 משתתפים 
2 הפסדים 

1 ניצחון, 2 הפסדים מקום 7 מקומות 7-5מקומות 3-1 עד 63 ק"ג ג'ודואליס שלזינגר 

1 הפסד ללא דירוג מקומות 7-5מקומות 3-1עד 100 ק"ג ג'ודואריק זאבי 

1 הפסד ללא דירוגניצחון 1 2 ניצחונות עד 66 ק"ג ג'ודוגולן פולק 

1 ניצחון 1 הפסד מקום 9 ניצחון 2-1 מקום 7 עד 73 ק"ג ג'ודו סוסו פללשווילי 

1 ניצחון 1 הפסד מקום 9 ניצחון 1 2 ניצחונות עד 60 ק"ג ג'ודו טומי ארשנסקי 

נטע ריבקין
התעמלות 

אמנתית
קרב רב 
יחידות

מקומות 6-3
מקומות 

10-7
 110.000± 2.00

נק'
מקום 7 בגמר

קרב רב מתוך 24

חישוק: 27.350 נקודות
כדור: 26.850 נקודות 

אלות: 27.800 נקודות )מקום 3( 
סרט: 27.000 נקודות

סה"כ: 109.000 נקודות 

התעמלות 
קבוצתית*

התעמלות 
אמנותית

מקומות 8-7מקומות 6-4קרב רב
54.000

0.80± נק'
מקום 8 בגמר

קרב רב מתוך 12

53.400 נקודות 
תרגיל 5 כדורים: 

26.725 נקודות )מקום 8( 
תרגיל 3 סרטים ו-2 חישוקים: 

26.675 נקודות )מקום 7( 

אלכס שטילוב 
התעמלות 
מכשירים

קרב רב
מקום 30גמר 24

88.000
1.00±  נק'

במוקדמות:
89.032 נקודות 
בגמר: מקום 12

קרב רב מתוך 96 
בגמר: 88.931 נקודות

במוקדמות:
קרקע: 15.633 נקודות

סוס סמוכות: 14.133 נקודות
טבעות: 14.033 נקודות
קפיצות: 15.533 נקודות
מקבילים: 14.700 נקודות

מתח: 15.000 נקודות

קרקע
מקומות

3-1
מקומות 8-4

15.500
גמר: 15.333 נקודותמקום 6 מתוך 0.20±70  נק'

פליקס 
אהרונוביץ' 

התעמלות 
מכשירים

חצי עליוןשליש עליוןקרב רב
84.000

מקום 32 בקרב רב 1.00±  נק'
מתוך 96

סה"כ: 83.199 נקודות 
קרקע: 14.033 נקודות

סוס סמוכות: 13.433 נקודות
טבעות: 14.100 נקודות
קפיצות: 13.900 נקודות
מקבילים: 14.233 נקודות

מתח: 13.500 נקודות

ולריה מקסוטה
התעמלות 
מכשירים

מקום 30גמר 24קרב רב
55.000

1.00±  נק'
מקום 59 בקרב רב 

מתוך 60

סה"כ: 45.699 נקודות 
קפיצות: 12.800 נקודות
קורה: 10.533 נקודות

מקבילים: 9.433 נקודות
קרקע: 12.933 נקודות

גמרקפיצות
מקומות
12-9

 14.000-14.600
נק'

הפסד בסיבוב 11 ניצחון2 ניצחונותיחידותטניסשחר פאר

אנדי רם
ויוני ארליך

זוגותטניס
רבע גמר 

ומעלה
מקום 5, רבע גמר מתוך 32שמינית גמר

קליעהסרגיי ריכטר 

595 נקודותמקום 9 מתוך 598-59547 נק'מקומות 15-9מקומות 8-1רובה אוויר

מקומות 6012-9 שכיבה
מקומות
16-13

596-592 נק'
)תלוי ברוח(

587 נקודותמקום 44 מתוך 50

שחייהעמית עברי

מקומות 20-17חצי גמר100 פרפר
 58:40-58:70

שנ'
58.78 שנ'מקום 18 מתוך 42

מקומות 20-17חצי גמר200 מ.א. 
2:12.90-

2:13.70 ד'
מקום 13 )חצי גמר( מתוך 34

מוקדמות: 2:13.29 ד' )ש.י(
חצי גמר: 2:13.31

טבלה 4: סיכום תוצאות ספורטאי המשלחת ללונדון 2012 - ביצוע מול תכנון )צבע תכלת - עמד/ה בצפי המתוכנן(

* הנבחרת הקבוצתית: פולינה ז'קולוג'יני, נועה פלצ'י, מרינה שולץ, מורן בוזובסקי, אליאורה זולוקובסקי, ויקטריה קושל.
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מקצוע ענףשם הספורטאי/ת 
צפי להישג 

מעולה 
צפי להישג 

סביר 
צפי לתוצאה 

הישג
במשחקים 

תוצאה במשחקים 

שחייהגל נבו

200 מ.א.
מקומות
12-9

מקומות 
16-13

 1:58.80-1:59.60
ד'

1:59.17 ד'מקום 10 חצי גמר מתוך 36

400 מ.א.
מקומות

8-5
מקומות 

12-9
 4:13.00-4:15.00

ד'
4:14.77 ד' מקום 10 מתוך 36 

1:59.98 ד'מקום 32 מתוך 20037 פרפר

שחייהיעקב טומרקין

100 גב
מקומות
12-9

מקומות 
16-13

 54:00-54:30
שנ'

54.91 שנ'מקום 24 מתוך 43

200 גב
מקומות
10-6

מקומות 
16-11

 1:56.80-1:57.50
ד'

מקום 7 בגמר, מתוך 35
1:57.62 ד' 

במוקדמות ובחצי גמר: 
1:57.33 )ש.י(

200 חופשישחייהנמרוד שפירא
מקומות
14-9 

מקומות 
20-15

 1:47.70-1:48.10
ד'

מקום 21 מתוך 40

100 חזהשחייהאמרי גניאל
מקומות 

20-15
מקומות 

24-21
 1:00.80-1:01.10

ד'
מקום 32 מתוך 44

אנסטסיה 
גלושקוב 
אינה יופה

שחייה 
אמנותית

מקומות 14-12דואט
מקומות
17-15

מקום 17 כללי, 166.920 נקודות, מתוך 24 
מקום 17 תרגיל טכני

מקום 18 תרגיל רשות 

מקום 6 מתוך 26מקומות 8-4מדליהRS:X שיטלי קורזיץ 

מקומות RS:X6-3 שיטשחר צוברי 
מקומות 

10-7
מקום 19 מתוך 38

גידי קליגר
וערן סלע 

מקום 15 מתוך 27מקומות 8-4מדליה 470 שיט

גיל כהן
וורד בוסקילה 

מקום 15 מתוך 20מקומות 8-4מדליה 470 שיט

מקום 30 מתוך 41חצי עליוןשליש עליוןלייזר רדיאל שיטנופר אדלמן 

בין  נכללו  הללו  הספורט  ענפי  שלושת 
ששת הענפים שקיבלו עדיפות מקצועית 

לקראת המשחקים.

ביצוע מול תכנון 
הצפי  את  8( מסכמת  )בעמוד   4 טבלה 
לפני  במשלחת  ספורטאי  לכל  שניתן 
שהגיע  התוצאות  ואת  ללונדון  יציאתו 
תוצאות  סמך  על  נקבע  הצפי  אליהן. 
המחזור  במהלך  המרכזיות  התחרויות 
)2012-2009(. הוגדר  האולימפי האחרון 
העליון  הגבול  )עד  מעולה  להישג  צפי 
)עד  סביר  ולהישג  לביצוע(  הצפי  של 

הגבול התחתון של הצפי לביצוע(. 

סיכום 
לא הצלחנו לעמוד במטרה העיקרית של 
 ,1992 מאז  במדליה.  זכייה   - המשלחת 
הראשונות,  במדליות  זכינו  שבה  שנה 
המשלחת  חזרה  המשחקים  בכל 
הישראלית עם מדליה אחת לפחות. עם 
עלייה  שהיתה  מכך  להתעלם  אין  זאת, 
ל-8  בבייג'ין  מ-6   - בגמר  בהשתתפות 
בלונדון, ובדירוגים 10-4 עלינו מ-6 ל-12 
בצפי  עמדו  מהספורטאים   22 פעמים. 
להישג  ולא  סביר  להישג  בצפי  רובם   -

מטרות  בשתי  עמדנו  בסה"כ  מעולה. 
הכוללת  משלחת  לעצמנו:  שהצבנו 
ספורטאים   37( לפחות  ספורטאים   35
ב-10  וייצוג  נשים(  כמחציתם  בפועל, 

ענפי ספורט לפחות.

רמת ההופעה עפ"י ענפים:
הופעה ראויה -	• התעמלות אמנותית, 

שחייה.

הופעה סבירה -	• התעמלות מכשירים, 
טניס, קליעה, שחייה אמנותית.

אתלטיקה,   •	- מאכזבת  הופעה 
בדמינטון, ג'ודו, שיט.

מסקנות ביניים 
על-ידינו  שהועלו  מסקנות  כמה  להלן 
לעיון במינהלת הספורט ההישגי. כאמור, 
אלו מסקנות ביניים. המסקנות הסופיות 

יעקב טומרקין

ה
יי
ח

ש
ה
ד 

גו
אי

ת: 
בו

די
א

ב



10  |  ספורט הישגי, מרץ 2013

רן
מו

י 
דנ

ם: 
לו

צי

g
eT

Ty
IM

A
g

eS
ם: 

לו
צי

29 מתוך 31 המדליות של ישראל
באליפויות העולם ואירופה במחזור לונדון 
)2012-2009( הגיעו מהענפים המועדפים. 

במשחקים עצמם - 7 מ-8 הגמרים היו אף הם 
בענפים המועדפים. עובדות אלו מחזקות

את ההנחה שיש להמשיך לעבוד
בשיטת העדפת ענפים ולרכז מאמצים

באלו שייבחרו ע"י הוועד האולימפי
ומינהל הספורט למחזור ריו 2016

יפורסמו בשלב מאוחר יותר.
1. הקמת גוף מקצועי אחד, המרכז את 
)הכנות  והישגיות  במצוינות  הטיפול  כל 
פנימייה,  צעירים,  אתנה,  אולימפיות, 

קידום מאמנים(
2. קביעת סדרי עדיפויות ענפיים:

עדיפות  מתן  ששיטת  ספק  	•אין 
והתמקדות  מסוימים  לענפים 
את  הוכיחה  מיוחדים  בפרויקטים 
מהמדליות  מ-90%  יותר  עצמה. 
במחזור האולימפי הנוכחי והקודם 
המועדפים!  מהענפים  הושגו 
הגמרים   8 מתוך   7  - בלונדון 
שיטה  המועדפים.  בענפים  הושגו 
זו מקובלת במקומות רבים בעולם 
מתוך  מדליות   4( אירלנד  כמו 
מ-7   6( גיאורגיה  באגרוף,   5
הונגריה  בהיאבקות(,  המדליות 
 7( ואיטליה  בקיאקים(  מדליות   6(
מדליות בסיוף(. ישנן מדינות שלא 
אלא  מועדפים  ענפים  בוחרות  רק 

במקצוע  הענפים  בתוך  מתמקדות 
ספציפי אחד כמו ג'מייקה במיאוצים 
הארוכות.  בריצות  ואתיופיה  וקניה 
לונדון  ממשחקי  סופיות  מסקנות 

יפורסמו בשלב מאוחר יותר. 
	•ענפי ספורט מועדפים: ג'ודו, שיט, 
התעמלות,  )קפיצות(,  אתלטיקה 

שחייה
	•פרויקטים נקודתיים וייחודיים: סיוף 
חופים,  כדורעף  קליעה,  דקר,   -

טאקוונדו )משקלים 58 ו-68 ק"ג(
בעלי  בודדים  לספורטאים  	•סיוע 
הישגים  ובעלי  גבוה  פוטנציאל 

ראויים במישור הבין-לאומי.
המקצועי  הגוף  בין  הדוק  	•תיאום 
בנושאי  הרלוונטיים  לאיגודים 
זכויות-חובות  הספורטאים,  הכנת 

ומשמעת.
פרויקטים,  של  בשיטה  עבודה   .3

הכוללת:
של  מלאה  ומחויבות  	•מקצוענות 

ספורטאים ומאמנים למטרה
ובקרה  ושנתי  רב-שנתי  	•תקציב 

שוטפת
	•לכל אחד מהפרויקטים יש לקבוע 

סגל רפואי מטפל ומנהל פרויקט.
בין  מתפשר  ובלתי  ישיר  	•קשר 
שיבחר  )איגוד  לסמכות  אחריות 
בתקציב  יפעל  אחרת  להתנהל 
היחידה  שיתוף  ללא  עצמאי, 
לספורט הישגי ועדיין יוכל להוביל 

ספורטאים לקביעת קריטריון(.
	•משמעת, מחויבות - זכויות וחובות 

מוגדרים
של  ולתיאום  לקביעה  גוף  	•הקמת 

תמיכות כלליות
	•השתלמויות מקצועיות בין-לאומיות 
- קשר שוטף עם העולם המקצועי.
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אלכס שטילוב פדרר  רוג'ר  נגד  המשחק  בסיום  ארליך  ויוני  רם  אנדי 
וסטניסלב אוורינקה משוויץ

סרגיי ריכטר



דירוג
)בסוגריים - דירוג כללי 

בבייג'ין 08 ע"פ מדליות זהב(

מספר מדליות בסה"כמספר מדליות זהב

לונדוןבייג'יןאתונהסידנילונדוןבייג'יןאתונהסידני

4035364699103110104ארה"ב1 )2(

28325138596310088סין2 )1(

119192928304765בריטניה3 )4(

3227232488927282רוסיה4 )3(

89131328303128דר' קוריאה5 )7(

1314161156484144גרמניה6 )5(

131171138334034צרפת7 )10(

13108834322828איטליה8 )9(

883817171017הונגריה9 )22(

161714758494635אוסטרליה10 )6(

5169718372538יפן11 )8(

3127781313קזחסטן12 )29(

1247625221620הולנד13 )12(

397623232720אוקראינה14 )11(

133645913ניו זילנד15 )26(

1192529272414קובה16 )28(

321446212איראן17 )51(

0264751112ג'מייקה18 )13(

213488610צ'כיה19 )24(

00244066צפ' קוריאה20 )33(

335311191817ספרד21 )14(

043312101517ברזיל22 )23(

01035616דר' אפריקה23 )71(

42438777אתיופיה24 )18(

11032556קרואטיה25 )57(

324217151912בלארוס26 )16(

11842261989רומניה27 )17(

2152771411קניה28 )15(

22226879דנמרק29 )30(

211235710אזרביג'אן30 )39(

633214101010פולין30 )20(

1001210)52(0ישראל--

טבלה 5: דירוג המדינות לפי מדליות זהב בלונדון 2012 ובהשוואה לבייג'ין 2008, אתונה 2004, סידני 2000

בהשגת  הרב  הקושי  את  לשקף  כדי 
מדליה אולימפית בחרנו להציג בטבלה 
מדליות  ע"פ  ההישגים  סיכום  את   5
ועד  בסידני  האולימפיים  מהמשחקים 
לונדון. כפי שניתן להבחין, 962 מדליות 
 302  ,2012 לונדון  במשחקי  חולקו 
מתוכן מדליות זהב )כמו בבייג'ין(. שתי 
המדינות המובילות )ארה"ב וסין( השיגו 

מכלל  )כ-20%  בלונדון  מדליות   192
המדליות שחולקו(, 84 מהן מדליות זהב 
הזהב שחולקו(.  מדליות  )27.81% מסך 
ארבע המדינות המובילות )ארה"ב, סין, 
מדליות   339 גרפו  ורוסיה(  בריטניה 
מכלל   35.24%( בבייג'ין(   329( בסה"כ 
בבייג'ין(   129(  137 שחולקו(,  המדליות 
הזהב  מדליות  מסך   45.36%( זהב  מהן 

שחולקו(. 
10 מדינות זכו ב-195 מדליות זהב )65% 
ו-194  שחולקו(  הזהב  מדליות  מסך 
מדינות נוספות נאבקו על הזכות לזכות 
 10 הנותרות.  הזהב  ממדליות  ב-35% 
מדינות זכו ב-525 מדליות )55% מסה"כ 
המדליות( ו-194 המדינות הנותרות זכו 

ב-45% מהמדליות שנותרו.

המדינות המובילות במספר המדליות

נתונים כלליים
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סך-כל המדליותהתמחות על-פי ענפי ספורט )מספר המדליות עפ"י ענפי ספורט(מדינה

28קשתות )4(קליעה )6(סיוף )6(דר' קוריאה

34שחייה )7(ג'ודו )7(צרפת

28קליעה )5(סיוף )7(איטליה

17שחייה )3(קיאקים )6(הונגריה

20היאבקות )1(סיוף )2(אגרוף )5(אוקראינה

8קיאקים )1(שיט )2(חתירה )5(ניו זילנד

14טאקוונדו )1(היאבקות )2(ג'ודו )3(אגרוף )4(קובה

12טאקוונדו )1(משקולות )4(היאבקות )6(איראן

12אתלטיקה )12(ג'מייקה

4חתירה )2(קיאקים )2(צ'כיה

6משקולות )4(צפ' קוריאה

10אגרוף )2(היאבקות )7(אזרביג'אן

7היאבקות )6(גיאורגיה

9חתירה )3(דנמרק

5אגרוף )4(אירלנד

17אגרוף )3(ג'ודו )4(ברזיל

7אתלטיקה )7(אתיופיה

11אתלטיקה )11(קניה

ספרד
שחייה אמנותית )2(שחייה )2(שיט )2(קיאקים )3(

17
ענפי המים )11 בסה"כ(  כדורמים )1(טריאתלון )1(

4אגרוף )1(ג'ודו )1(היאבקות )2(אוזבקיסטן

טבלה 6: התמחות בענפי ספורט כפי שבאה לידי ביטוי בזכייה במדליות

התמחות על-פי ענפי ספורט

בטבלה 6 ניתן לראות התמקדות על-
פי ענפים במדינות השונות: אזרביג'אן 
הקרב  בענפי  מתמחות  וגיאורגיה 
והיאבקות.  ג'ודו  בעיקר  השונים, 
אזרביג'אן זכתה ב-2 מדליות באגרוף 
מדליות   10 )מתוך  בהיאבקות  וב-7 
מתוך  ב-6  זכתה  גיאורגיה  בסה"כ(. 
ניו-זילנד  בהיאבקות.  מדליות   7
 5 המים:  בענפי  מדליות   8 השיגה 

בחתירה, 2 בשיט ו-1 בקיאק. תופעות 
שזכתה  אירלנד,  הן  נוספת  מעניינות 
ב-6  והונגריה  באגרוף,  מדליות  ב-4 
מדליות בקיאקים ו-3 בשחייה. איטליה 
זכתה ב-7 מדליות בסיוף )25% מס"כ 
איראן  איטליה(.  שזכתה  המדליות 
השיגה 7 מדליות בענפי הקרב )מתוך 

12 בסה"כ(. 
בעדיפות  הסתפקו  שלא  מדינות  ישנן 

ענפים והתמקצעו בתוך ענפי הספורט 
עצמם. דוגמאות בולטות:

ג'מייקה )אתלטיקה( - 4	• מדליות זהב 
)מתוך 12 שצברה(, כולן במיאוצים 

זהב  מדליות   •	2  - )אתלטיקה(  קניה 
)800 ו-3000 מטר גברים( ו-11 בכלל 

)כולן בריצות בינוניות וארוכות(
אתיופיה )אתלטיקה( - 3	• מדליות זהב 

)ו-7 בכלל(, כולן בריצות ארוכות.
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מבוא
בלונדון  הפראלימפיים  למשחקים  הישראלית  המשלחת 
כללה  בספטמבר,  ל-9  באוגוסט  ה-29  בין  שהתקיימו   ,2012
ו-7 נשים(, שהתחרו בתשעה ענפי  )18 גברים  25 ספורטאים 
ספורט ובסך-הכול ב-44 אירועים. הספורטאים שוכנו בשלושה 
כפרים שונים, מרביתם בכפר האולימפי בלונדון. נבחרת השיט 
שהתה בוויימות' ונבחרת החתירה באיטון. כל הענפים שבהם 
השתתפו ספורטאינו במשחקי לונדון היו גם במשחקי בייג'ין 
2008, אך בענף השיט ייצגו את ישראל גם צמד שייטים בדגם 

חדש -  ה'סקאד', סירה בה 2 שייטים - גבר ואישה.

ההכנות המקצועיות  החלו מיד לאחר משחקי בייג'ין, כתכנית 
ההתאחדות  בין  מקצועי  פעולה  שיתוף  תוך  שנתית,  ארבע 
לספורט נכים, הוועד הפראלימפי הישראלי והיחידה לספורט 
ולאחר  לסגל  הכניסה  סף  את  המהווים  הקריטריונים  הישגי. 
בשנה  גובשו  במשחקים  ישראל  את  המייצגת  לנבחרת  מכן 
שלאחר בייג'ין, בתהליך משותף של הוועדות הענפיות, הוועדה 
גובשה  זה  סגל  מתוך  הישגי.  לספורט  והיחידה  המקצועית 
המשלחת ללונדון. הקריטריונים שנקבעו היו ספציפיים לענף, 
ליצור  במטרה  המקצועית,  התנהלותו  ולאופן  לאופיו  בהתאם 

סגל ספורטאים בעלי פוטנציאל לגמר 8-1. 

לספורט  היחידה  העניקה  הארבע-שנתי  המחזור  במהלך 
במטרה  הפראלימפי  לוועד  המקצועיים  שירותיה  את  הישגי 
לספק לספורטאי הסגל תנאים מקצועיים אופטימאליים, כולל 
מעטפת רפואית, וכן סיוע שוטף לשם ייצוג המדינה באירועים 
בין-לאומיים )העיקרי מביניהם הוא המשחקים הפראלימפיים(. 
לחברי  גיבוש  מפגשי  שלושה  גם  קוימו  המשחקים  לקראת 

המשלחת  של  ההכנות  מתהליך  כחלק  הפראלימפי,  הסגל 
הפראלימפית ללונדון ובמטרה ליצור קבוצה מגובשת ובעלת 

גאווה לאומית. 

ארגון מופתי
משחקים  לקיים  בהבטחתם  עמדו  שהבריטים  ספק  אין 
מאורגנים למופת. טובי המתקנים עמדו לרשות הספורטאים, 
כזו של קהל אוהד, שהגיע בהמוניו לצפות בתחרויות  וכמות 
ולתמוך בספורטאים, לא נראתה מעולם קודם לכן במשחקים 
הפראלימפיים. ואכן, עם כמות הכרטיסים שנמכרו - כשלושה 
מיליון, קשה יהיה להתחרות בעתיד. הכפר האולימפי היה נגיש 
הליכה  היו במרחק  ומרבית המתקנים  בכל הנדרש,  ומאובזר 
מהמגורים כמו גם חדרי האוכל, חדרי הכושר ואזורי הבילוי. 
המתקנים מחוץ לפארק האולימפי חיברו את אירועי הספורט 
לתושבים המקומיים, כך שאלה היוו חלק בלתי נפרד מהחוויה 
העולם.  מכל  המתחרים  לספורטאים  ועידוד  תמיכה  והעניקו 
מעבר לכך, משחקי לונדון היו המתוקשרים ביותר הן מבחינת 

התקשורת הבין-לאומית והן מבחינת זו הישראלית.

ישראל במשחקים
איכותית,  ממשלחת  חלק  להיות  גדולה  זכות  היתה  זו  עבורי 
תקופת  כל  לאורך  שהתנהלותה  ומאמניה,  ספורטאיה  על 
להדגיש  חשוב  ישראל.  למדינת  רב  כבוד  הביאה  המשחקים 
ספורט  לה  שזכה  בהכרה   שיפור  חל  לונדון  במשחקי  כי 
ספורטאי  זכו  הפעם  העבר,  משחקי  לעומת  בישראל.  הנכים 
ישראל לחשיפה תקשורתית בהיקף נרחב יותר )טלוויזיה, רדיו, 
הממשלה  ראש  של  להתחייבותו  הודות  ואינטרנט(,  עיתונות 
לשידורים ישירים של טקסי הפתיחה והסיום ותחרויות הגמר 

שיפור משמעותי בהקצאת משאבים לספורט הפראלימפי )תכנית אימונים אופטימאלית, 
ציוד, מעטפת רפואית ועוד(, תוך השוואתם לספורט האולימפי, נתנו את אותותיהם במשחקי 
הפראלימפיים בלונדון 2012. 25 הספורטאים שלנו היו שגרירים מעולים הן בהיבט הספורטיבי 
של  המדליות  שמונה  כמובן  היתה  הכותרת  גולת  ייצוגי.  האנושי  בהיבט  והן  מדליות(   8(

ישראל ובראשן הזהב של נעם גרשוני בטניס כיסאות גלגלים.

גאווה ישראלית
המשחקים הפראלימפיים, לונדון 2012

יעל לנדר  | M.A; מתאמת ספורט נכים

היחידה לספורט הישגי
yaell@wingate.org.il

צילומים: רזי לבנתמשחקים פראלימפיים
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שבהן ישתתפו ספורטאינו, נוסף לשני שידורים בכל ערב. צוות 
נרחב של צלמים ועיתונאים יצא ללונדון, סיקר את המשחקים 
העבודה  שגם  ספק  אין  אמת.  בזמן  ומידע  תמונות  והעביר 
מצידם  התקשורתית  והחשיפה  הבריטים  על-ידי  שנעשתה 
גרמו לכך שהעולם לא נותר אדיש, והצפייה במשחקים היתה 

רבה מבעבר. 
בדרג הממשלתי, כיבדו את המשלחת שרת הספורט והתרבות, 
ומנכ�לית משרד  הגב' לימור לבנת, שנכחה בטקס הפתיחה, 
הספורט, הגב' אורלי פרומן, שהרוח הגבית שהעניקה בצפייתה 
חשיבות  בעלת  היתה  הישראלים  השתתפו  שבהם  באירועים 

רבה לספורטאים, למאמנים ולאנשי המקצוע.  

צפי מול ביצוע  
לכל ספורטאי במשלחת נקבעה מערכת ציפיות אובייקטיבית, 
שהתבססו  האחרון  האולימפי  במחזור  להישגיו  בהתאמה 
ניתוח הציפיות  ועולם. האיור מציג את  אירופה  על אליפויות 
מול התוצאות בפועל. הניתוח נקבע על-פי מספר האירועים 
שהתקיימו )44 בסה"כ(, והוא נעשה על-פי הצפי של המערכת 

המקצועית התומכת: ביצועים בתחום הצפי הסביר )עד הגבול 
התחתון של הצפי לביצוע(, בתחום הצפי המעולה )עד הגבול 
שניתן  כפי  לצפי.  ומתחת  ומעל  לביצוע(  הצפי  של  העליון 
לראות, מרבית ביצועי הספורטאים 'נפלו' בתחום הצפי )75% 

צפי סביר ומעולה(, 20% היו מתחת לצפי ו-5% מעליו.

השוואה בין הישגי ישראל:
מברצלונה 1992 עד לונדון 2012

ספורט הנכים בעולם הפך, עם השנים, לספורט הישגי-מקצועני 
לכל דבר. מדינות רבות כגון בריטניה, ארצות-הברית, קנדה, 
ואנושיים  כספיים  משאבים  משקיעות  וגרמניה  אוסטרליה 
רבים במטרה לפתח פרויקטים לאיתור ולטיפוח ספורטאים - 
מרמת התשתיות ועד הרמה ההישגית הגבוהה. את התוצאות 
של השקעה זו ניתן היה לראות בתחרויות בין-לאומיות בכלל 
ובמשחקים הפראלימפיים בפרט. השיפור בביצועים וביכולות 
המקצועית  והרמה  לונדון,  במשחקי  גם  ספק  כל  ללא  נראה 

ישראל:
גרשוני	•  לנעם  זהב   1 מדליות:  ב-8  זכתה  המשלחת 
בטניס כיסאות גלגלים; 2 כסף לקובי לאון באופני יד 
ולדורון שזירי בקליעה ו-5 ארד לנעם גרשוני ולשרגא 
וינברג בטניס כיסאות גלגלים, לאיציק ממיסטבלוב, 

בשחייה ו-3 מדליות ארד לענבל פיזרו בשחייה.
ספורטאי ישראל השתתפו ב-44 אירועים, ב-21	• מהם 
)48%( הגיעו לגמר ובסה�כ 13 ספורטאים )52% מכלל 

הסגל!(.
ותיקים  ספורטאים  היו  המשלחת  חברי   •	25 מתוך   14
במשחקים  לראשונה  שהשתתפו  צעירים,  ו-11 

הפראלימפיים. נתון זה מצביע על המשכיות.
הנשים היוו 24%	• מכלל חברי המשלחת, לעומת אתונה 
לקראת  מתקדמים  אנו   - כלומר   .19% ובייג'ין   11%
 :2004 אתונה  משחקי  לפני  שהצבנו  המטרה  השגת 
להעלות את שיעור הספורטאיות במשלחת כמו גם את 
מספר הענפים שהן מייצגות. עם זאת, יש עדיין מקום 

נרחב לשיפור בנושא זה.
המשלחת כללה 16 מאמנים - 15	• גברים ואישה אחת, 
נתון המצביע על כך שאימון הוא עדיין נחלת הגברים. 
למעגל  שנכנס  החדש  הספורט  ענף  הוא  יד  	•אופני 

מקבלי המדליות בספורט הפראולימפי הישראלי.
זכו   ) •	45%(  74 רק  המשתתפות,  המדינות   164 מתוך 
זכו במדליית זהב  במדליה כלשהי. 50 מדינות בלבד 

אחת )לפחות( וישראל בתוכן! 
ישראל סיימה במקום ה-45	• בטבלת המדליות, המהווה את 
 האחוזון ה-74. כלומר, 74% מהמדינות מוקמו מתחתינו.

כללי:
בסך-הכול השתתפו בלונדון 4,237 ספורטאים )2,736	• 
ענפי  ב-20  מדינות,  מ-164  נשים(  ו-1,501  גברים 

ספורט. 
בטבלת  ראשונה  דורגה  סין  בייג'ין,  למשחקי  	•בדומה 
אוקראינה  בריטניה,  ואחריה  שנייה  רוסיה  המדליות, 

ואוסטרליה. ארה"ב דורגה רק במקום השישי.
 •	691 אירועים(.  )ב-503  בסה"כ  מדליות   2,100 חולקו 
מתוכן )33%( חולקו ל-10 המדינות שדורגו ראשונות 

ו-67% לשאר המדינות.

מעט עובדות...

התפלגות התוצאות מול הצפי של ספורטאי ישראל במשחקים 
הפראלימפיים בלונדון 2012 )בסוגריים - מספר האירועים(

דורון שזירי - מדליית כסף בקליעה
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שהופגנה בכל הזירות היתה גבוהה מבעבר. מובן שהתקדמות 
וכדי  בישראל,  הנכים  לספורט  דומה  התייחסות  מחייבת  זו 
בפרויקטים  רבים  משאבים  להשקיע  עלינו  בתמונה  להישאר 

ובתכניות ארוכות טווח במטרה )ראה המלצות בהמשך(. 
טבלה 1 מציגה את הישגיה של המשלחת הישראלית במשחקים 
ברצלונה  משחקי  האחרונות.  השנים  בעשרים  הפראלימפיים 
להשוואה  ובסיס  חדשה  תקופה  של  תחילתה  את  היוו   '92
למשחקים האולימפיים המאוחרים יותר, כיוון שבהם הוכנסה 
 - הנוכחית  הסיווג  שיטת  האישיים(  הענפים  )ברוב  לראשונה 
השיטה הפונקציונאלית. על-פי שיטה זו, הערכת כל ספורטאי 
בדיקה  תהליכי  כמה  על-פי  נקבעים  וסיווגו  ספורטאית(  )או 
לבצע  ויכולתם  הגופנית  יכולתם  על  המבוססים  ומבחנים 
הקטגוריות  מספר  זו,  בשיטה  לספורט.  הקשורות  מיומנויות 
ואפשרויות  המדליות  מספר  צומצמו  ולפיכך  בהרבה,  קטן 

הזכייה במדליה על-ידי הספורטאי הנכה. 

קריטריון אחוזוני: מבט בטבלה 1 מראה כי מספר המדינות 
גידול  למרות   .'92 מברצלונה  משמעותית  עלה  המשתתפות 
אתונה  במשחקי  למעט  ישראל.  של  במעמדה  שיפור  חל  זה 

ישראל  דורגה  שבהם  המשחקים  היו  לונדון  ה-76(,  )אחוזון 
במקום הטוב ביותר עפ"י קריטריון אחוזוני.

טבלת המדליות: כידוע, דירוג המדינות נקבע על-פי מספר 
וישראל זכתה במדליית זהב  מדליות הזהב שזכו בהן. הואיל 
אחת היא דורגה במקום ה-45 )המקום ה-37 בסך-כל מספר 
בהישגי  עלייה  חלה  המדליות  טבלת  מבחינת  המדליות(. 
המשלחת הישראלית )בהשוואה לבייג'ין ולסידני(, כש'הדובדבן' 
היה ללא כל ספק זכייתו של נעם גרשוני במדליית הזהב בטניס 
כיסאות גלגלים. מספר המדליות הכללי עלה מ-6 בבייג'ין ל-8 
אטלנטה   ,92 ברצלונה  למשחקי  בהשוואה  זאת,  עם  בלונדון. 
ירידה  חלה  ולונדון  בייג'ין  במשחקי  הרי   ,2004 ואתונה   96
ישראל.  ספורטאי  זכו  שבהם  המדליות  של  הכולל  במספר 
את התופעה הזו ניתן לייחס לעובדה שיותר מדינות הבינו את 
חשיבות הפיתוח של ספורט הנכים. לראיה - עלייה של 30% 
במספר המדינות המשתתפות בשני המחזורים הפראלימפיים 
האחרונים בלבד. עלייה זו, יחד עם הירידה במספר הקטגוריות 
מספרן  )כי  במדליה  לזכות  הסיכוי  את  הפחיתו  להשתתפות, 
קטן( והקשו על כלל המתחרים. באתונה 2004 הוכפל מספר 

המשחקים
ס"כ

המדליות
מדליית 

זהב
מדליית
כסף

מדליית 
ארד

מספר 
המדינות

דירוג 
ישראל

אחוזון

11245903366ברצלונה 1992

9-451035250אטלנטה 1996

63211233770סידני 2000

134451363276אתונה 2004

6-511465364בייג'ין 2008

81251644574לונדון 2012

טבלה 1: השוואת הישגי משלחת ישראל למשחקים הפראלימפיים מברצלונה 1992 ועד לונדון 2012 

לונדון  הבולטות במשחקי  אחת מנקודות האור 

היתה החשיפה התקשורתית שזכו לה ספורטאינו. 

החשיפה והמעורבות הציבורית תרמו רבות לא 

הנכים  לספורט  הציבור  מודעות  להגברת  רק 

יותר  רבים  נכים  ילדים  של  לרצונם  גם  אלא 

להשתלב במסגרות ספורט הישגיות

כיסאות נעם גרשוני - הזוכה במדליית הזהב בטניס כיסאות גלגלים בטניס  ארד  מדליית   - וינברג  ושרגא  גרשוני  נעם 
גלגלים
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לנבחרת  הודות   2000 לסידני  ישראל בהשוואה  המדליות של 
השחייה החזקה, שהתבססה אז על ארבעה שחיינים עיקריים 
שהניבו יחד 10 מדליות. בבייג'ין, מתוך ארבעת השחיינים הללו 
התחרו לבסוף רק שניים. בבייג'ין זכינו ב-3 מדליות בשחייה, 
כולן ע�י השחיינית קרן לייבוביץ. בלונדון היתה אמנם נבחרת 
בלבד(  ספורטאים  )שני  מדליות   4 שהניבה  נפלאה,  שחייה 
הישגי  על  לחזור  הצליחה  לא  היא  אולם  גמר,  משחי  ו-9 
איציק  השחיין  של  היאלצותו  היא  לכך  הסיבות  אחת  אתונה. 
ממיסטבלוב, שחיין בקלאס S1, שיאן עולם ב-50, 100 ו-200 מ' 

חופשי, לשחות בקטגוריה קשה יותר. 

מסקנות 
א. קביעת קריטריונים 

הקריטריונים מסייעים בתחומים דלהלן:
	•הם מספקים מדדים אובייקטיביים לקביעת הסגלים על-פי 

מטרות מגובשות וידועות לכולם.
	•הם מאפשרים את קביעת סגל הספורטאים ברמה הגבוהה 
ביותר ]אם כי אינם מבטיחים הצלחה מרבית )50% מהסגל 

עמד במטרה - מקומות 8-1([.
	•הם מהווים מרכיב חשוב בתהליך ההתמקצעות של ספורט 

הנכים ההישגי. 
ספורטאים  של  ההתמודדות  יכולת  בבחינת  מסייעים  	•הם 
במשחקים  ביטוי  לידי  בא  שהדבר  כפי  לחץ,  במצבי 

הפראלימפיים. 

ב. תקצוב
קרן  ולתמיכת  הספורט  מינהל  של  התקצוב  להגדלת  הודות 
של  התנאים  השוואת  תוך  ההימורים,  מועצת  של  המתקנים 

מינהל הספורט לספורט האולימפי, הוענקו לספורטאינו:
למחזור  )בניגוד   • אופטימאלית	 מקצועית  עבודה  תכנית 
ומחנות  תחרויות  כללה  התכנית  הקודם(.  הפראלימפי 

שהבטיח  מה  הסגל,  ספורטאי  לכל  ובחו�ל  בארץ  אימונים 
יש  לקריטריונים מקצועיים.  בהתאם  הולם,  תהליך מקצועי 
עם  נכונה  והתמודדות  הגבוהות  לדרגות  שהגעה  לזכור 
לחץ מחייבות חשיפה רבה ככל האפשר לאירועים ברמות 
הגבוהות ביותר. לדוגמה, נעם גרשוני התחרה בכל העולם 
במספר רב של תחרויות טניס כיסאות גלגלים, וזאת בהתאם 
לתכנית העבודה ובמטרה לצבור ניסיון בין-לאומי ונקודות. 

הוא הגיע למשחקי לונדון כמדורג מספר 3 בעולם. 
בגלל  שנדרש  ציוד  פריט  לכל  זכו  ישראל  ספורטאי   . • ציוד	
נכותם כגון סירות בשיט ובחתירה, מכשירי כושר לסוגיהם, 

אופני יד וכו'.  
)על-פי  מאמץ  בדיקות  הכוללת  מקיפה,   • רפואית	 מעטפת 
פיזיותרפי  סיוע  וכל  אורתופדית  סקירה  המאמן(,  דרישת 
נדרש, עיסויים קבועים, ייעוץ ותיסוף תזונתי, ייעוץ מנטאלי 

)בהתאם לצורך( וסיוע בכל בעיה רפואית.
המאמנים  של  בקשה  כל  כמעט   . • מקצוע	 אנשי  של  סיוע 
בפיתוח  עזרו  אלה  בחיוב.  נענתה  מקצוע  באנשי  להסתייע 
כושר ובניתוחים ביומכאניים, בניית תכנית אימוני גובה בארץ 

ומחנות גובה בחו"ל. 
. הדבר בוצע במסגרת"אתנה"  • שדרוג הטיפול בספורטאיות	

- הפרויקט לקידום נערות ונשים בספורט.

ג.  חשיפה רבה בתקשורת
לונדון  במשחקי  הבולטות  האור  מנקודות  שאחת  ספק  אין 
היתה החשיפה התקשורתית שזכו לה ספורטאינו. חשיפה זו 
ניתנה בכל אמצעי התקשורת האפשריים )טלוויזיה, אינטרנט, 
תרמו  הציבורית  והמעורבות  החשיפה  כתובה(.  עיתונות  רדיו, 
הנכים אלא  הציבור לספורט  מודעות  להגברת  רק  לא  רבות 
במסגרות  להשתלב  יותר  רבים  נכים  ילדים  של  לרצונם  גם 
ספורט הישגיות. מובן ששידור טקס חלוקת המדליות המרגש, 
שבו הוענקה לנעם גרשוני מדליית הזהב, תיתן השראה לנכים 

קובי לאון - מדליית כסף באופני יד בתחרות נגד השעון יצחק ממיסטבלוב - מדליית ארד בשחייה
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נוספים ותגרום להם להצטרף למעגל הספורט התחרותי, כפי 
שקרה ב-1992, בזכייתם של הג'ודוקא יעל ארד ואורן סמדג'ה 

במדליות כסף וארד )בהתאמה(. 

המלצות
, שיהיה מבוסס על חלק  1 .2016 ריו  יש לגבש סגל למשחקי 
כמה  בתוספת   ,2012 לונדון  משחקי  של  מהספורטאים 

ספורטאים צעירים בולטים, בעלי פוטנציאל גבוה. 
 , 2 .2016 ריו  למשחקי  מעודכנים  קריטריונים  לנסח  יש 
המתבססים על אלו הקיימים, בשינויים בהתאם להתייחסותם 
של חברי הוועדות הענפיות והמאמנים ולניסיון שנצבר. על 
לאותם  סיוע  תוך  לעתיד,  בראייה  להיבנות  הקריטריונים 

ספורטאים שתוצאותיהם קרובות לתוצאת הקריטריון. 
הזה  המידע  בסיס  ועל  השטח'. 3  את  'ללמוד  מאוד  חשוב 
להגדיר את סדרי העדיפויות ולמקד את השקעת המשאבים 

על-פי ענפים / ספורטאים בעלי פוטנציאל.
יש להמשיך לתת עדיפות בהקצאת משאבים לנשים ולבעלי  4 .
יותר  קלים  מראש  הקריטריונים  כאשר  )לא  קשות  נכויות 
להשגה( ולענפים שבהם פוטנציאל ההצלחה והיתרון היחסי 

של ישראל גדולים יותר )שוב, בהתאם לניתוח התוצאות(.
יש לקדם ענפים חדשים שבהם לישראל יש יתרון יחסי כמו  5 .
ואגודות בכל  ג'ודו עיוורים. זהו ענף בעל מסורת, מאמנים 

רחבי הארץ.
יש לקדם תהליך של גיוס מאמנים לספורט הנכים והשבחת  6 .

הקיים בעזרת יצירת מערך השתלמויות בארץ ובחו�ל. 
בהתאחדות(  החל  )שכבר  לתהליך  קיימת  עליונה  חשיבות  7 .
להעסקתו  האחריות  והעברת  במאמן  התמיכה  הגדלת  של 
להתאחדות הנכים. עובדה זו תעניק למאמנים את התחושה 
היא  שני  ומצד  ולתגמלם,  לקדמם  להתאחדות  עניין  שיש 

תצפה למחויבותם המלאה. 
על ההתאחדות להרחיב את מערך האיתור, המיון והטיפוח  8 .
התשתיות,  את  לחזק  כדי  צעירים,  נכים  ספורטאים  של 
קדימה  'רץ'  העולם  המשכיות.  ולוודא  הקיים  את  להרחיב 
הנכים,  בספורט  מקצועי  וידע  משאבים  השקעת  מבחינת 
ואם הדבר לא ייעשה, רמת ספורט הנכים הישראלי תידרדר 
בזירה הבי�ל. כדאי ללמוד מהנעשה בעולם, ומומלץ להיצמד 
למדינה בסדר גודל שלנו כמו אירלנד או ניו-זילנד, המראות 

התקדמות בתחום ספורט הנכים בשנים האחרונות. 

הזכות  את  שוב  להדגיש  מבקשת  אני  אישית,  ובנימה  לסיום 
שנפלה בחלקי להיות חלק ממשלחת בעלת הרכב אנושי איכותי 
יכולה היתה להתגאות בו. כל אחד  מאין כמוהו, שכל מדינה 
מהספורטאים, מלבד היותו מהמובילים בתחומו בעולם בהיבט 
המקצועי, היה גם משכמו ומעלה בהיבט האנושי והייצוגי ועשה 

ככל יכולתו לייצג את המדינה בכבוד הראוי לה.

משחקים  לקיים  בהבטחתם  עמדו  הבריטים 

מאורגנים למופת. טובי המתקנים עמדו לרשות 

הספורטאים, וכמות כזו של קהל אוהד, שהגיע 

בהמוניו לצפות בתחרויות ולתמוך בספורטאים, 

במשחקים  לכן  קודם  מעולם  נראתה  לא 

הפראלימפיים

נועם גרשוני וענבל פיזרו ספורטאי השנה

בתואר  פיזרו  וענבל  גרשוני  נעם  השנה  זכו  בכדי  לא 
ספורטאי השנה של הספורט הפראלימפי. 

נעם גרשוני בטניס כיסאות גלגלים, משתייך לארגון נכי 
ומעלה,  משכמו  ספורטאי  נעם,  ת"א.  הלוחם  בית  צה"ל, 
עבר תהליך של בנייה והתקדמות לינארית בשלוש השנים 
כל  את  הקדיש  ביכלר,  נמרוד  מאמנו,  ועם  האחרונות, 
בחמישייה  המדורגים  טניסאים  ניצח  השנה  לטניס.  כולו 
הראשונה בעולם והגיע ללונדון כמדורג מספר 3 בעולם 

ועם מדליית זהב מגביע העולם 2012.
אף שזו לו הפעם הראשונה במשחקים הפאראלימפיים, 
הוא עמד במשימה בהצלחה רבה. במשחקי הזוגות זכה 
ובמשחקי  הארד  במדליית  ויינברג  שרגא  זוגו  בן  עם 
היחידים גילה נחישות, קור רוח ויציבות לאורך כל הטורניר 
וזכה במדליית הזהב, תוך שהוא גובר על המדורג מספר 
1 בעולם ומרגש את חבריו למשלחת ואת מדינת ישראל 

כולה. 
אצל  חיפה  באיל"ן  מתאמנת  פיזרו  ענבל  השחיינית 
רצינות,  שנה,  אחר  שנה  ומוכיחה,  בנינסון  יעקב  מאמנה 
נחישות ויציבות בהישגים. באמתחתה מדליות אולימפיות 
במשחקי אתונה, בייג'ין ו-3 מדליות ארד במשחקי לונדון 

במשחים ל-50, 100 ו-200 מ' חופשי.
ובצד  הישגית  לספורטאית  ומופת  דוגמה  היותה  מלבד 
יום-יומיים  באימונים  ענבל  מתמידה  באקדמיה,  לימודיה 
בייג'ין, במטרה לשמור על מקומה בצמרת  מאז משחקי 
הצעירים  לשחיינים  לחיקוי  מודל  מהווה  היא  העולמית. 
בנבחרתה ולבני נוער בספורט הנכים בישראל ונענית לכל 

בקשה לשמש כשגרירה בזירה הציבורית. 

ענבל פיזרו - 3 מדליות ארד בשחייה
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ספורט נשים <

סגירת מעגל
העת  של  האולימפיים  המשחקים 
החדשה, שהחלו בשנת 1896, היו נחלתם 
המשחקים,  מחדש  בלבד.  גברים  של 
הברון פייר דה-קוברטן, אסר על נשים 
ש"התפקיד  בטענה  בהם  להשתתף 
הכתרת  להיות  צריך  נשים  של  המרכזי 
מאז,  חלפו  שנים   116 המנצחים"... 
המשחקים,  בתולדות  לראשונה  וכיום, 
מדינה  כל  מעגל:  לונדון  משחקי  סגרו 
אחת  ספורטאית  על-ידי  מיוצגת  היתה 

לפחות. 
נשים  של  בהשתתפותן  ההישג 
במשחקים החל כבר במשחקי אטלנטה 
1996, כאשר רק 26 מדינות לא הכלילו 
ספורטאיות במשלחתן. 12 שנים לאחר 
מכן, השיפור המשיך גם במשחקי בייג'ין 
הכלילו  לא  מדינות   3 רק  כאשר   ,2008
'שיא'  וגם  במשלחתן,  ספורטאיות 
כאמור  הם  לונדון  משחקי  נשבר.  זה 
ספורטאית  נכללה  שבהם  הראשונים 
ועוד:  זאת  משלחת.  בכל  לפחות  אחת 
של  האולימפית,  לתכנית  צירופו,  עם 
ענפי  אחרון  נפל  לנשים,  האגרוף  ענף 
הספורט שנועד לגברים בלבד: משחקי 
השתתפו  שבהם  הראשונים  היו  לונדון 

נשים בכל ענפי הספורט! 
טיפס  במשחקים  הנשים  של  שיעורן 
לונדון  במשחקי  השנים.  עם  הוא  אף 
שיעורן  היה   ,1908 בשנת  הראשונים, 
רק 1.8% מכלל הספורטאים )37 בסך-

ל-42%  הגיע  הוא   2008 בבייג'ין  הכול(. 
)4639 ספורטאיות(, ובמשחקי לונדון חל 

)4860 ספורטאיות(   45% - נוסף  שיפור 
פעם  נשים.  היו  המשתתפים  מכלל 

נוספת - המעגל נסגר. 

האמריקניות: שיא עולמי 
והישגים יוצאי דופן 

מנכ"ל הוועד האולימפי האמריקני, סקוט 
בלקמן, טען לאחר המשחקים שהצלחת 
בלונדון  האמריקניות  הספורטאיות 
 'Title IX'-ה חוק  חקיקת  לזכות  נזקפת 
מלפני 40 שנה, חוק שמנע אפליית בנות 
בספורט במוסדות האקדמיים בארצות-

זכויות  שוויון  איפשר  החוק  הברית. 
זהה  אפשרות  לנשים  העניק  לכולם, 
להצליח והביא בסופו של דבר להישגים 
האמריקניות  הנשים  של  הדופן  יוצאי 

במשחקי לונדון.

משחקים אלו ייזכרו כרבי-חשיבות עבור 
ממגוון  האמריקנית  הנשים  משלחת 

סיבות:
 . •	4X100 שליחים  בריצת  עולמי  שיא 
האמריקנית  השליחים  נבחרת  בנות 
פיליקס  נייט,  )ג'טר,   100X4 בריצת 
השיא  את  לנפץ  הצליחו  ומדיסון( 
העולמי שהחזיק 27 שנים)!( בתוצאה 
האתלטיות  שניות.   40.82 של 
בפרט  והאצניות  בכלל  האמריקניות 
לשיא  נוסף  מרשימה.  הצלחה  קצרו 
הנבחרת  זכתה   100X4-ב העולמי 
השליחים  במירוץ  גם  האמריקנית 
הארוך )400X4( בהפרש של יותר מ-4 

שניות מהמקום השני.

לראשונה  מגברים.	•  נשים  יותר 
יותר  במשלחתם  האמריקנים  כללו 
 ,261 לעומת   269( מגברים!  נשים 

בהתאמה(. 
2/3 מהמדליות.	• ארה"ב זכתה במספר 
המדליות הרב ביותר במשחקים, והיא 
עשתה זאת בעיקר בזכות הנשים, שלא 
רק התחרו בצורה יוצאת דופן אלא גם 
העניקו לה כמעט שני-שלישים מכלל 
לא  ארה"ב  זה,  )בעניין  המדליות! 
הסיניות  גם  היחידה.  המדינה  היתה 
מאשר  מדליות  ביותר  זכו  והרוסיות 
שהנשים  העובדה  על-אף  הגברים, 
ספורט  אירועי  ב-30  התחרו  בלונדון 

פחות מהגברים(. 
לשחיינית  המדליות  במספר  	•שיא 
ה-17,  בת  פרנקלין  מייסי  אחת. 
בבריכה  ביותר  המעוטרת  השחיינית 
זהב  מדליות  ב-4  זכתה  בלונדון, 
ובמדליית ארד אחת. יחד עמה )בסגנון 
)פרפר(,  וולמר  דנה  גם  השיגו  הגב( 
סמית'  ואליסון  )חזה(  סוני  רבקה 
)חתירה( מדליית זהב כל אחת, וביחד 

 .100X4 זכו גם במשחה השליחים
החזרת עטרה ליושנה.	• הישג קבוצתי 
מרשים נוסף של הנשים האמריקניות 
 16 לאחר  ההתעמלות.  באולם  היה 
שנים -  מאז משחקי אטלנטה 1996, 
ליושנה  עטרה  להחזיר  הצליחו  הן 
כאשר זכו במדליית הזהב הקבוצתית.
המרשים  הקבוצתי  להישג  נוסף 
זכתה המתעמלת גבי דאגלאס בזהב 
שאפרו- הראשונה  הפעם  בקרב-רב, 

המשחקים האולימפיים בלונדון:

ניצחון גדול לנשים

MPH ,יניב אשכנזי  |  תואר שני בבריאות הציבור

Top Team מתאם מדעי היחידה לספורט הישגי, מנהל פרויקט

yaniva@wingate.org.il

116 שנים אחרי הכרזתו של הברון דה-קוברטן, מחדש המשחקים האולימפיים בשנת 1896, 
שאינו מסכים להשתתפות של נשים בתחרויות, סגרו משחקי לונדון מעגל: כל המדינות, 
ללא יוצא מן הכלל, שיתפו ספורטאית אחת לפחות במשלחתן, ולא היה ענף ספורט אחד 

שאישה לא השתתפה בו. על ניצחונן של הנשים במשחקי לונדון 2012.  
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אמריקנית זוכה בזהב בהתעמלות.
הבריטיות: הופעה מרשימה 
המשחקים  אלו  היו  הבריטיות  לנשים 
מאז  ביותר  הטובים  האולימפיים 
רבות,  סיבות  לכך  יש   .1996 אטלנטה 
ממדליות  ש-43%  היא  התוצאה  אבל 
הבריטית  המשלחת  בהן  שזכתה  הזהב 
לעומת  עלייה של 6%  נשים,  ע"י  הושגו 
בייג'ין 2008 ו-16% מסידני 2000. בסה"כ 
זכו הנשים הבריטיות ב-10 מדליות זהב, 
4 כסף ו-5 ארד, נוסף לשתי מדליות זהב 
ואחת כסף בתחרויות המשלבות גברים 

.)mix( ונשים יחד

ג'סיקה אניס וכריסטין אוהרוגו
הכוכבת הבלתי מעורערת של המשלחת 
הבריטית היתה ללא ספק ג'סיקה אניס, 
במקצועות  כבר   .7 בקרב  הזהב  זוכת 
שליטה  הוכיחה  היא  הראשון  היום  של 
העידוד של  ושאגות  בתחרות,  מוחלטת 
את  שמילאו  הבריטים,  אלפי  עשרות 
האיצטדיון עד אפס מקום, דחפו אותה 
ימי  בשני  דופן  יוצאת  לרמה  להתעלות 
הזהב  למדליית  בדרכה  התחרויות. 
שברה ג'סיקה את השיא הבריטי - 6955 
יותר מ-300 נקודות  נקודות, בפער של 
מגרמניה,  )שוורצקופ  השני  מהמקום 

6649 נק'(. 
אי אפשר שלא לציין כאן גם את סיפורה 
אוהרוגו.  כריסטין  הרצה  של  המרגש 
שלמרות אין-ספור פציעות שסבלה מהן 
ללונדון  הגיעה  היא  האחרונות  בשנים 
טבעיות'  ה'על  היכולות  כושרה.  בשיא 
ב-49.70  מ'   400 לרוץ  לה  סייעו  שלה 
ירדה  שבה  השלישית  )הפעם  שניות 
ממחסום ה-50 שניות(, התוצאה הטובה 

ביותר שלה בעונת 2012. 

לראשונה: ספורטאיות 
מוסלמיות ממדינות 

פוריטניות 
המעניינות  החברתיות  התופעות  אחת 

שבאו לידי ביטוי במשחקי לונדון היתה 
ספורטאיות  של  לראשונה,  השתלבותן, 
מוסלמיות ממדינות 'חשוכות' בכל הקשור 
האישה  ולזכויות  בכלל  האזרח  לזכויות 
בפרט, כגון ערב הסעודית, קטאר, ברוני, 
עומן, סומאליה ואפגניסטן. אין ספק כי 

עצם השתתפותן במשחקים משקפת רוח 
נשית חדשה, המנשבת בשנים האחרונות 
במדינות אלה ושמתבטאת במאבקן של 
הנשים על זכויותיהן הבסיסיות בארצן. 

ייצגה  המדינה  את  הסעודית:  ערב 
ווז'דאן  הג'ודוקא  לונדון  במשחקי 

ארה"ב זכתה במספר המדליות 

הרב ביותר בלונדון, והיא עשתה 

הנשים,  בזכות  בעיקר  זאת 

שלא רק התחרו בצורה יוצאת 

דופן אלא גם העניקו לה כמעט 

שני-שלישים מכלל המדליות!

זהב ב-100X4 לנבחרת הנשים האמריקנית בשחייה. מימין: מייסי פרנקלין, רבקה 
סוני, דנה וולמר, אליסון שמיט

הנבחרת האמריקנית בהתעמלות - זהב קבוצתי. מימין: ג'ורדין וויבר, גבי דאגלאס, 
אלכסנדרה רייזמן, קיילה רוס, מקיילה מורני

אחרי 27 שנים - שיא עולמי ב-100X4 מ' לנבחרת השליחות האמריקנית: כרמליטה 
ג'טר, ביאנקה נייט, אליסון פיליקס וטיאנה מדיסון



20  |  ספורט הישגי, מרץ 2013

ראשונה  סעודית  אישה  שאהרקאני, 
בתולדות המשחקים. שאהרקאני נאלצה 
בלונדון.  להתחרות  זכותה  על  להיאבק 
בעיקר היו אלה אנשי דת ופוליטיקאים 
מקומיים, שניסו לנפץ את חלומה להיות 
את  המייצגת  הראשונה  הספורטאית 

ארצה במשחקים האולימפיים. 
ערב  את  שייצגה  נוספת  ספורטאית 
 100 )בריצת  עטר  שרה  הסעודית, 
ברברים  ע"י  באבנים  סוקלה  מטרים(, 
לשאת  יכלו  לא  אלה  הסעודית.  בערב 

בתחרות  תשתתף  שאישה  העובדה  את 
מיליוני  לעיני  בעולם,  הגדולה  הספורט 
צופים, בזמן שמעמדה של האישה בערב 
להסתובב  לה  מתיר  איננו  הסעודית 

ברחובות ללא ליווי של גבר. 
קוהוסטאני,  טאהמינה  אפגניסטן: 
בריצת  אפגניסטן  את  שייצגה   ,23 בת 
במשך  סבלה  לונדון,  במשחקי  מ'   100

גברים  של  מהטרדות  רבים  חודשים 
אפגאנים, שטענו כי לנשים אסור ליטול 
טאהמינה  ספורטיבית.  בפעילות  חלק 
סיפרה שבאחד הימים לפני המשחקים 
לאחר  הנהג,  ע"י  ממונית  סולקה  היא 

שסיפרה לו שהיא בדרך לאימון... 
ה-17  בת  מלקי  חוסיין-אל  נור  קטאר: 
ייצגה את קטאר בריצת 100 מ'. היא אמנם 
שנפצעה  לאחר  הריצה,  את  סיימה  לא 
היא  ההיסטוריה  בספרי  אך  במהלכה, 
את  שייצגה  הראשונה  כאישה  תירשם 

קטאר בריצת 100 מ'.  

עטר,  ווז'דאן,  של  השתתפותן  עצם 
במשחקים  אל-מלקי  וחוסיין  טאהמינה 
האולימפיים מהווה הצהרה לכל מדינות 
המוסלמי,  לעולם  ובעיקר  העולם, 
נשים  וכי  הנשים,  לאפליית  מקום  שאין 
בכלל,   - מגברים  ביכולתן  נופלות  אינן 

ובספורט בפרט. 
לעיל,  שצוינו  מהספורטאיות  בשונה 
פאראה  מוחמד  זמזאם  הסומאלית 
הביאה כבוד רב לעמה כאשר התחרתה 
ב-400 מ' )ואף נשאה את דגל מדינתה 
שהשיגה  התוצאה  הפתיחה(.  בטקס 
מזו  דקה  בכחצי  אמנם  נופלת  בריצה 
העם  ועבור  עבורה  אך  המנצחת,  של 
ומקור  אדיר  הישג  זה  היה  הסומאלי 

לגאווה לאומית. 

סיכום 
משחקי לונדון היו ללא ספק משחקיהן 
הוועד  יו"ר  רוג,  ז'אק  הנשים.  של 

מעורערת  הבלתי  הכוכבת 

היתה  הבריטית  המשלחת  של 

זוכת  אניס,  ג'סיקה  ללא ספק 

הזהב בקרב 7. שאגות העידוד 

הבריטים,  אלפי  עשרות  של 

שמילאו את האיצטדיון עד אפס 

להתעלות  אותה  דחפו  מקום, 

ימי  בשני  דופן  יוצאת  לרמה 

התחרויות

ספורטאיות  של  השתתפותן 

שמרניות,  מוסלמיות  ממדינות 

עומן,  הסעודית,  ערב  כגון 

ללא  היא  וקטאר,  אפגניסטן 

על  הנשים  של  ניצחונן  ספק 

הגברית  והאטימות  הקיבעון 

מסר  העבירו  הן  רבת-השנים. 

הנשים  לכלל  תקדים  חסר 

לכוחן  באשר  המוסלמיות 

החברתי ולחתירתן אחר שוויון 

זכויות בכלל ובספורט בפרט 

ג'סיקה אניס - זהב ושיא בריטי בקרב 7

מערב  שאהרקאני  ווז'דאן  הג'ודוקא 
הסעודית
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לפני  הצהיר  הבין-לאומי,  האולימפי 
לחלוקה  שואף  שהוא  לונדון  משחקי 
לא  אמנם  לנשים.  הגברים  בין  שווה 
קרוב.  היה  זה  אבל  בפועל,  היה  כך 
ששברו  נשים,  היו  מהמשתתפים   45%
יצרו סיפורים דרמטיים  שיאים חדשים, 
ומרתקים ואף הציבו סטנדרטים חדשים 
במשחקים. השתתפותן של ספורטאיות 
כגון  שמרניות,  מוסלמיות  ממדינות 
ערב הסעודית, עומן, אפגניסטן וקטאר, 
על  הנשים  של  ניצחונן  ספק  ללא  היא 
רבת- הגברית  והאטימות  הקיבעון 

תקדים  חסר  מסר  העבירו  הן  השנים. 
לכוחן  הנשים המוסלמיות באשר  לכלל 
זכויות  שוויון  אחר  ולחתירתן  החברתי 

בכלל ובספורט בפרט. 

ערב  את  שייצגה  עטר,  שרה 

מטרים,   100 בריצת  הסעודית 

ברברים  ע"י  באבנים  סוקלה 

במדינתה. אלה לא יכלו לשאת 

תשתתף  שאישה  העובדה  את 

הגדולה  הספורט  בתחרות 

צופים,  מיליוני  לעיני  בעולם, 

האישה  של  שמעמדה  בזמן 

בערב הסעודית איננו מתיר לה 

ליווי  ללא  ברחובות  להסתובב 

של גבר 

שרה עטר 
מערב הסעודית בריצת 100 מ'

נור חוסיין-אל מלקי 
מקטאר בריצת 100 מ'

טאהמינה קוהוסטאני 
מאפגניסטאן בריצת 100 מ'

להתחיל את האולימפיאדה 
מחדש / נטע ריבקין

בהתמודדות  אתכם  לשתף  רציתי 
המנטאלית שלי במהלך אולימפיאדת 
לונדון בעקבות טעות חמורה שביצעתי 
בעת  שלי.  הראשון  התחרויות  ביום 
ביצוע התרגיל השני נשמט הכדור ויצא 
שהורידה  שגיאה  המשטח,  מתחומי 
לי, משמעותית, את הציון הסופי של 
התרגיל. לאחר יום התחרויות הראשון 
דורגתי במקום ה-14, ולפניי עוד יום 
ביותר  החשובה  כשהמטרה  תחרות, 

היא להיכנס לגמר.
הלם.  של  סוג  חשתי  התרגיל  בסיום 
לא הבנתי איך זה קרה. מאוחר יותר 
ניסיתי לנתח את המצב לעומק, ובין-

רגע הבנתי שמה שאני עושה זה לא 
הדבר הנכון. צריך פשוט למחוק את 
את  למחרת  ולהתחיל  שקרה  מה 

האולימפיאדה מחדש.
אך  מציאותי,  לא  נשמע  אמנם  זה 
היחידה. באף אחד  זאת היתה דרכי 
שלי  למחשבות  נתתי  לא  מהרגעים 

לנדוד לאי העפלה לגמר. חשבתי רק 
הדרך.  את  בהרבה  לעצמי  שסיבכתי 
מקום  אין  למחרת  שביום  ידעתי 
ביצוע  על-ידי  ורק  כלל,  לטעויות 
הנוספים  התרגילים  שני  מושלם של 
הראשונה  לעשירייה  לחזור  אוכל 

ולהעפיל לגמר.

בהרגשה  קמתי  השני  התחרות  ביום 
הרגשתי  התחרות  באולם  וגם  טובה, 
שיהיה טוב. התחריתי בהצלחה בשני 
וסרט,  אלה   - הנותרים  המכשירים 
שעמדתי  לי  התברר  היום  ובסוף 
במשימה - עליתי לגמר. רבים שאלו 
"לא  הצלחתי.  איך  אחר-כך  אותי 
עלייך  ראו  שלא  זה  "איך  פחדת?" 
שהצלחתי  היא  התשובה  כלום?" 
שקרה.  מה  את  מאחור  להשאיר 
גייסתי את מלוא  התנתקתי מהרגש, 
מה  את  ועשיתי  והריכוז  הרוח  קור 

שנדרש ממני.
ביום של הגמרים כבר היה לי הרבה 

יותר קל, ופשוט נהניתי מכל רגע .
אחרי האולימפיאדה היתה לי הפוגה 
לאט  לחזור  ואז התחלתי  חודש,  של 
היא  המתח  ירידת  לשגרה.  לאט 
באווירה  נמשכים  האימונים  עצומה. 
זמן  יותר  יש  סוף  וסוף  יותר,  קלילה 

לדברים אחרים. 
יישום  של  בשלב  נמצאת  אני  כרגע 
תרגילים  ובניית  החדשה  החוקה 

חדשים - עם הפנים לריו 2016.

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדוא"ל
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מדעי האימון < תזונה  

יעל דרור  | M.Sc; דיאטנית קלינית ופיזיולוגית

מנהלת התזונה במרכז לרפואת הספורט "מדיקס" בתל-אביב
www.yaeldror.co.il

בגיל  גבוהות  גופניות  דרישות  עם  יחד  אימונים  עומס  צעירים,  ספורטאים  אצל 
להיגרם  עלולה   - לא  אם  התזונה.  לנושא  רבה  תשומת-לב  מחייבים  ההתבגרות 
ספורטאים  שני  מציג  זה  מאמר  הספורטיביים.  בהישגים  והן  בגדילה  הן  פגיעה 
האחרונות  בשנים  תזונתי  במעקב  הנמצאים  וטניסאית,  כדורסלן  מצטיינים,  צעירים 
מהם.  אחד  כל  של  הגדילה  לקצב  ובהתאם  בספורט  האינטנסיבי  לעיסוקם  במקביל 

התחרותי  בספורט  המקצועות  במרבית 
נדרשת שגרת אימונים אינטנסיבית כבר 
בגיל צעיר, במטרה להגיע להישגים בגיל 
הבוגר. עומס האימונים אצל ספורטאים 
בוודאי  מספקת,  תזונה  מצריך  צעירים 
גופניות  דרישות  בכך  משולבות  כאשר 
התפתחות  גדילה,  )צמיחה,  גבוהות 
מספקת  אינה  התזונה  כאשר  מינית(. 
בגדילה.  לפגיעה  לגרום  הדבר  עלול 
חסרים תזונתיים של ויטמינים, מינרלים, 

עלולים  וחלבון  פחמימות  קלוריות, 
לפגוע בגדילה ובהישגים הספורטיביים, 
נמשך  התזונתי  ובמקרים שבהם החסר 
להיות  עלול  שייגרם  הנזק  זמן,  לאורך 
אצל  חסרים  של  איתור  הפיך.  בלתי 
וטיפול  מניעתם  הצעיר,  הספורטאי 
נפרד  בלתי  חלק  אפוא  הם  תזונתי 
מהבטחת בריאותו והישגיו הספורטיביים 

בהווה ובעתיד.

דגשים תזונתיים
אצל ספורטאים צעירים

תמיכה אנרגטית
לאכול  מצליח  שהילד  הקלוריות  כמות 
בתפריט היומי חשובה מאוד כדי לתמוך 
העצמות,  בניית  הגדילה,  בתהליכי 
היכולת  ושיפור  המינית  ההתפתחות 
הפעילות  לסוג  בהתאם  הספורטיבית 
זריזות,  סבולת,  מתפרץ,  כוח  )כוח, 
קואורדינציה,  טכניקה,  לימוד  ריכוז, 
שיווי משקל ועוד(. בספרות לא מוגדרת 
המומלצת  היומית  הקלוריות  כמות 
לספורטאי הצעיר על-פי גיל, וזאת בשל 

האימונים  בסוגי  הגדולים  ההבדלים 
ובגיל הביולוגי* של כל ספורטאי. חישוב 
בהתאמה  להיעשות  צריך  הקלוריות 
ולתדירותם  למשכם  האימונים,  לעומס 
הגדילה  לשלבי  ובהתייחס  ביום/שבוע 
של הילד. זאת כיוון שעלול להיווצר פער 
גדול מאוד בין הגיל הכרונולוגי )האמתי( 
נוער.  ובני  ילדים  בקרב  הביולוגי  לגיל 
גדולים  הבדלים  שעקב  ייתכן  כלומר, 
הצמיחה  לקצב  הקשור  בכל  ילדים  בין 
 ,13 בני   של  הגיל  בקבוצת  יימצאו, 
לדוגמה,  בגיל הביולוגי.  גדולים  פערים 
בקבוצה כזו עשויים להיות ילדים בני 10 
שיהיו  ילדים  לעומת  ביולוגית  מבחינה 

ברמת התפתחות של בני 16.  

עם זאת, קיימת הגדרה לכמות הקלוריות 
)בן  המינימלית החיונית לילד ספורטאי 
משקל  ק"ג  ל-1  קק"ל   30 שהיא  ובת(, 
הגוף הרזה )כלומר המשקל ללא רקמת 
 5 השומן(. מחקרים הראו שכבר לאחר 
להמלצה  )מתחת  קלורי  ימים של חסר 
בקרב  העצם  בבניית  פגיעה  חלה  זו( 

תזונה לספורטאים צעירים:
סיפורי מקרה

* גיל ביולוגי - מייצג את גיל ההתפתחות הביולוגית של הילד וקשה יותר לקביעה, מכיוון שהוא מושפע ממגוון 
רחב של גורמים, כגון גורמים  הורמונאליים וגנטיים.
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ספורטאים צעירים )1(. יתרה מזו: חסר 
קלורי עלול לעודד פירוק עצם גם על-

ידי השפעה על קצב הפרשת הורמונים 
כגון קורטיזול* ולפטין**. המסקנה היא 
לא  הצעיר  שהספורטאי  לוודא  שיש 
לתקופה  לא  גם  קלורי,  בחסר  יימצא 

קצרה של ימים אחדים.

חלבון: צריכה מומלצת
הספורטאי  של  היומית  החלבון  כמות 
הצעיר צריכה לענות על דרישות הגדילה 
של הגוף, במקביל לעומס האימונים. על-

פי הספרות המקצועית, מרבית הילדים 
ובני הנוער, הצורכים תפריט יומי המספק 
לגופם,  הדרושה  הקלוריות  כמות  את 
הרצויה  החלבון  כמות  את  גם  יקבלו 
'להעמיס'  צורך  אין  לכך,  אי   .)4  ,3  ,2(
יותר מדי חלבון במסגרת התפריט ו/או 
לשלב תוספי חלבון. אם, לפי האנמנזה 
אינו  הצעיר  הספורטאי  התזונתית, 
מצליח לשלב את כמות החלבון הדרושה 
לגופו באמצעות התזונה, מומלץ לשלב 
במסגרת  בחלבון  עשירים  מזונות 
התפריט. יש לשים לב לתדירות, לכמות 
היומי  בתפריט  החלבון  אכילת  ולתזמון 
שספיגתו  כדי  הגופנית  לפעילות  ביחס 
בגוף תהיה מיטבית. טבלה 1 מציגה את 
צריכת החלבון המומלצת )לשני המינים( 

לפי גיל.

המומלצת  היומית  הצריכה   :1 טבלה 
של חלבון על-פי גיל ומשקל  

גיל )בשנים(
כמות החלבון 
)בגרם/ק"ג/יום(

 10-6 1.3

 12-10 1.3-1

- גיל ההתבגרות
- ספורטאים   

 2.0-1.5

כמות  של  לחישוב  דוגמאות  להלן 
החלבון היומית המומלצת לילדים/בני 

נוער ספורטאים:
)אחוזון   ק"ג   •	31 שמשקלו   10 בן  ילד 
היומית  החלבון  כמות   - לגיל(   50
 40  =  31X1.3 תהיה  עבורו  המומלצת 

גרם/יום.
)אחוזון  ק"ג   •	58 שמשקלו   15 בן  נער 
היומית  החלבון  כמות   - לגיל(   50
 58X2.0-1.5 תהיה:  עבורו  המומלצת 
בטווח  מדובר  גרם/יום.   116-87  =
רחב של כמות חלבון יומית מומלצת, 
ובשלבי  הפעילות  בעומס  התלויה 

ההתפתחות של הנער.

חוסר בוויטמינים 
ובמינרלים

שהגוף  חומרים  הם  ומינרלים  ויטמינים 
אינו יודע לייצר בעצמו, אך הם חיוניים 
לספקם  חובה  ולכן  הגוף  לתפקוד 
באמצעות המזון. דרישת הגוף לוויטמינים 
בשל  הילדות  בגילי  עולה  ולמינרלים 
שגרת  גם  המהיר.  הצמיחה  קצב 
בגיל  אינטנסיביים,  בעיקר  אימונים, 
צעיר ובגיל ההתבגרות מחייבת אספקה 
והמינרלים  מהוויטמינים  חלק  של  רבה 
כדי לאפשר את בניית השרירים ושיפור 

הכושר הגופני. 
הגוף  של  הגבוהות  הדרישות  בשל 
ומינרלים  ויטמינים  של  לאספקה 
צעירים  ספורטאים  וספורט(,  )גדילה 
תזונתיים.  בחסרים  להימצא  עלולים 

בתפקודם  לפגוע  עלולה  זו  עובדה 
לפגוע  אף  ולעתים  הספורטיבי 
הפיך.  בלתי  לנזק  ולגרום   בבריאותם 

שעלולים  חשובים  ומינרלים  ויטמינים 
ספורטאים  בקרב  בחסר  להימצא 

צעירים הם:
מאוד  חשוב  ויטמין   • 	:D ויטמין 
לבניית  מהתזונה,  הסידן  לספיגת 
החיסון  מערכת  לתפקוד  העצמות, 
מסוג  )סיבים  שריר  פירוק  ולמניעת 
להיות  עלול  הוויטמין  של  חסר   .)IIB
של  ובמיוחד  כללית,  בחולשה  מלווה 
השרירים, ובפגיעה בצמיחה לגובה עד 
למצב של מחלת ה"רככת". מחקרים 
המבצעים  שספורטאים  מראים 
במקום  )או  באולם  רבים  אימונים 
יותר  גבוה  בסיכון  נמצאים  סגור( 
במחקר   גם   .)5( זה  בוויטמין  לחסר 
רופא  דובנוב-רז,  גל  ד"ר  ע"י  שנערך 
ילדים וספורט מביה"ח אדמונד ולילי 
והמרכז  השומר  בתל  לילדים  ספרא 
עם  יחד  "מדיקס",  ספורט  לרפואת 
ורקפת  קונסטנטיני  נעמה  פרופ' 
ספורט  לרפואת  מהמרכז  אריאלי 
תוצאות  נמצאו  אופטימל",  "הדסה 
שנמצאו  הספורט  ענפי   .)6( דומות 
של  נמוכה  לרמה  גבוהה  בשכיחות 
למשל,  היו,  בארץ  בדם   D ויטמין 
וריקוד.  שחייה  טקוואנדו,   כדורסל, 
כבד,   ,)UV( השמש  קרינת  מקורות: 

שמן דגים, חמאה, דגים שמנים.

ל'משפחתו'. לקורטיזול כמה  יחסית  והקורטיקוסטרון(, המופרש בכמות משמעותית  גם הקורטיזון  נמנים  )שעמו  הורמון ממשפחת הגלוקוקורטיקואידים   - * קורטיזול 
פעילויות: הוא משפיע על המטבוליזם בגוף, מעודד עלייה ברמת הגלוקוז בדם ומסייע בפירוק הגליקוגן בכבד לצורך הכנסת גלוקוז לדם.

** לפטין - הורמון חלבוני המיוצר בתאי שומן וברקמות שומניות. משם הוא זורם במחזור הדם עד שהוא מגיע אל המוח. ההורמון משחק תפקיד מרכזי בוויסות צריכת 
אנרגיה והוצאתה דרך ויסות התיאבון וחילוף חומרים.

כמות הקלוריות שהילד

מצליח לאכול בתפריט היומי

חשובה מאוד כדי לתמוך 

בתהליכי הגדילה,

בניית העצמות,

ההתפתחות המינית

ושיפור היכולת הספורטיבית 

בהתאם לסוג הפעילות
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לתפקוד  מאוד  חשוב   • 	:B12 ויטמין 
לבניית  העצבים,  ומערכת  המוח 
חסר  אנמיה.  ולמניעת  ההמוגלובין 
בשלבי  להיווצר  עלול  הוויטמין  של 
בשילוב  לגובה,  המהירה  הצמיחה 
שאינה  ותזונה  אימונים  עומס  עם 
בצורה  הגוף  דרישות  את  מספקת 
מהספורטאים  חלק  אצל  טובה. 
ויטמין  בספיגת  בעיות  להיות  עלולות 
בתזונה. לרמתו  קשר  ללא   ,B12 

בקר  בשר  החי:  מן  רק  מקורות: 
)בעיקר איברים פנימיים(, הודו אדום, 

עוף, ביצה, דגים, חלב.
• מינרל שבונה את ההמוגלובין.  ברזל:	
האנרגיה  הפקת  במסלול  נמצא 
לתפקוד  חשוב  בשרירים.  האירובית 

הצלחה  חשיבה,  )ריכוז,  המוח 
בעת  העיכול.  ומערכת  בלימודים( 
מאגרי  עלולים  גבוה  צמיחה  קצב 
הברזל )פריטין( להידלדל ובהמשך - 
)=אנמיה(.  ההמוגלובין  בערכי  לפגוע 
לגרום  עלול  הספורטיבי  העיסוק  גם 
צעירים,  ספורטאים  ברזל.  לאיבודי 
אפוא  נמצאים  ספורטאיות,  בעיקר 
ברזל.  חסר  לפתח  מוגבר   בסיכון 
איברים  )בעיקר  בקר  בשר  מקורות: 
ביצה,  עוף,  דג,  הודו אדום,  פנימיים(, 

ירקות ירוקי עלים, טחינה, שקדים.
לבניית  מאוד  חשוב  מינרל   • סידן:	
העצמות והשיניים ולשמירת התפקוד 
בגיל  וכלי הדם.  התקין של השרירים 
צעיר יש צורך בכמות יומית רבה של 
סידן )1300 מ"ג/יום(, אך בגילים אלה 
הסידן  את  לספק  קושי  לעתים  קיים 
רק באמצעות התזונה. ישנם מחקרים 
הסידן  חשיבות  בשל  כי  הגורסים   )1(
השרירים  ולכיווץ  העצמות  לבניית 
יש מקום להמליץ על כמות סידן של 
ספורטאים  עבור  מ"ג/ ביום   1500
ספורטאיות,  ובמיוחד  צעירים, 
גבוה.  אימונים  בעומס  הנמצאים 
ההמלצה היא לצרוך את הסידן קודם 
כול באמצעות התזונה, ורק כאשר לא 
 מצליחים - להיעזר בתוסף של סידן.

מקורות: חלב, גבינות )ריקוטה, גבינות 
תרד,  ברוקולי,  כרוב,  יוגורט,  קשות(, 

סרדינים, טחינה, שקדים.

תזונתי  ומעקב  ייעוץ 
הצעיר הספורטאי   של 

לפגישת  מגיע  צעיר  ספורטאי  כאשר 
בראש  צורך,  יש  התזונה  בנושא  ייעוץ 
התזונתי.  מצבו  מהו  לדעת  ובראשונה, 
הערכת המצב נעשית באמצעות מעבר 
על בדיקות דם עדכניות, ביצוע מדידות 

אחוזי  גובה,  )משקל,  אנתרופומטריות 
שומן( ומעבר על התפריט היומי במטרה 
להבין את סגנון האכילה, הכמות והתזמון 
יש  במקביל,  לאימונים(.  ביחס  )במיוחד 
להעריך את שלבי ההתפתחות הגופנית 
של הילד, בהתאם לגילו. יש המגיעים עם 
צילום כף יד )אם קיים פיגור בגדילה(. 

שגרת  על  עוברים  הייעוץ  בפגישת 
האימונים היומית / השבועית כדי להעריך 
את העומס שבו נמצא הספורטאי הצעיר. 
לאחר איסוף כל הנתונים מעריכים מה 
הם החסרים התזונתיים הקיימים, ואילו 
לפי  בעתיד.  להתפתח  עלולים  חסרים 
הילד  עם  יחד  בונים,  הללו  ההערכות 
והוריו, תפריט תזונה המתאים למטרות 
של  בריאותו  ולמצב  והספורט  הגדילה 
הילד. לעתים, על סמך בדיקות הדם, יש 
צורך לשלב תוספי תזונה, אך העדיפות 
מזון  רכיבי  לאספקת  היא  הראשונה 

באמצעות המזון. 
חשוב לבצע מעקב תזונתי לאורך עונת 
הפעילות כדי לראות שהנער אכן מממש 
את פוטנציאל הגדילה במקביל לשיפור 
ההישגים הספורטיביים. לעתים, במהלך 
צורך  יש  התזונתי  המעקב  תקופת 
שנבנה,  הראשוני  התפריט  את  לשנות 
עדכניות,  דם  לבדיקות  בהתאם  וזאת 
לשינויים במדידות ו/או לשינויים בעומס 

האימונים.

תיאורי המקרה שיוצגו להלן הם של שני 
ספורטאים צעירים מצטיינים, הנמצאים 
לעיסוק  במקביל  תזונתי  במעקב 
)כדורסל/טניס(.  בספורט  אינטנסיבי 
מבחינה  שונה  מטרה  מהם  אחד  לכל 
לעומס  התפריט  התאמת  תזונתית. 
הגדילה/ לעידוד  במקביל  האימונים 
ומעקב  מעמיק  בירור  דרשה  צמיחה 

תזונתי.

 )21 מספר   - )בתמונה  כהן  דור  רקע: 
הוא שחקן כדורסל בן 15, לומד בכיתה י' 
ומשחק במכבי ת"א. הוא נחשב לשחקן 
מפתח בקבוצת הגיל שלו. הוא נער חזק 
תיאורים  ללא  כלל,  בדרך  בריא  וחסון, 
אכילה. בעיות  או  במשקל  בעיות   של 

נולד  דור  בילדות:  והתפתחות  גדילה 
בשבוע ה-31 במשקל 1.512 ק"ג, לאחר 
הריון.  רעלת  עקב  דחוף  קיסרי  ניתוח 
לאחר שהייה בת כחודשיים בבית החולים 
ק"ג. בלידתו   2.025 במשקל  יצא  הוא 
הונשם  ולכן  בשלות,  היו  לא  הריאות 
כשבוע, אך לאחר מכן הבעיה העיקרית 
העלייה  היתה  באשפוז  נותר  שבגללה 
היה  כשנתיים  במשך  במשקל.  האיטית 

תיאור מקרה       דור כהן
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טבלה 3: דור כהן: תוצאות בדיקות דם 
)דצמ' 2012 לעומת יוני 2012(

18.6.1211.12.12בדיקה

15.415.1המוגלובין

60102ברזל

21*29פריטין

123112כולסטרול

HDL4144

LDL6756

Tg7260

CPK150

B12 495447ויטמין

D 41ויטמיןng/ml*29ng/ml
* ערך נמוך המעיד על חסר 

טבלה 2: דור כהן: מדידות אנתרופומטריות )דצמ' 2011 עד יולי 2012(

אחוז שומןBMIגובה )מ'(LBMמשקל )ק"ג(תאריך

4.12.201175.7681.9220.510.2

26.1.201279.171.11.9221.510.2

5.2.201280.572.31.9221.810.2

1.4.201282.772.81.9222.412.1

16.5.20128473.51.9222.812.5

2.7.201283.274.71.9322.310.2

במעקב גדילה בבית החולים, עד שהגיע 
לגילו.  המתאימים  ולגובה  למשקל 
במהלך הילדות תמיד היה 'ילד אכלן', לא 
בררן באוכל ושמר על משקל תקין. שני 
ההורים גבוהים מהממוצע באוכלוסייה: 

אביו 1.88 מטר, אמו 1.83 מ'.

להתאמן  החל  דור  ספורטיבי:  רקע 
נכנס  ה'  בכיתה   .5 בגיל  בכדורסל 
אימונים  ל-4  ועבר  ליגה  של  למסגרת 
ז'-ט'(  )כיתות  ביניים  בחטיבת  בשבוע. 
בבית-הספר  כדורסל  למגמת  הצטרף 
והחל גם באימוני בוקר )פעמיים בשבוע( 
ובסך-הכול 8-6 שעות אימונים בשבוע. 
במכבי  להתאמן  עבר  כשנתיים  לפני 
מאוד.  גבר  האימונים  ועומס  תל-אביב 
היות ודור לומד בראשון לציון והאימונים 

בת"א נוספה גם בעיית המרחק. 

ומשחק  מתאמן  דור  אימונים:  עומס 
ומכבי(,  )ביה"ס  מסגרות  בשתי  כיום 
כל  לאורך  גבוה  בעומס  נמצא  ולכן 
ומשחק  דור מתאמן  לכך,  נוסף  העונה. 
בקבוצת הנערים של מכבי ת"א. מעבר 
אימון  יש  השוטפים  הכדורסל  לאימוני 
שבועי אחד באתלטיקה ועוד אימון כוח 
בפועל  מכבי(.  של  האימונים  )במסגרת 
 + מדובר בעומס של 8 אימונים בשבוע 
של  כולל  עומס  זהו  ליגה.  משחקי   2-1
בשבוע. פעילות  שעות  מ-18-16   יותר 

סיבת ההפניה לייעוץ תזונה: דור הופנה 
המנהל  אהרוני,  אורן  על-ידי  לייעוץ 
מכבי  של  הנוער  מחלקת  של  מקצועי 
היתה  ההפניה  סיבת  בכדורסל.  ת"א 
חולשה גדולה שממנה סבל הנער בסיום 
שעברה  העונה  באמצע  האימונים  אחד 
לביתו  הגיע  כאשר   .)2011 )נובמבר 
לסבול  הנער  המשיך  האימון  לאחר 

מסחרחורות ומחולשה עד כמעט עילפון. 
ההורים פנו למיון ובבדיקות הדם אותרו 

חסרים תזונתיים. 

מעקב תזונתי
ייעוץ ראשונה )דצמבר 2011(:  פגישת 
)ראה  ומשקל  גובה  של  המדדים  לפי 
לאחוזונים  דור  השתייך   )2 טבלה 
סבל  לא  אך   ,)97-90( לגילו  הגבוהים 
מהשמנה בשל מבנה גופו החזק ואחוז 

השומן התקין לענף שבו עסק. 
המעקב התזונתי נערך מדי 8-6 שבועות. 
ק"ג   7.5 דור  הוסיף  חודשים   7 במשך 
אחוז השומן  לגובהו.  ס"מ  ו-1  למשקלו 
הפגישה  בין  שינוי  ללא  נותר   ,10.2%  -
חודשים;   7 )לאחר  לאחרונה  הראשונה 
ראה טבלה 2(. בתקופת המעקב התזונתי 
חלה אצל דור עלייה גדולה, של כ-10%, 
במסת הגוף הרזה )LBM(, כלומר במסת 
התחזקות  על  המעידה  עלייה  השריר, 
ובניית מסת שריר. הצמיחה לגובה היתה 
מרבית  ולכן  זמן,  פרק  באותו  קטנה 
הגדילה היתה כנראה במסת השריר. יש 
לציין שעומס האימונים היה גבוה מאוד 

לאורך כל תקופת המעקב התזונתי.
חסר  אובחן  הדם  בבדיקות  זאת,  עם 
)יש  D )ראה טבלה 3(  ובוויטמין  בברזל 
לציין שבכיתה ו' סבל דור מחוסר ברזל 
וטופל באמצעות תוספי ברזל(. ההורים 
האחרונים  החודשים  שבמהלך  סיפרו 
הנער נמצא בקצב צמיחה גבוה. על-פי 
התרשמותם, הוא אוכל באופן תקין, אך 
הוא רזה ומדווח על עייפות גדולה. דור 
לא הצליח לספק לגופו את כל הדרישות 
התזונתיות, כנראה בשל עומס האימונים 

הרב ובמקביל - קצב הצמיחה המהיר.

דגשים תזונתיים
בפגישה  שניתנו  התזונתיים  הדגשים 

היו כדלהלן: 
	•התפריט האישי שנבנה לדור שם דגש 
לפני  שעות   3-2 האכילה:  זמני  על 
האימון ואחריו )מיד אחרי האימון ותוך 
ההזדמנויות'(,  חלון  'ארוחת  דקות   30
מתאמן  הוא  שבהם  בימים  במיוחד 
הלימודים  )במהלך  ביום  פעמיים 
מכבי  עם  הצהריים  ואחרי  בביה"ס 

ת"א(. 
	•הושם דגש על ארוחת בוקר טובה לפני 
חלבון,  )הכוללת  מהבית  יוצא  שדור 
קורנפלקס  למשל,  סידן(.  פחמימות, 
עם חלב, כריך גדול עם גבינה/קוטג'/

ביצה, חלב/שוקו.
בבית-  לאכול  כיצד  הנחיות  	•ניתנו 
כריכים  של  נכונה  חלוקה   - הספר 
)חלבון(.  כריך  בכל  המומלץ  והתוכן 
למשל - כריכים מחצי בגט עם טונה/

פסטרמה/גבינות/חביתה ועוד.
 •	3-2 בכל  האכילה  חשיבות  הוסברה 
שעות כדי לבנות את השריר, לאפשר 
לאימון  והכנה  מהאימון  התאוששות 

הבא. 
המזון  כמויות  הוגדרו  	•בתפריט 
החשובות בכל ארוחה, תוך שימת דגש 
ופחמימה,  חלבון  של  נכון  שילוב  על 
בהתאם למידות גופו של דור ולעומס 

האימונים.
- שני  היומית  	•הומלצה כמות החלבון 
פיזור  על  דגש  עם  גרמים/ק"ג/יום, 

נכון של החלבון לאורך היום. 
מן  חלבון  יותר  לשלב  המלצה  	•ניתנה 
החי )עוף/בקר/דג/ביצה/מוצרי חלב(. 
בשר  יותר  של  שילוב  על  דגש  	•הושם 
פעמים   4-3( השבועי  בתפריט  בקר 
אספקת  את  להגדיל  כדי  בשבוע(, 
רק  ולא  התזונה  באמצעות  הברזל 

מתוספים.
ארוחות  שתי  לשלב  המלצה  	•ניתנה 

ובהתייחסותו  כהן  דור  של  העצמית  במשמעת  עלייה  מורגשת 

לתזונה כחלק בלתי נפרד מאורח חייו של ספורטאי הישג... הוא 

מגיע לכל אימון כשהוא מצויד במזונות/תוספים שעליו לקחת 

במהלך האימון ולאחריו. כל זה משפיע על ביצועיו במגרש
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כאשר  וערב  )צהריים  ביום  בשריות 
הוא חוזר מאימון(. 

להיות  צריכה  היומית  הסידן  	•כמות 
1300 מ"ג, המתאימה לגילו, באמצעות 
התזונה. למשל - מוצרי חלב, טחינה, 

חלווה, שקדים ועוד.
בוטנים/ לשלב  יש  הביניים  	•בארוחות 

שומן  אנרגיה,  כמקור  אגוזים/שקדים 
בריא וחלבון.

לילה  ארוחת  להוסיף  המלצה  	•ניתנה 
)לפני השינה( עשירה בחלבון ובסידן, 
נוסף לארוחת הערב.  למשל - שייק 
או  ופירות  גלידה  חלב,  עם  ביתי 

קורנפלקס עם חלב.
40%- בתפריט החדש חלה עלייה של 	•

30 בכמות הקלוריות היומיות בהשוואה 
למה שנהג לאכול קודם לכן.

	•תוספים: בשל החסרים בבדיקות הדם 
קיבל דור תוסף ברזל המשלב ויטמין 
כן,  C. כמו  וויטמין  B12, חומצה פולית 

שייק  בטיפות,   D ויטמין  תוסף  ניתן 
אימון. לאחר  חלבון  חטיף  או   חלבון 

תגובות הסביבה
התזונתי:  לנושא  דור  של  ההתייחסות 
התזונתי  המעקב  תקופת  כל  לאורך 
המסגרות  בשתי  להתאמן  דור  המשיך 
עומס  על  ושמר  ת"א(  ומכבי  )ביה"ס 
אימונים גבוה. במפגשי המעקב הוא תיאר 
שיפור בעקבות השינוי התזונתי: תחושה 

המתפרץ,  בכוח  שיפור  התחזקות,  של 
ויכולת  מאימונים  טובה  התאוששות 
משחק טובה יותר על המגרש. דור דיווח 
על עלייה מתמדת בתיאבון והקפדה על 
נטילת התוספים. הוא נראה חזק ורחב 
בגדיו. במידת  עלייה  חלה  ואף   יותר, 

מנקודת מבטם של ההורים: עוד לפני 
המשפחה  הקפידה  התזונתי  הייעוץ 
סברו  ההורים  בבית.  בריאה  תזונה  על 
אלא  מספקת,  בכמות  אוכל  שדור 
ביחס  הגבוה  ומשקלו  גובהו  שבשל 
עלול  לנחש שהוא  היה קשה  גילו  לבני 
הייעוץ  בעקבות  תזונתי.  בחסר  להיות 
סגנון  את  הבית  בני  כל  שינו  התזונתי 
הארוחות. מדובר בעיקר במחויבות של 
מבושל,  אוכל  יותר  הרבה  להכין  האם 
בריא ומזין. נוסף לכך, חל שינוי לטובה 
במסגרת הארוחות בבית. נוצרה 'ארוחה 
משפחתית' מסודרת בערב, כאשר כולם 
ולא  חמה,  ארוחה  לאכול  יחד  יושבים 
כל אחד חוטף לעצמו. גברה המודעות 
ודרישות  ספורט  של  בהקשר  לתזונה 
יותר  נצרכו  ההתבגרות.  בגיל  הגוף 
מוצרי חלב עשירים בחלבון ובסידן, יותר 
בשר בקר בתפריט השבועי, ובאופן כללי 
דבר  ביום,  אוכל  שדור  הכמויות  גדלו 
מבחינת  יום-יומית  התארגנות  שחייב 
ארוחה.  בכל  שיש  והכמויות   הבישולים 

המקצועי,  המנהל  של  מבטו  מנקודת 
אורן אהרוני: חל שינוי בהתייחסות של 
עלייה  מורגשת  התזונתי.  לנושא  דור 
ובהתייחסותו  שלו  העצמית  במשמעת 
חייו  מאורח  נפרד  בלתי  כחלק  לתזונה 
טוב  נראה  דור  הישג.  ספורטאי  של 
להיות  הפך  והוא  המגרש,  על  מאוד 
הוא  שבה  מסגרת  בכל  חשוב  שחקן 
רבה  אישית  אחריות  נוטל  הוא  משחק. 
בתחום התזונה ומגיע לכל אימון כשהוא 
מצויד במזונות / תוספים שעליו לקחת 
במהלך האימון ולאחריו. כל זה משפיע 

על ביצועיו במגרש.

סיכום 
דור כהן נחשב, לדעתם של אנשי מקצוע 
לגילו.  מצטיין  כדורסל  לשחקן  בתחום, 
למראית עין התקבל הרושם שהוא אוכל 
באופן תקין, אך בשל השילוב בין עומס 
המהיר  הצמיחה  וקצב  הרב  האימונים 
חסרים  נוצרו  התזונתי  לייעוץ  שקדם 
התמקד  התזונתי  הייעוץ  תזונתיים. 
בכמה  התזונתית  התמיכה  בהגדלת 
פחמימות,  חלבון,  אנרגיה,  תחומים: 
סידן, ברזל, ויטמין D ועוד. הדבר איפשר 
את  לבנות  מאימונים,  להתאושש  לדור 
את  ולשפר  ניכרת  בצורה  השריר  מסת 

הביצועים על המגרש.
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טניס  שחקנית  היא  לוצקי  שון  רקע: 
תלמידה  היא  שנים.   13.5 בת  מצטיינת, 
כישרונית מאוד ואף קפצה כיתה )לומדת 
גבוהים  הוריה  ב-ח(.  במקום  ט  בכיתה 
 1.80 והאם  מ'   1.86 האב   - מהממוצע 
מ', ולכן פוטנציאל הצמיחה שלה לגובה 
אמור להיות מעל הממוצע באוכלוסייה. 
עם זאת, הפגות ועומס האימונים עלולים 

היו למנוע את מימוש הפוטנציאל.

נולדה  שון  בילדות:  והתפתחות  גדילה 
כפגה בשבוע ה-29 )במשקל של 1 ק"ג(, 
הריון.  רעלת  בשל  דחוף  קיסרי  בניתוח 
באינקובטור,  שהתה  וחצי  חודשיים 
במשקל  החולים  מבית  והשתחררה 
הראשונה  השנה  בתום  ק"ג.   1.900
שמרה   4 גיל  עד  ק"ג.   8 שקלה  לחייה 
על קצב גדילה איטי )אחוזון 5(, ולאחר 
מכן שמרה על גדילה באחוזון 25%. בכל 

תקופת הילדות היתה במעקב רפואי. 

לשחק  החלה  שון  ספורטיבי:  רקע 
טניס בגיל 9. באותה תקופה גם רקדה 
והתעמלה. מגיל 10 עברה להתאמן בטניס 
בצורה רצינית - 5 פעמים בשבוע, שעתיים 

אימונים  כמה  נוספו  לכך  אימון.  כל 
ובטניס.  גופני  בכושר  אישיים  שבועיים 
זהו השלב שבו הגיעה לייעוץ תזונתי כדי 
הפעילות.  לעומס  התזונה  את   להתאים 

 6 מתאמנת  שון  כיום:  האימונים  עומס 
פעם.  בכל  שעות    4-3 בשבוע,  פעמים 
כושר  הכוללים  האימונים,  לעתים 
שעתיים  מפוצלים:  הם  וטניס,  גופני 
מיד  שעתיים  ועוד  בית-הספר  לפני 
יום  על  מקפידה  שון  הלימודים.  לאחר 
מנוחה מלא בשבוע. במהלך השנה היא 
נוסעת לתחרויות בחו"ל, ובקיץ האחרון 
השתתפה, במשך חודש וחצי, בתחרויות 

באירופה. 

סיבת ההפניה לייעוץ תזונתי: שון הגיעה 
במטרה   ,10 בגיל  כבר  תזונתי  למעקב 
האימונים  לעומס  התזונה  את  להתאים 
ולתת תמיכה תזונתית לגדילה ולמימוש 
במקביל  לגובה.  הצמיחה  פוטנציאל 
 ,11 בגיל  החלה,  היא  התזונתי  למעקב 
הצורך  לבירור  אנדוקרינולוגי  במעקב 
היה  לא  בפועל  גדילה.  הורמון  במתן 
על  לשמור  שהצליחה  כיוון  בכך,  צורך 
ואף להדביק פערים  קצב צמיחה תקין 

)הגיעה לאחוזון 50%(. 

מעקב תזונתי
פגישת ייעוץ ראשונה )אוגוסט 2009(: 
]גובה  אנתרופומטריים  מדדים  נלקחו 
)ראה  ק"ג   34.3  - משקל  מ',   1.39  -
 .]25 באחוזון  המדדים  שני   ,)4 טבלה 
לפי אנמנזה תזונתית נבנה לשון תפריט 
אישי, המותאם לעומס האימונים והמביא 
לעידוד  הגוף  דרישות  את  בחשבון 
על  מיוחד  דגש  הושם  וגדילה.  צמיחה 
התאמת התזונה לימים שבהם מתקיימים 
תחרויות בבוקר ואימונים בימי החופשה 

מבית-הספר.

דגשים תזונתיים בתפריט האישי
ע"י  מ"ג   •	1300 של  יומית  סידן  כמות 

שילוב מאכלים עשירים בסידן
	•דגש על שילוב מאכלים עשירים בסידן 
ביעילות  )עלייה  השינה  לפני  בערב 

ספיגת הסידן בגוף(
היום;  לאורך  מים  של  רבה  	•שתייה 
דגש על שתייה בבית-הספר ובמהלך 

אימונים
לפחות; בשר  ביום  	•מנה בשרית אחת 

בקר 3-2 בשבוע לפחות
צבעים  ב-5	•  וירקות  פירות  שילוב של 

במסגרת התפריט היומי
היום,  לאורך  חלבון  של  נכון  	•פיזור 

בדגש על חלבון איכותי מן החי
בכל  בבית-הספר:  אכילה  	•המלצות 
חטיפי  פירות,  כריכים,   - שעות   3-2
יותר  גדולה  ארוחה  כן,  כמו  אנרגיה. 
פסטה/אורז/ כמו  פחמימות  המכילה 
בבית- נמצאת  שון  אם  גדול,  כריך 

הספר לפני האימונים
)כל  	•פיזור הארוחות על פני כל היום 
אנרגיה,  נפילות  למנוע  כדי  3 שעות( 
לאפשר  לגוף להתאושש מהאימונים 
התזונתיות  הדרישות  את  ולספק 

המתאימות לשלבי הגדילה
המלצה על שינה של 10	• שעות לפחות 

בלילה.

מעקב תזונתי בוצע 3-1 פעמים בשנה, 
במטרה לוודא שנשמר קצב הגדילה של 
שון ואף מדביק את הפער. מטרה נוספת 
לשינויים  התזונה  את  להתאים  היתה 
הותאמו   11 מגיל  האימונים.  בעומס 
בעומס  העלייה  בשל  מזון  תוספי  לה 
האימונים ובהתאם לכך. התוספים: ברזל 
עדין, B12 -  כדור מציצה מתחת ללשון, 
B6, אומגה 3, ויטמין 

 
מגנזיום צירטאט +

ניתן   C ויטמין  )הערה:  מ"ג   1000  -   C
בהמלצת ד"ר יוני ירום, המנהל הרפואי 

טבלה 4: שון לוצקי: מדידות אנתרופומטריות )אוג' 2009 עד ספט' 2012(

אחוז שומןBMIגובהLBMמשקלתאריך

12.8.200934.31.39517.63 

16.9.200934.91.39517.93 

10.11.200936.41.4118.31 

3.2.201038.21.4318.68 

16.5.201039.21.4319.17 

24.6.201248.91.6019.10 

9.9.201252.843.51.60520.50*17.05%
* אחוזי שומן נמדדו מהפגישה האחרונה בלבד ולא קודם לכן בשל גילה הצעיר  

תיאור מקרה       שון לוצקי

הומלץ לשון לפזר את 

הארוחות על פני היום

)מדי 3 שעות(

כדי למנוע נפילות אנרגיה, 

לאפשר לגוף להתאושש 

מהאימונים ולספק

את הדרישות התזונתיות 

המתאימות לשלבי הגדילה
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של מרכז 'מדיקס', בשל אירועים חוזרים 
של מחלה וחולשה(. 

מפגשים,  התקיימו  לא   2011 בשנת 
והמעקב חודש בשנת 2012 )ראה טבלה 
החודשי  המחזור  את  קיבלה  שון   .)5
היתה  אליו  בצמוד  כאשר   ,13 בגיל 
קפיצה בצמיחה לגובה, במקביל לעומס 

האימונים.

התזונתי  המעקב  שנות  ארבע  במהלך 
למשקלה,  ק"ג   18.5 שון  הוסיפה 
גופה  ממשקל  מ-50%  יותר  המהווים 
זמן  פרק  באותו  התהליך.  בתחילת 
ס"מ   17 מתוכם  ס"מ,  ב-21  גבהה  היא 
בשנתיים האחרונות. התמיכה התזונתית 
במהלך תקופה זו סיפקה את האנרגיה 
הדרושה לגוף כדי לאפשר את תהליכי 
תוך  הגופנית,  וההתבגרות  ההתפתחות 
גילה.  לבנות  ביחס  פערים  הדבקת 
והתפתחותה  שון  של  הגדילה  קפיצת 
רמה  על  לשמור  לה  אפשרו  הגופנית 
להרגיש  ולא  ההישגי  בספורט  גבוהה 
נחותה מבחינת הגודל וחוזק הגוף ביחס 
ששילוב  נראה  גילה.  בנות  ליריבותיה, 
זו  קריטית  גדילה  בתקופת  התוספים 
תרמו גם הם לשמירה על ערכים תקינים 
בבדיקות  והמינרלים  הוויטמינים  של 

הדם )ראה טבלה 5(.

תגובות הסביבה
התזונתי:  לנושא  שון  של  התייחסותה 
שון מודעת לחשיבותה הרבה של התזונה 

ועל  בספורט  ההצלחה  על  ולהשפעתה 
אותה  שמעסיק  נושא  לגובה,  הצמיחה 
רבות. היא מקפידה מאוד על התפריט 
האימונים  לפני  בבית-הספר  היומי 
מתאים  מזון  מביאה  )היא  ואחריהם 
על  ואף  ולתחרויות(  האימונים  למגרש 
למעקבי  להגיע  לה  חשוב  השינה.  זמני 
בגובה  התקדמותה  את  לבחון  תזונה, 
ולשנות את התפריט מדי פעם, בהתאם 
 לאילוצים הרבים שמולם היא מתמודדת. 

מנקודת מבטם של ההורים: אורח חיים 
הילדים  כל  עבור  במשפחה  קיים  בריא 
ההתייחסות  שון  עבור  אבל  אחים(,   4(
מוקפדת יותר כדי לשמור על אורח חיים 
ספורטיבי )בשר אדום בתפריט 3 פעמים 
בשבוע, פירות כמו בננות ותפוחים שהיא 
לארוחות  אגוזים  לאימונים,  לוקחת 
הביניים, דגשים על מעדני חלב עשירים 
בסידן, צריכה קבועה של חטיפי אנרגיה, 
התזונה(.  ותוספי  איזוטוניים  משקאות 
ארוחות הבוקר המושקעות )בזכות שון - 
לכל בני הבית( מחייבות את האם לקום 
מוקדם ולהתאים את הארוחה לאימונים/
תחרויות של שון. קיימת הקפדה על פחות 
 'ג'אנק פוד' בתפריט השבועי המשפחתי. 

הטניס,  מאמן  של  מבטו  מנקודת 
שנים(:   4 שון  )מאמן את  מוטי מערבי 
התזונה  כללי  על  מאוד  מקפידה  שון 
לתפריט.  בהתאם  הספורטיבית, 
תפקיד  יש  לאם  ובמיוחד  למשפחתה 

הרגלי  על  השמירה  בהצלחת  מפתח 
ואחריותה  בגרותה  שון.  של  האכילה 
כל  לאורך  ניכרות  התזונתי  בתחום 
לתחרויות  בנסיעות  ובמיוחד  השנה, 
בחו"ל, שבהן היא נמצאת לבד שבועות 
על  להקפיד  מצליחה  ועדיין  רבים 
אני  "כמאמן,  החשובים.  התזונה  הרגלי 
רואה חשיבות רבה לתזונה ומקפיד על 
הפסקות יזומות לאכילה במהלך אימונים 
התזונה  שלהרגלי  ספק  אין  ארוכים. 
בשמירה  מכריע  תפקיד  יש  שון  של 
ועל  האימונים  של  הגבוהה  הרמה  על 

הגעתה להישגים ספורטיביים".

סיכום
היא  שון  של  התזונתי  הייעוץ  מטרת 
הפוטנציאל  את  לממש  לגוף  לאפשר 
האימונים.  לעומס  במקביל  הגדילה 
2012-( התזונתי  המעקב  שנות  במהלך 
2009( הקפידה שון לאכול נכון בהתאם 
להקפדה  במקביל  האימון,  לזמני 
כולו.  היום  לאורך  בריאה  תזונה  על 
בסמוך  גדילה'  'קפיצת  ביצעה  היא 
המחזור(  )קבלת  המינית  להתפתחות 
ובמשקל.  בגובה   50 לאחוזון  והגיעה 
ללא הקפדה מצידה ומצד משפחתה על 
עקרונות התזונה ושעות השינה ספק אם 
בעומס  בהתחשב  בכך,  מצליחה  היתה 

האימונים הגבוה שלה.

דם  בדיקות  לוצקי:  שון   :5 טבלה 
)אוק' 2011 לעומת אפר' 2012(

3.10.1123.4.12בדיקה

14.914.6המוגלובין

 147ברזל

6249פריטין

184156כולסטרול

HDL74.665

LDL9681

Tg6447

CPK 186

B12 ויטמין 
יותר 

מ-1000

D 42 ויטמיןng/L
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פציעות ספורט < 

מבוא
 Iliotibial Band Syndrome( תסמונת הרצועה האיליו-טיביאלית
- ITBS( היא גורם שכיח לכאבים בברך בצד החיצוני )לטראלי( 
בקרב אוכלוסייה הפעילה גופנית. למעשה, זוהי פגיעה הנובעת 
אופיינית בעיקר לרצים,  והיא   ,)overuse injury( יתר  משימוש 
לרוכבי אופניים ולטירונים בצבא. מי שסובלים ממנה מדווחים 

על כאב בצד החיצוני של הברך, הקשור לתנועות מחזוריות.
בשנת   )Renne( רנה  על-ידי  לראשונה  הוזכרה  התסמונת 
ארצות-הברית  בצבא  טירונים  אצל  אותה  שתיאר   ,]1[  1975
העלייה  עם  השנים,  במהלך  מפרכים.  סבולת  אימוני  שעברו 
אופניים  על  וברכיבה  ארוכות  בריצות  העיסוק  בפופולאריות 
מחקרים  התסמונת.  של  שכיחותה  גברה  הפנאי,  בשעות 
האיליו-טיביאלית  הרצועה  תסמונת  את  זיהו  אפידמיולוגיים 
כסיבה השכיחה ביותר לכאב ברך לטראלי ברצים, בשכיחות 
שנעה בין 1.6 ל-12% ]2[. ברוכבי אופניים נעה השכיחות בין 15 
זוהתה  ]3[. התסמונת  ל-24% מסך-כל פציעות שימוש היתר 
תחרותית,  חתירה  טריאתלון,  כגון  נוספים  ספורט  בענפי  גם 

סקי, כדורגל, כדורסל והוקי שדה ]2, 4, 5[.

על האטיולוגיה של ה-ITBS ישנם חילוקי דעות בין החוקרים. 
האיליו- הרצועה  של  חיכוך  כוללות  השונות  התיאוריות 

 Lateral( הלטראלי  הפמורלי  האפיקונדיל  כנגד  טיביאלית 
Femoral epycondyle( )איור 1( במהלך פעילויות שונות וביניהן 
 fat( כפיפה ויישור מחזוריים של הברך, לחיצה של כיס השומן
של  כרונית  דלקת  וכן   ITB-ל העמוקים  החיבור  ורקמת   )pad

.ITB-מתחת ל ,)bursa( כיס הנוזל
האבחנה מתבססת בדרך כלל על אנמנזה והיסטוריה אופייניות 
ועל בדיקה גופנית, המתרכזת בהערכת ה-ITB באשר למידת 

המתח שבו ובשחזור הסימפטומים )ראו בהמשך(.

אנטומיה
התעבות  היא   )ITB( האיליו-טיביאלית  הרצועה  למעשה, 

בחלקה  נוצרת   ITB-ה הירך.  של   Tensor fascia lata-ה של 
 greater( בגובה הטרוכנטר הגדול בירך )המקורב )פרוקסימלי
 Tensor השרירים:  מעטפות  של  כהשתלבות   ,)trochanter
)הנמצא   fascia lata, gluteus medius, gluteus maximus
מתחת ל-gluteus maximus(  )ראו איור 2 בעמוד הבא(. זוהי 
למעשה רקמת חיבור פיברוטית מעובה לאורך החלק החיצוני/
לטראלי של הירך. מעל לברך, ל-ITB ישנם חיבורים למעטפת 
הסופרה- ולגבששת   )Intermuscular septum( הבין-שרירית 
קונדילרית )Supracondylar tubercle( בירך. הרצועה ממשיכה 
 gerdy's( גרדי  ע"ש  לבליטה  ומתחברת  )במרוחק(  דיסטלית 

tubercle(, בחלק הקדמי-לטראלי בעצם השוקה המקורבת. 

תסמונת הרצועה האיליו-טיביאלית 

ד"ר ליאור לבר |  המחלקה האורתופדית

והיחידה לרפואת ספורט, מרכז רפואי "מאיר", כפר סבא
laver17@gmail.com

תסמונת הרצועה האיליו-טיביאלית )ITBS - Iliotibial Band Syndrome ( היא הגורם השכיח ביותר 
לרצים  בעיקר  אופיינית  והיא  יתר,  משימוש  נובעת  התופעה  הברך.  של  החיצוני  בצד  לכאבים 
למרחקים ארוכים, לרוכבי אופניים ולחיילים בצבא. טיפול שמרני )תרופות, זריקות, פיזיותרפיה(, 

הפחתת העומס וצמצום הפעילות המגרה מסייעים בריפוי ובמניעה של חזרת התסמינים. 

* מונחים רבים במאמר מופיעים בלועזית, כמקובל בקרב העוסקים בתחום הרפואה והפיזיותרפיה.

איור 1: חיכוך של הרצועה האיליו-טיביאלית כנגד 
האפיקונדיל הפמורלי הלטראלי
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פעולת ה-ITB תלויה במנח הברך. בטווח שבין יישור מלא של 
30-20 מעלות, הרצועה ממוקמת קדמית  הברך לכפיפה של 
לקונדיל הפמורלי הלטראלי )LFC( ומתפקדת כמיישר אקטיבי 
של הברך. בכפיפת הברך בזווית של 30-20 מעלות, הרצועה 
למכופף  והופכת   LFC-ל ביחס  אחורי  שהוא  למיקום  עוברת 
המחזורי  המעבר  למעשה,   .)3 איור  )ראו  הברך  של  אקטיבי 

ולאורך זמן בין מצב A ל-B הוא שגורם לתסמונת.

אטיולוגיה של תסמונת הרצועה
האיליו-טיביאלית 

בתיאור הקלאסי של ה-ITBS, כפיפה ויישור מחזוריים של הברך 
 ITB-גורמים לתסמונת חיכוך, משנית לתנועה המחזורית של ה
זו,  תיאוריה  לפי   .]6  ,5  ,2[  LFC-ה פני  על  ואחורית(  )קדמית 
התנועה המחזורית הזאת גורמת לדלקת של החלק המרוחק 
אצל  התופעה  את  להסביר  בניסיון   .LFC-ל מעל   ,ITB-ה של 
ה-ITB מחליקה  ולפיו  הסבר  הועלה  ארוכים  למרחקים  רצים 
דרך 'אזור צביטה' )impingement( בברך. אזור זה נמצא סביב 
ריצה בסמוך  זווית שמתקבלת במהלך  טווח ה-30° בכפיפה, 
 ,)foot strike( מאוד לשלב הפגישה של כף הרגל עם הקרקע
זו מסבירה  או לשלב ה-early stance במחזור הריצה. עובדה 
מיד לאחר  רצים הסובלים מ-ITBS חשים בשיא הכאב  מדוע 
ה-foot strike. במהלך ריצה, ובעיקר בעלייה )uphill(, בירידה 
)downhill( ובקצבים איטיים יחסית, הרצים נוטים להקטין את 
זווית הברך בכפיפה בזמן הפגישה של כף הרגל עם הקרקע, 
עובדה הגורמת ל-ITB להימצא זמן רב יותר ב'אזור הצביטה' 

ולמעשה - להיווצרות סימפטומים חמורים יותר.
בקרב רוכבי אופניים, הברך נמצאת ב'אזור הצביטה' כ-50% 
-17 של  כוח  ירידת  חווים  והם  לרצים,  ביחס  מהזמן  פחות 
זו מסבירה את  עובדה  זה.  נמצאת באזור  19 אחוז כשהברך 
ITBS באוכלוסיית הרוכבים ביחס  השכיחות הנמוכה יותר של 

לרצים.

לאחרונה  ספק  הטילו  והדמייתיים  אנטומיים  מחקרים 
המחקרים  באחד   .]7[  ITBS-ב החיכוך  תיאוריית  במהימנות 
נמצא כי המבנה האנטומי של ה-ITB מגביל ואינו מאפשר את 
התנועה המחזורית של הרצועה קדימה ואחורה ואת החיכוך 
הסיבים  בין  במתח  שינוי  כי  דיווחו  החוקרים   .]8[  LFC-ה על 
על  החלקה  של  אשליה  יוצר  ברצועה  והאחוריים  הקדמיים 
פני ה-LFC. בדיקה היסטולוגית של הרקמה בין ה-ITB לחלק 
דם  אספקת  עם  שומן  רקמת  זיהתה  הירך  בעצם  הלטראלי 
עשירה ועצבוב עשיר, והובילה לתיאוריה כי ITBS היא כנראה 
תסמונת לחץ של ה-Fascia lata יותר מאשר בעיית חיכוך יתר.

תיאוריה נוספת מציגה את התסמונת כדלקת של שק הנוזל 
)bursa( של ה-ITB ושל הרצועה עצמה מעל ל-LFC. התיאוריה 
והשוואתם  גוף(  )של חלקי  ניתוחים קדאווריים  מסתמכת על 
טיפול  החיוביות של  התוצאות  על  ובעיקר   ,MRI-ב לממצאים 

.)bursectomy( ITB-ניתוחי ע"י הוצאת שק הנוזל של ה

ITBS-גורמי סיכון ל
:ITBS לאורך השנים זוהו כמה גורמי סיכון להתפתחות

	•טעויות אימון, כולל שינויים חדים מדי בשגרת האימונים
	•ריצה בעליות 

בשל  ביותר  החמור  סיכון  כגורם  שנראה  בירידות,  	•ריצה 
הירידה בזווית כפיפת הברך בזמן ה-foot strike, המגבירה 

את הכוחות על הברך באזור הצביטה
	•קילומטראז' גבוה 

	•המשטח שעליו מתבצעת הפעילות. ריצה על משטחים לא 

הטרוכנטר  בגובה  המקורב  בחלקה  נוצרת  האיליו-טיביאלית  הרצועה 

)greater trochanter(, כהשתלבות המעטפות של השרירים  הגדול בירך 

עד  ונמשכת   Tensor fascia lata, gluteus medius, gluteus maximus
.gerdy’s tubercle-לאזור התחברותה לטיביה ב

איור 3: מיקום הרצועה האיליו-טיביאלית במצב של יישור 
)B( ובמצב כפיפה של 30-20 מעלות )A( הברך

הרצועה  מעלות,   30-20 של  לכפיפה  הברך  של  מלא  יישור  שבין  בטווח 

כמיישר  ומתפקדת   )LFC( הלטראלי  הפמורלי  לקונדיל  קדמית  ממוקמת 

אקטיבי של הברך )A(. בכפיפת הברך בזווית של 30-20 מעלות, הרצועה 

למכופף  הופכת  ולמעשה   ,LFC-ל ביחס  אחורי  שהוא  למיקום  עוברת 

.)B( אקטיבי של הברך

ITBS גורמי סיכון להתפתחות

הם טעויות אימון,

ריצה בעליות ובירידות,

קילומטראז' גבוה,

ריצה על משטחים לא ישרים

וגורמי סיכון אנטומיים

)ITB( איור 2: הרצועה האיליו-טיביאלית
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ישרים גורמת להפעלת עומס יתר על החלק הלטראלי של 
הברך

ברצועה  מוגבר  למתח  המביאים  אנטומיים,  סיכון  	•גורמי 
סיבוב   ,)excessive genu varum(  O רגלי  מנוחה:  בזמן  גם 
הרגל,  כף  של  פרונציה  השוקה,  עצם  של  מוגבר  פנימי 
והפרעות/תסמונות  )אבדוקטורים(  הירך  מרחיקי  חולשת 

פאראליטיות )שיתוק(.

במחקר ביומכני שהשווה בין וריאציות אנטומיות בקרב רצות 
שסבלו מ-ITBS לעומת קבוצת ביקורת אסימפטומטית, נמצא 
קשר בין קירוב יתר של הירך )אדוקציה ביתר של הירך( ומנח 
בין  בהשוואה   .]9[  ITBS קיום  ובין  הברך  של  פנימה  סיבוב 
רצים למרחקים ארוכים לבין קבוצת ביקורת אסימפטומטית 
שסבלו  ברצים  כי  נמצא  הירך,  מרחיקי  לכוח  הקשור  בכל 
מ-ITBS הודגמה חולשה של מרחיקי הירך בצד הסימפטומטי 
מבחינה  משמעותית  שהיתה  סימפטומטי(,  הלא  לצד  )ביחס 

סטטיסטית.
לרצים  תלת-ממדית  קינמטית  בהערכה  שהשתמש  במחקר 
בירך  נמצא  ביותר  הגדול  הביומכני  ההבדל   ,ITBS-מ שסבלו 
של  מופחת  קירוב  על  דווח  קודמים,  לממצאים  בניגוד   .]10[

.ITBS-הירך באלו שסבלו מ

הערכת המטופל 
היעיל  האמצעי  הן  גופנית  ובדיקה  טובה  אנמנזה  לקיחת 
המטופלים  המצב.  חומרת  של  ולקביעה   ITBS לאבחון  ביותר 
הממוקם  הברך,  של  הלטראלי  בצד  כאב  על  לרוב  מתלוננים 
בחלק המרוחק של ה-ITB, בין ה-LFC לבין אזור חיבור הרצועה 
לבליטה ע"ש גרדי )gerdy's tubercle(. בשלבים המוקדמים של 
התהליך, הסימפטומים מופיעים בדרך כלל בסיום אימון/פעילות 
הכפיפה-יישור המחזורי של הברך. עם ההחמרה בתהליך מופיע 

כאב כבר בתחילת הפעילות הגופנית ואף במנוחה. 

בתחילת הטיפול יש לשאול את המטופל:  
•על גורמים המקלים או מחמירים את הכאב )תנוחות, פעולות,  	
עלייה  בין  מתאם  צפוי  בד"כ,  וכו'(.  הכאב  להרגעת  אמצעי 
בתדירות הכאב ועוצמת הכאב לבין ריצה בחוץ, ריצה במורד 

וכן בניסיון להאריך את גודל הפסיעה.
•סוג הפעילות הגופנית שבה הוא עוסק והקילומטראז' שהוא  	

משלים בכל פעילות ובאופן מצטבר בשבוע. 
•הציוד שבו הוא משתמש - מצב נעלי הריצה והתאמתן )לרץ(  	

והתאמת גובה האופניים )לרוכב(. 

של  )'נעילות'  מכאניים  סימפטומים  או  נפיחות  של  •קיומה  	
הברך, נקישות(, שעשויה לסייע ולכוון באבחנה המבדלת. 

הבדיקות שיש לבצע הן:
לשלול  כדי  הגופנית,  מהבדיקה  כחלק  מלאה  ברך  	•בדיקת 

גורמים שכיחים אחרים לכאב ברך לטראלי. לדוגמה:
- קרע מניסקוס )סהרון( לטראלי

- אוסטיאוארתריטיס של המדור הלטראלי בברך
Biceps femoris-טנדינופתיה של גיד ה -

- שבר מאמץ
- תסמונת פטלו-פמורלית

.)LCL( פתולוגיה ברצועה הקולטראלית הלטראלית -
	•הערכה של ציר הגפה התחתונה בעמידה ובדיקה לגבי ציר 
וארוס )varus(/'רגלי O' מוגבר, או ציר ואלגוס )valgus(/'רגלי 

X' מוגבר בברך
	•הערכה של הברך לקיום תפליט )מעין נוזל( או נפיחות של 

רקמה רכה
	•בדיקות של: א. טווחי תנועה בברך; ב. יציבות רצועות מלאה; 

ג. סימני גירוי מניסקיאליים.
ב-ITBS תימצא רגישות הממוקמת בגובה האפיקונדיל הלטראלי 
ס"מ  כ-3  הנמצא  אזור   ,)Lateral femoral epicondyle( בירך 
פרוקסימלית לקו הפרק בברך. כמו כן, במהלך כפיפה ויישור 
)בדומה לחיכוך של  ניתן לשמוע לעתים צליל שפשוף  בברך 
אצבעות על בלון רטוב( במישוש האפיקונדיל הלטראלי בירך.

ריצה בעליות מהווה גורם סיכון ל-ITBS בגלל הקטנת הזווית 
בברך בזמן הפגישה של כף הרגל עם הקרקע

איור 4: מבחן ע"ש אובר )ראה הסבר בעמוד הבא(

A B
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ITB-ולתפקוד ה ITBS בדיקות להערכת
מבחנים

 :ITB-ולתפקוד ה ITBS ישנן 3 בדיקות שכיחות להערכת
כשהנבדק  מבוצע   • 	-  )The Noble test( נובל  ע"ש  המבחן 
שוכב על הגב, הברך הכאובה בכפיפה של 90°. הוא מיישר 
את הברך בו-זמנית עם לחץ ישיר על האפיקונדיל הלטראלי 
בירך, כאשר שיא הכאב צפוי להופיע סביב זווית כפיפה של 

.30°
כוויצה  להערכת   • 	-  )The Ober test( אובר  ע"ש  המבחן 
שוכב  הנבדק   .)4 )איור   ITB-ב המתח  ומידת   )contracture(
על הצד הלא כאוב, הברך הלא כאובה כפופה ב-90°. הבודק 
מייצב את האגן ומבצע הרחקה )אבדוקציה( ויישור של הברך 
הכאובה ואח"כ קירוב )אדוקציה( של הרגל. הבדיקה נחשבת 
חיובית אם הבודק אינו מצליח לבצע קירוב של הרגל במנח 

זה.
• משמש להערכת  	- )The Thomas test( המבחן ע"ש תומאס
 .ITB-וב Rectus femoris-וה Ilio-psoas-מידת המתח בשריר ה
הנבדק שוכב על הגב, סמוך לשפת המיטה, שתי ברכיו קרוב 
את  מחזיק  הנבדק  האגן,  את  מייצב  שהבודק  בזמן  לחזה. 
הברך הלא כאובה צמודה לחזה והבודק מבצע יישור והורדה 
של הרגל הכאובה כלפי מטה. הבדיקה נחשבת חיובית אם 
הנבדק אינו מסוגל ליישר את הרגל לחלוטין ולהורידה למנח 

אופקי )תמונה 1(.

הדמיה
כתוספת  רק  ונעשית  שגרתי  באופן  נדרשת  אינה  הדמיה 
לבדיקה הגופנית. צילומי ברך מלאים משמשים לשלילת סיבות 

אחרות לכאב ברך לטראלי, כמו היצרות המדור המדיאלי בברך 
 Patellar( באוסטיאוארתריטיס, ציר תנועה לא תקין של הפיקה

maltracking( ושברי מאמץ. 
 ITBS במקרים שבהם האבחנה אינה חד-משמעית, או במקרי
באבחון.  לסייע  עשוי   MRI לטיפול,  מגיבים  שאינם  חוזרים 
במקרים אלה, MRI ידגים סיגנל גבוה המייצג הצטברות נוזל 
התעבות  וכן   ,ITB-ל עמוק  בירך,  הלטראלי  לאפיקונדיל  מעל 
ניכרת של החלק המרוחק של ה-MRI .ITB משמש גם לשלילת 
סיבות אחרות לכאב ברך לטראלי כמו פגיעות מניסקיאליות, 

פגיעות סחוס וציסטות.

בתהליך  הן  לסייע  עשוי  על-קול(  )הדמיית  אולטרה-סאונד 
האבחון והן במעקב אחר ITBS. זו בדיקה בעלות נמוכה, קלה 
נוזל  הערכת  מאפשרת  והיא   ,MRI-מ בהרבה  ונגישה  לביצוע 
והתעבות ברצועה ואף הערכה דינאמית של הרצועה במנחים 

שונים של כפיפה ויישור.

טיפול שמרני
טיפול שמרני הוא הטיפול העיקרי ב-ITBS סימפטומטית, ורוב 
לחזור  ומסוגלים  שבועות   8-6 בתוך  הקלה  חווים  המטופלים 
לפעילות גופנית ללא השלכות לטווח ארוך. כמו ברוב הבעיות 
האורתופדיות, הורדת עומס הפעילות עשויה לשפר את תסמיני 
הכאב הקשורים בתסמונת. מנוחה מהפעילות המגרה )ריצה או 
רכיבה על אופניים למשל( עד היעלמות הכאב ולאחר מכן חזרה 
מבוקרת והדרגתית לפעילות יכולות לסייע במניעה של חזרת 
הציוד  של  הערכה מחדש  לבצע  צורך  יש  כן,  כמו  התסמינים. 

)כמו הנמכת גובה המושב, הגבהת הידיות באופניים ועוד(. 
בשינויי  נכונה  ושליטה  נכונה  ריצה  לצורת  חינוך  לכך,  מעבר 
קצב חשובים גם הם. מחקרים מראים כי ריצה בקצב מהיר יותר 

 .]11[ ITB-מצמצמת את הגירוי ל

הטיפולים השמרניים ב-ITBS הם כדלהלן:
. טיפול מקומי בתרופות, המבוססות על נוגדי דלקת  • תרופות	
  Non-steroidal anti-inflammatory drugs( סטרואידליות  לא 
כיעיל  הוכח  לא  בלבד   NSAIDS-ב טיפול  אמנם   .)NSAIDS -
אחרים  טיפולים  עם  בשילוב  אך  הסימפטומים,  על  בהקלה 

)פיזיותרפיה, תכנית מתיחות( הוכחה יעילותו. 
מקומיות,   • 	)corticosteroids( קורטיקו-סטרואידים.  זריקות 
שעשויות להקל על הכאב ולסייע בהורדת התגובה הדלקתית 
ITBS. ההטבה  באבחון  לסייע  ואף  )האקוטי(  החריף  בשלב 

מתקבלת בדרך כלל עד השבוע השני לאחר ההזרקה.
 . • 	ITBS-ב שמרני  בטיפול  חשוב  מרכיב  זהו  פיזיותרפיה. 
מתיחה,  תרגילי  על  מתבססים  המקובלים  הפרוטוקולים 
 gluteus medius-וב Tensor fascia lata-ב ,ITB-המתרכזים ב
)ראו תמונה 2(. טיפול ידני )מנואלי(, המבוסס על מוביליזציות 

תמונה 1: מבחן ע"ש תומאס

 )D כולל המתיחה ע"ש אובר )תמונה ,ITB-תמונה 2: תרגילי מתיחה להארכת ה
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 )foam roller( תמונה 3: גליל ספוג/קצף
לשחרור שריר-מעטפת/מיו-פציאלי 

)myofascial release( ולהפרדת הידבקויות 
ITB-של רקמה רכה ב

ומוביליזציה מדיאלית של הפיקה, עשוי לסייע  רקמה רכה 
.ITB-גם הוא להארכת ה

• נועד לשחרור  	)foam roller( גליל. שימוש בגליל ספוג/קצף
ולהפרדת   )Myofascial release( שריר-מעטפת/מיו-פציאלי 

הידבקויות של רקמה רכה ב-ITB )ראו תמונה 3(.
. ניתן לשלב גם אמצעי טיפול נוספים  • אמצעי טיפול נוספים	
 Shock wave( או גלי הלם )Cryotherapy( כמו קריותראפיה
בניסיון לצמצם את המרכיב הדלקתי בתסמונת,   ,)therapy
או חבישות מיוחדות בסרט חבישה )Taping( להורדת המתח 

מהרצועה. 
 • 	Neuromuscular( העצבית-שרירית  השליטה  שיפור 
להשיגה  וניתן  הפיזיותרפיה,  ממטרות  אחת  זוהי   .)control
באמצעות כמה תבניות תנועה רב-ממדיות, הפעלה שרירית 

אקסצנטרית )eccentric( ולימוד תבניות תנועה נכונות. 
. כאשר המטופל מסוגל לבצע תרגילי מתיחה  • תרגילי חיזוק	
יש  השיקום.  לתהליך  חיזוקים  גם  להוסיף  ניתן  כאב,  ללא 
להדגיש בשלב זה את חיזוק המרחיקים המקורבים של הירך 
)proximal hip abductors - gluteus medius( ושרירי הליבה, 

לייצוב האגן ולמניעת קירוב יתר של הירך.
. למרות שאין לכך הוכחה מדעית ברורה, מדרסים  • מדרסים	
מדרס  תיאורטי,  באופן   .ITBS-ל פוטנציאלי  פתרון  הם 
הכפיפה  זווית  ובהורדת  ברצים  העקב  בהרמת  לסייע  יכול 
בברך בזמן הפגישה של כף הרגל עם הקרקע ובכך לסייע 

בהפחתת התסמינים. 

טיפול ניתוחי
רוב המטופלים מגיבים לטיפול שמרני, אולם יש מקרים שבהם 
קיימת הישנות של התסמונת. טיפול ניתוחי נשמר כאפשרות 
ולסבול  סימפטומטיים  להיות  שממשיכים  מטופלים  לאותם 
למרות  וזאת  חודשים,  מ-6  יותר  במשך  תפקודית  מהגבלה 
)אוראלי(,  נוגדות דלקת באופן פומי  טיפול מסודר בתרופות 
פיזיותרפיה והזרקת קורטיקו-סטרואידים. במקרים אלה הוכח 
קורטיקו- מהזרקת  זמנית  הקלה  אפילו  שחוו  מטופלים  כי 

סטרואידים מגיבים טוב יותר לטיפול ניתוחי, לעומת מי שלא 
חוו הקלה. 

לטיפול  המגיעים  מטופלים  של  גבוה  הלא  השיעור  למרות 
בשיטות  גם  טובות  תוצאות  על  מדווחת  הספרות  ניתוחי, 
זאת,  עם  לפעילות.  חזרה  של  גבוה  ושיעור  להלן  המפורטות 
בשל הצורך הנדיר בטיפול ניתוחי לבעיה קיים רק מידע מועט 

לגבי ניתוחים אלה ותוצאותיהם.

האפשרויות הניתוחיות:
הברך  כאשר  המבוצע  ניתוח,  באמצעות   •	ITB-ה של  שחרור 
בכפיפה של 90°, כך שהסיבים האחוריים של ה-ITB חופשיים 
מתבצע  קטן  מילעורי  חתך  בירך.  הלטראלי  מהאפיקונדיל 
ב-ITB בהרדמה מקומית. שחרור ניתוחי פתוח כולל הוצאת 

חלק מה-ITB ישירות מעל לאפיקונדיל הלטראלי בירך.
	•טכניקות ניתוחיות שונות, שבבסיסן הוצאת קטע מהרצועה 
לגבי  הלטראלי.  לאפיקונדיל  מעל  ממש  האחורי,  בחלקה 
חולים שמגיעים לטיפול ניתוחי, הספרות מדווחת על חזרה 

לפעילות מלאה של יותר מ-80% מהמקרים ]6, 12[.
גורם  ברצועה   •	Z בצורת  חתך   .Z בצורת  הרצועה  הארכת 
להארכתה ולהורדת המתח בה, ולאחר ההארכה - בד"כ של 

כ-1.5 ס"מ - נתפרת הרצועה במצבה החדש והארוך יותר.
 .) •	Bursectomy( ביצוע כריתה של כיס הנוזל מתחת לרצועה

בהליך זה לא נעשית התערבות ברצועה עצמה.
 .] •	13[ ניתוחית ארתרוסקופית  שיטה  על  גם  דווח  לאחרונה 
תגובה  מתפתחת  כי  התיאוריה  על  המתבססת  זו,  בשיטה 
הרצועה  של  המרוחק  החיבור  באזור  הממוקמת  דלקתית 
לעצם הירך ובכרית השומן באזור זה, מבוצעים הְטריה וניקוי 
של אזור זה. התוצאות המדווחות היו מצוינות וחזרה מלאה 

לפעילות.

סיכום
)ITBS( היא סיבה שכיחה  תסמונת הרצועה האיליו-טיביאלית 
בפעילות  העוסקת  אוכלוסייה  בקרב  לטראלי  ברך  לכאב 
גופנית. הבנה יסודית של האנטומיה, יחד עם לקיחת אנמנזה 
ובדיקה גופנית טובה, מאפשרות אבחון מדויק וטיפול מתאים 

ונכון.
למרות חילוקי דעות לגבי האטיולוגיה המדויקת של התסמונת, 
בפרוטוקולי  לתמיכה  מספקת  מדעית  עדות  שאין  ועל-אף 
הטיפול הקיימים, רוב האוכלוסיה הסובלת מהבעיה מסתדרת 
במקרים  הפעילות.  רמת  והורדת  ניתוחי  לא  טיפול  עם  טוב 
שבהם הטיפול השמרני נכשל והתסמונת חוזרת ונשנית ישנן 

כמה אפשרויות ניתוחיות, עם אחוזי הצלחה טובים.

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדוא"ל

ITBS-הטיפולים השמרניים ב

הם תרופות נוגדות דלקת,

זריקות קורטיקו-סטרואידים, פיזיותרפיה 

)הכוללת תרגילי מתיחה וחיזוק(,

שימוש בגליל ספוג/קצף,

חבישות מיוחדות ומדרסים
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האיצטדיון האולימפי טקס פתיחת המשחקים,לונדון 2012

האיצטדיון אירח את תחרויות האתלטיקה וטקסי הפתיחה והסיום

תכולה: 80,000 מקומות
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מדעי הספורט < ביומכניקה

ביומכניקה הוא מדע העוסק, בין היתר, 
בחקר הכוחות הפועלים על גוף האדם 
ובהשפעתם  גופנית  פעילות  בזמן 
על  הפועלים  והעומסים  התנועה  על 
לעקרונות  התחרותי,  בספורט  הגוף. 
הביומכניים ישנם שני יישומים מרכזיים: 

א. השבחת הביצוע הספורטיבי 
הסיכון  הפחתת  או  פציעות  ב. מניעת 

להן. 
לגבי  חלוקות  הספורט  בעולם  הדעות 
לספורט  הביומכניקה  של  התרומה 
המאמינים  ישנם  אחד,  מצד  התחרותי. 
לספורט  הממשית  ובתרומה  בחיוניות 
בפרט,  התחרותי  ולספורט  בכלל 
כי  המאמינים  מעט  לא  יש  שני  ומצד 
מעט  תורמת  הספורט  של  ביומכניקה 
תרומתה  ועיקר  ספורטיביים,  לביצועים 
מדעיים,  במונחים  מעגנת,  שהיא  בכך 
במאמר  גילו.  כבר  שהמאמנים  מה  את 
והגישה  הדרך  על  לעמוד  ננסה  זה 
יכולה  ספורט  של  הביומכניקה  שבהן 
לתרום באופן משמעותי להעלאת רמת 

הביצועים של ספורטאים. 

את  בבירור  לזהות  יתקשה  מהיר  צילום  וגם  תנועה,  לכמת  מסוגלת  אינה  האנושית  העין 
הפרמטרים המכניים של התנועה )מהירויות, כוחות, מומנטים ועוד(. זהו בדיוק תפקידו של 
המומחה לביומכניקה. הוא יכול לזהות - בעזרת ניתוח ביומכני של התנועה - שגיאות של 
הספורטאי ואף לפרש את משמעות הנתונים ולייעץ למאמן כיצד ליישם את התיקון בשטח. 
שתי קפיצות למרחק של יוחאי הלוי נותחו מבחינה ביומכנית, וההשוואה ביניהן מציבה אתגר 

בפני המאמן והספורטאי - למצוא דרך לנצל את הפוטנציאל של המהירות האופקית.

תרומת הביומכניקה
לאימון הספורטיבי

פרופ' משה איילון  |  מנהל המעבדה לביומכניקה 

המכללה האקדמית בווינגייט

m-ayalon@wincol.ac.il

פרופ' דוד בן סירא  |  חבר הסגל האקדמי 

המכללה האקדמית בווינגייט 

ben-sira@wincol.ac.il

בתמונות: ניתוחים תנועתיים
במעבדות לביומכניקה
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הביומכניסט והמאמן
מאמנים  גם  כמו  הביומכניקה,  אנשי 
מטרות  לאותן  שותפים  וספורטאים, 
עדיין  קיים  זאת  ולמרות  הישגיות, 
השטח.  אנשי  לבין  החוקרים  בין  פער 
את  כלל  בדרך  מעריכים  המאמנים 
תכנית  יעילות  ואת  הספורטאי  ביצועי 
התחרות,  תוצאות  בסיס  על  האימון 
ויזואלית איכותית.  ובדיקה  מבחני שדה 
אלה  קריטריונים  רבים,  במקרים 
אין  לעתים  אך  הצרכים,  את  מספקים 
ביכולתם לזהות את המנגנונים המכניים 
תנועות  של  )אינטראקציה  התנועה  של 
בזיהוי  הקושי  ומכאן  שונים(  במפרקים 
מומחי  שני,  מצד  בביצוע.  שגיאות 
חשיבות  במתן  'מואשמים'  הביומכניקה 
דגש  שימת  ללא  למתודולוגיה,  יתר 
להעברה  הניתנת  מעשית  חשיבה  על 

וליישום בקלות לאנשי השטח.

ניתוח כמותי או איכותי של תנועה תלוי 
בהבנת העקרונות המכניים )חוקי ניוטון( 
ויישומם בהקשר של מגבלות גוף האדם 
ואילוצי דרישות התנועה הספציפית של 
התחום הספורטיבי. בדרך כלל, המאמן 
מכיר את התנועה היטב, אך בחלק גדול 
מהמקרים הוא אינו מכיר את העקרונות 
מנוסה  ואינו  הרלוונטיים  המכניים 
ביישומם לשם ניתוח המיומנות מבחינה 
איכותית. גם הכרה של העקרונות הללו 

לזיהוי  מוגבל  מענה  רק  לספק  יכולה 
שגיאות טכניות בשלבים מתקדמים של 
לביומכניקה,  המומחה  אף  המיומנות. 
עשוי  יותר,  טוב  העקרונות  את  שמכיר 
תנועה  של  איכותי  בניתוח  להתקשות 
מורכבת של חלקי גוף שונים, המתרחשת 
יכולה  אינה  העין  גבוהות.  במהירויות 
מהיר  בצילום  וגם  התנועה,  את  לכמת 
הפרמטרים  את  בבירור  לזהות  קשה 
מהירויות,  כגון  התנועה  של  המכניים 
מתקף  תנע,  מומנטים,  כוחות,  תאוצות, 
התנועה  להבנת  קריטיים  שהם  וכד', 
ניתוח  מצריכים  אלה  כל  וגורמיה. 
המומחה  של  לרשותו  שעומד  כמותי 
העיקרית  תרומתו  כאן  לביומכניקה. 

לתהליך האימון. 

אינו  הביומכני  הייעוץ  כי  לציין  חשוב 
ייעוץ  מערך  אלא  לאימון,  תחליף 
המאמן.  בהחלטות  לתמוך  שמטרתו 
הביומכניים  הממצאים  תרגום 
לשינוי  הנחיות  אימונים,  לאסטרטגיית 
באחריותו  הם  עזר  ותרגילי  התנועה 
יהיה  ביומכני  שייעוץ  כדי  המאמן.  של 
המידע  את  להפוך  צורך  יש  אפקטיבי 
הביומכני הכמותי למושגים, שעל-פיהם 
באשר  החלטות  לקבל  המאמן  יכול 
תהליך  ולתכנון  תנועה  דפוס  להתאמת 
טרמינולוגיה  נחוצה  לפיכך  האימון. 
לאיש  המאמן  שבין  בממשק  משותפת 

כלל  בדרך  משתמש  האחרון  המדע. 
במונחים ובעקרונות ביומכניים. המאמן, 
במונחים  כלל  בדרך  משתמש  לעומתו, 
של  בז'רגון  או  הספציפי  הספורט  של 
עצמיים  במונחים  אפילו  או  השטח, 
מציאת  מניסיונו.  כתוצאה  שפיתח 
'שפה משותפת' בין השניים היא חיונית 
והן  הביומכני  הייעוץ  תכנון  בשלב  הן 
על-ידי  הממצאים  הבנת  במהלכו. 
המאמן איננה באחריותו של אחד מהם 

בלבד אלא של שניהם יחד.  

זיהוי המשתנים הקריטיים
זיהוי  הוא  זה  בהקשר  מרכזי  היבט 
המשתנים הקריטיים הרלוונטיים לניתוח 
וקשה,  מרכזי  תפקיד  זהו  התנועה. 
המוטל על הביומכניסט בהתאם לצרכים 
לזהות  עליו  המאמן.  על-ידי  שהוגדרו 
השכל  על-פי  הקריטיים  המשתנים  את 
הכלליים  העקרונות  את  )הכרתו  הישר 
ספרות  ועל-פי  הביומכניקה(  של 
המחקר הספציפית למיומנות המוערכת. 
בהתאם למשתנים קריטיים אלה ייבחרו 
הנתונים  איסוף  תדירות  המדידה,  כלי 
הנתונים  לניתוח  מתמטיים  ופרמטרים 
את  לאתר  יש  שנאספו.  הכמותיים 
המשתנים הקריטיים ביותר, המשפיעים 
על איכות התנועה, ולהבחין בין משתנים 
קריטיים להשבחת המיומנות או להורדת 
שהשפעתם  אלה  לבין  לפציעה  הסיכון 

בדרך כלל, המאמן מכיר

את התנועה היטב,

אך בחלק גדול מהמקרים 

הוא אינו מכיר את העקרונות 

המכניים הרלוונטיים ואינו 

מנוסה ביישומם לשם ניתוח 

המיומנות מבחינה איכותית
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משתנים  של  תוצאה  שהם  או  מזערית, 
אחרים. המשתנים הרלוונטיים הם אלה 
התנועה  לתוצאות  ישירות  הקשורים 
וששינוי בהם  ביחס למטרה התנועתית, 
בצורה  המטרות  להשגת  להוביל  יכול 

טובה יותר.
בהליך זה עשוי להיות תפקיד גם למאמן, 
נקודות  על  הביומכניסט  בפני  שיצביע 
תורפה שהוא מזהה בביצועי הספורטאי, 
כל משתנה  לא  עמו.  היכרותו  סמך  על 
הוא  התוצאה  לאיכות  קשור  שנמצא 
משתנה  להתערבות.  עיקרי  או  קריטי 
כזה יכול להיות תוצאה של משתנה אחר, 
התוצאה  ועל  עליו  משפיע  שלמעשה 
משתנה  להיות  עשוי  שהוא  או  כאחד, 
של  העיצוב  מבחינת  לפרשנות  שקשה 
שינוי תנועתי. כך למשל, ויסות של תנע 
שונות  בתנועות  קריטי  שהוא  סיבובי, 

על-ידי  להבנה  קשה  מעוף,  הכוללות 
המאמן או הספורטאי. על הביומכניסט 
לאתר את הגורמים לוויסות משתנה זה 
)בדרך כלל פרמטרים של הניתור(, כדי 
את  להנחות  המאמן  יוכל  שבאמצעותם 

הספורטאי. 

חלק ממשתנים אלה עשויים להיות בלתי 
להשפעה  ניתנים  או  להשפעה,  ניתנים 
אנתרופומטרייה  )למשל,  יחסית  קטנה 
או מבנה שריר(. מבין האחרים יש לאתר 
את  ולבחור  לשינוי  שניתנים  אלה  את 
אלה שיכולים לחולל את השינוי המהותי 
תכנית  להכין  יש  זאת,  על-פי  ביותר. 
בהתאמות  לטיפול  היררכית  התערבות 
המשתנים  זיהוי  הנדרשות.  השונות 
הקריטיים מבוסס לא רק על ניתוח, על-
פי השכל הישר, של העקרונות המכניים 

הספרות  הכרת  על  גם  אלא  הידועים 
כקריטיים  במחקר  שזוהו  והמשתנים 

למיומנות זו או לכאלה הדומות לה.

הליך ההתערבות
היבט נוסף הוא בחירת הליך התערבות. 
משופעת  אינה  המדעית  הספרות 
אסטרטגיית  עיצוב  לגבי  בראיות 
בסיס  על  התנועה  בטכניקת  התערבות 
פרמטרים ביומכניים. כמו כן, קיים קושי 
ביומכנית  התערבות  כמה  עד  לקבוע 
שכן  האימון,  בתהליך  אפקטיבית  היא 
האפקט של התערבות כזו אינו מבודד, 
והוא מעורב באפקטים אימוניים אחרים 

הכלולים בתכנית האימונים. 
יש חשיבות לארגון ההתערבות לשינויים 
ספורטאי  היררכית.  בצורה  בתנועה 
טכניים  שינויים  כמה  להחיל  מתקשה 
בהתייעצות  המאמן,  על  לכן  בו-זמנית. 
עם הביומכניסט, לקבוע סדר עדיפויות 
ההתערבות.  שלבי  את  על-פיו  ולארגן 
בשלב  להתערב  טעם  אין  למשל,  כך 
ישנם  אם  למרחק,  הקופץ  הנחיתה של 
ליקויים טכניים בניתור שלו. יש להתחיל 
גם  שהוא  המקדים,  המרכיב  בשיפוץ 
הקריטי ביותר למרחק הקפיצה, ולאחר 
הליקויים  את  מחדש  להעריך  התאמתו 

בנחיתה. 

ייעוץ ביומכני
היבטים  כמה  כולל  ביומכני  ייעוץ 
לתיעוד  מדידה  כלי  ראשית,  חיוניים. 
כלי  ולניתוחה.  התנועה  של  כמותי 
תנועות  תיעוד  הם:  העיקריים  המדידה 
באמצעות  וניתוחן  הגוף  חוליות  של 
תהליך המבוסס על קינמטיקה הפוכה* 
צילום  )באמצעות   )Inverse Dynamic(
מהיר או מכשור אלקטרו-אופטי אחר(; 
משטחי כוח המשמשים לתיעוד הכוחות 

יש לאתר את המשתנים 

הקריטיים ביותר, המשפיעים 

על איכות התנועה... תפקיד 

המאמן בהקשר זה הוא 

להצביע בפני הביומכניסט

על נקודות תורפה שהוא 

מזהה בביצועי הספורטאי,

על סמך ההיכרות עמו

* שיטה ביומכנית המקובלת ביותר בספרות המדעית הבין-לאומית, שבאמצעותה ניתן לחשב את הכוחות והמומנטים שנוצרים ופועלים בגוף האדם במהלך ביצוע מיומנות 
כלשהי.
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חיצוני;  למשטח  הגוף  בין  הפועלים 
לניתוח  המשמשת  אלקטרומיוגרפיה 
עיקריים  שרירים  של  והתזמון  הפעולה 
דינמומטרים  במיומנות;  המשתתפים 
תאוצה;  מדי  כוחות;  למדידת  שונים 
לכל  ועוד.  לחצים  להתפלגות  אמצעים 
אחד מאמצעים אלה יתרונות וגם נקודות 
לשקול  הביומכניסט  שעל  תורפה, 
ולתרומה של  לרלוונטיות  אותן בהתאם 
לא אחת  הנדרש.  לייעוץ  בהם  השימוש 
הביומכניסט משלב יותר מאמצעי אחד, 
לתנועה  הקריטיים  למשתנים  בהתאם 

המנותחת. 
ייעוץ  ביישום  העיקריות  הבעיות  בין 

ביומכני בספורט ניתן לציין את:
א. יוקר המכשור הנדרש לניתוח תנועה 

והשימוש בו
תנועה  לניתוח  הנדרש  הזמן  ב. משך 

ולפרשנותה.
כיום,  הניתוח הממוחשב הקיים  על-אף 
הרי בניתוח תנועה מורכבת, המבוססת 
על דיגיטציה של חוליות הגוף בתנועה 
הנדגמת, לא ניתן בדרך כלל לתת משוב 
מיידי בעת איסוף המידע או מיד לאחריו, 
ולהערכת  הנתונים  לעיבוד  זמן  ונדרש 
הביצוע.  לתוצאת  הקריטיים  המשתנים 
להוביל  עשוי  בעתיד  התהליך  קיצור 

להגברת השימוש בו באימון.

רלוונטי  התנועה  של  הביומכני  הניתוח 
התוצאה  שבהם  ספורט  לענפי  במיוחד 
של  טכניים  במרכיבים  פחות  תלויה 
למקצועות  יחסית  ובמשקלה,  התנועה 
יכולת  בעיקר  פיזיולוגית,  יכולת  תלויי 
במקצועות  גם  זאת,  עם  אירובית. 
ארוכים,  למרחקים  ריצה  כמו  אלה, 
לביומכניקה עשוי להיות תפקיד מרכזי 
בעיות  בזיהוי  מתאימה,  הנעלה  בייצור 
מורידי  מדרסים  והתאמת  פתולוגיות 
תורפה  נקודות  בזיהוי  ואפילו  סיכון 
בפרופיל הכוח של הרץ כדי לחזק את 

נקודות התורפה שלו.  
להשבחת  ביותר  חשובה  הביומכניקה 
כאלה  סגורות:  במיומנויות  התנועה 
קבועים  סביבה  בתנאי  המבוצעות 
תנועה  דפוס  להתאים  ניתן  שם  יחסית, 
אך  התנועתית.  למטרה  וקבוע  אחיד 
של  בניתוח  גם  חשובה  הביומכניקה 
האילוצים  שבהן  פתוחות,  מיומנויות 
התאמות  מצריכים  אינם  הסביבתיים 
שונות של התנועה, כמו במקצועות קרב 
או במשחקי כדור. גם בענפים אלה ניתן 
לזהות שגיאות בסיסיות במבנה התנועתי 
כגון בתנועות הניתור והזריקה של שחקן 
שחקן  של  כיוון  שינוי  תנועת  כדוריד, 
כדורגל, תנועת ניתור של שחקן כדורעף 

או חבטת גב יד של שחקן טניס.

ביומכני  ייעוץ  של  ההליך  לסיכום, 
לספורטאי כולל כמה שלבים עיקריים: 
תורפה  נקודות  או  שגיאות  זיהוי  1 .
התנועה.  ניתוח  סמך  על  בביצוע 
בהליך זה יש חשיבות לתיאום מושגים 
ולהבנת  לביומכניסט  המאמן  בין 
והגורמים  המאמן את מהות השגיאה 
הוא  הביומכניסט  של  תפקידו  לה. 
משמעות  את  המאמן  עבור  לפרש 
הנתונים מבחינת דפוס התנועה ביחס 
שהמאמן  כך  הספורטיבית,  למטרה 
התערבות  לתכנית  לתרגמה  יוכל 

אפקטיבית.
לתיקון  הנדרשים  ההליכים  זיהוי  2 .
השינוי  בין  לגשר  יש  כאן  שגיאות. 
לבין  הביומכניים  בפרמטרים  הנדרש 
שצריך  האימוני  והתוכן  הגירוי  עיצוב 
תכנון  מבחינת  בהם.  לשינוי  להוביל 
לכלול  עשוי  הנדרש  השינוי  האימון, 
כגון  ביומכניים  לא  פרמטרים  גם 
נוירולוגיים  או  פיזיולוגיים  מרכיבים 
בשיפור  צורך  של  במקרה  )למשל, 

מהירות תנועה(. 
יישום תהליך תיקון השגיאות בתכנית  3 .
המאמן,  אחראי  זה  לתהליך  האימון. 
כיועץ.  לו  לשמש  יכול  והביומכניסט 
יש לזכור כי בתכנית אימונים כוללנית 
רבים,  ישנם מרכיבים  של הספורטאי 
ועל המאמן להחליט מתי וכיצד לשלב 
ובהתאם  הנדרש  הטכני  התיקון  את 

לכך לתכנן את כלל תהליך האימון.
הערכת האפקטיביות של ההתערבות.  4 .
מבקשים  אם  חובה,  הוא  זה  חלק 

לבחון את השפעת תכנית ההתערבות 
לשם  הדרושים  הליטושים  ואת 
חשיבות  יש  המיומנות.  השבחת 
תכנית  של  מתמשך  ולניתוח  למעקב 
ההתערבות כדי לזהות שינויים, שיפור 
הנובעות  נוספות  תורפה  נקודות  או 

מההתערבות.

דוגמה לניתוח ביומכני: 
קפיצה למרחק
של יוחאי הלוי

למשחקים  ההכנות  במסגרת 
התבקשנו   2008 בבייג'ין  האולימפיים 
לבצע  הישגי  לספורט  היחידה  על-ידי 
וביניהם  אתלטים  לכמה  ביומכני  ניתוח 
הצילומים  הלוי.  יוחאי  למרחק  לקופץ 
בהדר-יוסף.  אימון  במסגרת  בוצעו 
להתמקד  התבקשנו  מוקדמת  בשיחה 

במשתנים הביומכניים בשלב הניתור. 
היא  הניתור  של  התנועתית  המטרה 
לאבד מינימום מהירות אופקית ובו-בזמן 
לפתח מקסימום מהירות אנכית. כמו כן, 
הניתוק מהקרקע צריך להתבצע כאשר 
נציג  האפשר.  ככל  גבוה  הכובד  מרכז 
כאן השוואה בין שתי קפיצות. התוצאה 
של הקפיצה הראשונה היא 7.10 מטרים 
ושל השנייה 7.30 מ'. השאלה שנשאלה 
הביומכניים  הגורמים  הם  מה   - היא 
את  להסביר  שעשויים  הניתור,  בשלב 

ההפרש של 20 ס"מ בין הקפיצות?

ניתן  הבא(  )בעמוד  ו-2   1 באיורים 
מרחק  הושג  שבה  שבקפיצה  לראות 
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בהגעה  האופקית  המהירות  יותר,  קצר 
מ'/שנ'   9.33( יותר  גבוהה  היתה  לניתור 
הניתוק  ברגע  אך  מ'/שנ'(,   8.89 לעומת 
בשני  האופקית  המהירות  מהקרקע 
המקרים היתה זהה כמעט )7.32 ו-7.33 
מ'/שנ'(. המשמעות היא איבוד של 21.4% 
הראשון  במקרה  האופקית  מהמהירות 
למרות  השני.  במקרה   17.6% לעומת 
זאת, התוצאה במקרה השני היתה טובה 

יותר. ההסבר לכך הוא: 
לפתח  הקופץ  הצליח  השני  במקרה  א. 
מהירות אנכית גבוהה יותר ברגע הניתוק 

)3.57 מ'/שנ' לעומת 3.50 מ'/שנ'(. 
ב. מרכז הכובד ברגע הניתוק היה גבוה 

ב-8 ס"מ. 
הפן המעשי של התוצאות הנ"ל, מבחינת 

פוטנציאל  קיים  שאמנם  הוא  המאמן, 
הגעה לניתור במהירות אופקית גבוהה, 
זאת,  לעומת  בניתור.  מבוזבזת  זו  אך 
הגעה במהירות איטית יותר משפרת את 
כל הפרמטרים האחרים ברגע הניתוק. 

המסקנה מממצאים אלו היא כי האתגר 
הוא  והספורטאי  המאמן  בפני  הניצב 

למצוא את הדרך לנצל את הפוטנציאל 
של המהירות האופקית. המשך המעקב 
של המאמן והביומכניסט אחר השינויים 
במרכיבי הניתור עשוי לספק משוב על 
בניתור  זה  ספציפי  היבט  של  השיפור 
לא  הנוכחי  במקרה  הספורטאי.  של 

נערך מעקב נוסף.

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדוא"ל

איור 1: 
ניתוח ביומכני של הקפיצה למרחק 
של יוחאי הלוי בתוצאה של 7.10 מ' 

איור 2: 
ניתוח ביומכני של הקפיצה למרחק 
של יוחאי הלוי בתוצאה של 7.30 מ' 

יוחאי הלוי

הפן המעשי של תוצאות 

הקפיצות של יוחאי הלוי

הוא שאמנם קיים פוטנציאל 

הגעה לניתור במהירות 

אופקית גבוהה, אך זו 

מבוזבזת בניתור. לעומת זאת, 

הגעה במהירות איטית יותר 

משפרת את כל הפרמטרים 

האחרים ברגע הניתוק

מן הקרקע
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מדעי האימון <

כוח  זריזות,  כמו  גופנית  יכולת  מבדקי 
ומהירות והשימוש בהם בתהליך האיתור 
של ספורטאים מצטיינים החל להעסיק 
השבעים  בשנות  כבר  החוקרים  את 
בראון  למשל,  כך  הקודמת.  המאה  של 
 How" בספרו  מתאר   )Brown, 2001(
   to identify and develop outstanding
יכולת  מבדקי  של  רחב  מגוון   "athletes
בשלבים  ספורטאים  לאיתור  גופנית 
הראשונים של  התפתחותם המקצועית. 
גם בומפה )Bompa, 1999( מציע סדרה 
הניתנים  גופנית,  יכולת  מבדקי  של 
של  מרכזיים  שלבים  בשני  ליישום 
הְילדות  גיל  בספורט:  הילד  התפתחות 
וגיל   )10-3 גילאים  התבגרות,  )טרום 
ו-17-10  לבנות   15-10( ההתבגרות 

לבנים )ברוב ענפי הספורט(.  
את  לשמש  עשויות  המבדקים  תוצאות 

המאמנים בהיבטים הבאים: 
רמת  את  נורמות(  )מול  א. להעריך 
הביצועים הגופניים של הספורטאים 
תכנית  של  שונים  בשלבים  הצעירים 
תחרויות  הכנה,  השנתית:  האימונים 

 )Falk et al., 2004( ופגרה
פוטנציאל ההישג העתידי  ב. לנבא את 

)Spamer & Coetzee, 2002( שלהם
בקרב  המוטיבציה  את  ג. להגביר 
יותר  קשה  להתאמן  הספורטאים 
הישגיהם  את  יותר  עוד  לשפר  ובכך 
 Morrow et al.,( האישיים/קבוצתיים 

 .)2005

גופנית  יכולת  מבדקי  אמנם  האם 
עשויים לשמש כלי למיון שחקני כדור 
ההישג  פוטנציאל  ולניבוי  צעירים 
פעם  לא  נשאלת  זו  שאלה  שלהם? 

נראה  כדור.  במשחקי  מאמנים  על-ידי 
שבענפי ספורט אישיים יש הלימה רבה 
היכולת  מבדקי  של  התכנים  בין  יותר 
הגופנית לבין מה שנדרש מהספורטאים 
בענף הספורט שבו הם שואפים להצליח. 
כמעט  זהות  המבדק  דרישות  כלומר, 
לגמרי לדרישות ענף הספורט )לדוגמה: 
מהירות ריצה אצל אצן ל-100 מ' תיבדק 
ע"י ריצה למרחק קצר במהירות מרבית(. 
השאלה היא, האם גם מאמנים במשחקי 
תוצאות  על  להתבסס  יכולים  כדור 
הכללית  היכולת  דירוג  לשם  המבדקים 

של שחקניהם הצעירים. 
של  יעילותם  את  שבדקו  ממחקרים 
מבדקים גופניים ככלים המנבאים יכולת 
)בני שני המינים(  עתידית של שחקנים 
אנו לומדים על ממצאים סותרים: חלק 
הצביעו על תרומה חיובית של מבדקים 

הישגים במבדקי יכולת גופנית:

האם הם יכולים לסייע למאמן 
בדירוג יכולתן של כדורסלניות 

צעירות מצטיינות?

במכללה  וחוקר  מרצה   | לידור  רוני  פרופ' 

האקדמית בווינגייט

lidor@wincol.ac.il
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מאמני ספורט מרבים להשתמש במבדקי יכולת גופנית כמו זריזות, כוח ומהירות כדי להעריך 
את יכולת ספורטאיהם ולדרגם בהתאם. אבל האם נכון לעשות זאת גם כאשר מדובר במשחקי 
כדור? מחקר שבדק את הקשר בין הישגיהן של שחקניות כדורסל צעירות במבדקים שונים 
ובין דירוגן כפי שנעשה ע"י מאמניהן, מצא שרק בשניים משישה מבדקים המתאם היה חיובי.
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של  עתידית  יכולת  לניבוי  גופניים 
מחקרם  )כמו  כדור  במשחקי  שחקנים 
כדורמים;  שחקני  על  וחבריה  פלק  של 
Falk et al. , 2004(, בעוד מחקרים אחרים 
לא  גופניים  במבדקים  שהישגים  הראו 
הישגים  ביעילות  לנבא  למאמנים  סייעו 
עתידיים של שחקניהם )כגון המחקר על 

 .)Lidor et al., 2007 ;שחקני כדוריד
בענפים  בספורט,  שמאמנים  מכיוון 
מרבים  כאחד,  וקבוצתיים  אישיים 
כדי  גופניים  במבדקים  להשתמש 
להעריך את יכולת שחקניהם, יש לבחון 
אם מבדקים אלו אכן מספקים למאמנים 
במשחקי כדור את המידע הדרוש בבואם 
על-פי  הצעירים  שחקניהם  את  לדרג 
יכולתם הכללית. סוגיה זו טרם נפתרה 
גם לאחר ביצוע המחקר הנוכחי.                     

מטרת המחקר
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את 
היעילות של סדרת מבדקי יכולת גופנית 
כדורסל  שחקניות  למיון  עזר  ככלי 
צעירות מצטיינות. ביתר פירוט, המאמר 
מנסה לענות על השאלה - האם מאמני 
הישגים  על  להתבסס  יכולים  כדורסל 
לדרג  בבואם  גופנית  יכולת  במבדקי 
 ;14-13 )גילאי  צעירות  כדורסלניות 
המקצועית,  בהתפתחותן  השני  השלב 
הכללית.  יכולתן  עפ"י   )1999 בומפה, 
שעלו  הממצאים  את  מציג  המאמר 
מבדיקת הקשר בין הישגי הכדורסלניות 
כפי  דירוגן  ובין  השונים  במבדקים 
דן  המאמר  המאמנים.  על-ידי  שנעשה 
של  היכולות  דירוג  של  במגבלות  גם 

שחקניות על-ידי כמה מאמנים.  

שיטה
המשתתפות 

 ,14-13 גילאי  כדורסל,  שחקניות   140
את  כאמור,  שבחן,  במחקר  השתתפו 

יעילותם של מבדקי יכולת גופנית במיון 
)בעלות  מצטיינות  צעירות  כדורסלניות 
ותק של 5-2 שנים בכדורסל(. השחקניות 
השתייכו ל-17 מרכזי מצוינות בכדורסל 
הפזורים ברחבי ישראל. המרכזים כללו 
שחקניות מצטיינות מאותו אזור מגורים, 
שאותרו ע"י המאמנים הראשיים שעבדו 
הבנות  התאמנו  המרכז  במסגרת  בהם. 
פעמיים בשבוע, נוסף לאימונים בקבוצת 
האם שלהן. הפעילות במרכז המצוינות 
טכניים  היבטים  של  לימוד  מדגישה 
נוסף  בכדורסל,  ספציפיות  ומיומנויות 
)מאמן  אתלטיים  מרכיבים  לשכלול 
אתלטיקה מדריך את השחקניות באימוני 

יכולת אתלטית(.

מבדקי יכולת גופנית
במכון  )שהתקיימה  המבדקים  סדרת 
מהירות,  זריזות,  מבדקי  כללה  וינגייט( 
)ראה  בכדורסל  ומיומנות  מתפרץ  כוח 
מבדק  כל  ביצעו  השחקניות  להלן(. 
נחשב.  יותר  הטוב  וההישג  פעמיים, 
המאמנים של מרכזי המצוינות השתתפו 
שהתקיימה  מקדימה  הכנה  בפגישת 
הדרכה  לשם  האימונים  עונת  בתחילת 

על אופן ביצוע המבדקים. 
כל  על  קצר  והסבר  המבדקים  להלן 
אחד מהם )ניתן לקבל הסבר מפורט על 

המבדקים - ראה  אשכנזי וכהן, 2010(:

 - בשניות(  )נמדד  מ'   • ל-20	 מיאוץ 
משתתפת  כל  ריצה.  מהירות  מבדק 
ניצבת ברגל אחת על קו הזינוק )שסומן 
ולסימן של המאמן היא  על הקרקע(, 
רצה במהירות מרבית למרחק 20 מ'. 
הזמנים נמדדו במכשיר פוטואלקטרי.  

• ק"ג )לפנים( בשתי  זריקת כדור כוח 1	
של  כוח מתפרץ  מבדק   - )מ'(  ידיים 
ניצבת  השחקנית  העליון.  הגוף  פלג 

ידיים,  בשתי  וזורקת,  מסומן  קו  על 
את הכדור לפנים למרחק הרב ביותר. 
המסומן  מהקו  נמדד  הזריקה  מרחק 

עד למקום נפילת הכדור.

בישיבה  למרחק  כדורסל  ריקת  ז	•
הגוף  פלג  של  כוח  מבדק   - )מ'( 
על  פישוק  בישיבת  הנבדקת  העליון. 
הכדור  את  זורקת  היא  מסומן.  קו 
בשתי ידיים למרחק הרב ביותר, ללא 
הזזת הרגליים. מרחק הזריקה נמדד 
מהקו המסומן על הקרקע ועד למקום 

נחיתת הכדור. 

 - )מ'(  מהמקום  משולשת  •קפיצה  	
מבדק כוח מתפרץ של הרגליים )ראה 
מסומן,  קו  מאחורי  עמידה  תמונה(. 
נחיתה  קדימה,  רגליים  בשתי  ניתור 
על רגל אחת וניתור נוסף באותה רגל. 
שסומן  מהקו  נמדד  הקפיצה  מרחק 
של  האחורי  לחלק  ועד  הקרקע  על 
כף הרגל לאחר הנחיתה, זו הקרובה 

ביותר לקו המסומן. 

• מבדק  קפיצה למרחק מהמקום )מ'( -	
עמידה  הרגליים.  של  מתפרץ  כוח 
קדימה  וניתור  מסומן  קו  מאחורי 
נמדד  למרחק מרבי. מרחק הקפיצה 
לחלק  ועד  הקרקע  על  שסומן  מהקו 
האחורי של כף הרגל לאחר הנחיתה, 

זו הקרובה ביותר לקו המסומן.

• מ' )שנ'(:  סלאלום בכדרור למרחק 30	
של  ומיומנות  זריזות  מהירות,  מבדק 
ניצבת  השחקנית  בכדורסל.  כדרור 
במרחק 3 מ' מהקונוס הראשון מתוך 
חמישה )מרחק זה נשמר גם בין שאר 
הקונוסים(, ובמתן האות היא מכדררת 
בצורת  שסודרו  הקונוסים  בין  ורצה 

סלאלום. הזמן נמדד בשעון עצר.

שי
י 
ב
א

 :
ם

לו
צי רק המבדקים של זריקת 

כדורסל למרחק בישיבה 

וסלאלום בכדרור ל-30 מ' 

נמצאו בעלי מתאם גבוה 

יחסית עם דירוג המאמן
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שאלון למאמן
נוסף לסדרת המבדקים הגופניים שביצעו 
כל הכדורסלניות מילאו המאמנים שלהן 
המקצועית,  יכולתן  על  הערכה  שאלון 
את  שביטאו  היגדים  שישה  שכלל 
מהשחקניות.  המקצועית  התרשמותם 
כל מאמן דירג את השחקניות שלו מ-1 
)יכולת   5 ועד  )יכולת חלשה בכדורסל( 
גבוהה( בכל היגד, על בסיס התרשמותו 
והמשחקים  האימונים  במהלך  ממנה 
את  כלל  השאלון  המצוינות.  במרכז 
כללית  משחק  יכולת  הבאים:  ההיגדים 
בכדורסל, ראיית משחק, יכולת למידה, 
וקשיחות  בלחצים  עמידה  מנהיגות, 
את  דירג  מאמן  כל  כן,  כמו  במגרש. 
שחקניותיו מהטובה ביותר לטובה פחות 
ובמשחקים.  באימונים  יכולותיהן  עפ"י 
המאמנים  ידעו  לא  השאלון  מילוי  בזמן 
כיצד דורגו הבנות על בסיס תוצאותיהן 

במבדקי היכולת הגופנית. 

ניתוח סטטיסטי
בבחינת  מתמקדים  אנו  זה  במאמר 
הכדורסלניות  של  ההישגים  בין  הקשר 
דירוג  ובין  השונים  הגופניים  במבדקים 
שנעשה  כפי  שלהן,  הכללית  היכולת 
את  ומציגים  שלהן  המאמנים  על-ידי 
הזה.  הקשר  מבדיקת  שעלו  הממצאים 
דירוג  בין  מתאמים  חישבנו  כך  לשם 
לבין  המאמן(  )על-ידי  השחקניות 

על  הגופנית  היכולת  במבדקי  הישגיהן 
ומבדק.  מבדק  בכל  תוצאותיהן  סמך 
נוספים,  סטטיסטיים  ניתוחים  ערכנו 
הבא  בחלק  מוצג  שלהם  קצר  וסיכום 

של המאמר. 

ממצאים
סיכום קצר של ממצאי המחקר  

( הדגימו  השחקניות הבוגרות )גיל 14א. 
ביצועים טובים יותר מהצעירות יותר 
מבדקים:  בשלושה  רק   )13 )גיל 
בישיבה,  למרחק  כדורסל  זריקת 
זריקת כדור כוח למרחק בשתי ידיים 

וסלאלום בכדרור למרחק 30 מ'. 
ב. כאשר הושוו חמש השחקניות הטובות 
ביותר לשאר השחקניות, על-פי דירוגי 
המאמנים, נמצא שביצועיהן היו טובים 
יותר במבדקי מיאוץ ל-20 מ', זריקת 
סלאלום  בישיבה,  למרחק  כדורסל 
וזריקת כדור  בכדרור למרחק 30 מ' 

כוח למרחק בשתי ידיים. 
הסובייקטיבי  הדירוג  הושווה  ג. כאשר 
השחקניות  להישגי  המאמנים  של 
נמצא  המוטוריים  במבדקים 
המאמנים  וציוני  הללו  שהמבדקים 
דירוג  את  דומה  בצורה  מנבאים 

השחקניות הכללי. 
המוטוריים  המבדקים  שולבו  ד. כאשר 
רגרסיה  באמצעות  המאמנים  וציוני 
גורמים  ארבעה  נמצאו  מרובה, 

בדירוג  מהשונות   43% שהסבירו 
השחקניות על-ידי המאמנים: זריקת 
יכולת  בישיבה,  למרחק  כדורסל 
משחק כללית, מיאוץ ל-20 מ' ויכולת 

למידה.

הכדורסלניות  הישגי  בין  הקשר 
דירוג  ובין  הגופניים  במבדקים 

יכולתן הכללית על-ידי המאמן 
כאמור, במאמר זה אנו דנים בקשר בין 
הישגי הכדורסלניות במבדקים הגופניים 
הכללית  יכולתן  דירוג  ובין  השונים 
שנעשה על-ידי המאמן. טבלה 1 מציגה 
כלל  הישגי  של  תקן  וסטיות  ממוצעים 
השחקניות במבדקים הגופניים השונים. 
המתאמים  ערכי  את  מציגה   2 טבלה 
הכדורסלניות  הישגי  בין  שחושבו 
ובמבדק  הגופנית  היכולת  במבדקי 
המיומנות )סלאלום למרחק 30 מ'( ובין 
כפי  המאמן.  על-ידי  השחקניות  דירוג 
שניתן לראות בטבלה 2, שני המבדקים 
מהמקום  למרחק  כדורסל  זריקת   -
וסלאלום בכדרור ל-30 מ', נמצאו בעלי 
המתאם הגבוה ביותר עם דירוג המאמן. 
הגופניים  המבדקים  בשאר  ההישגים 
נמצאו במתאם נמוך עם תוצאות דירוג 

המאמן.

דיון והשלכות יישומיות 
שני  בין  רק  בינוני  חיובי  קשר 

מבדקים ודירוג המאמן
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את 
יעילותה של סדרת מבדקי יכולת גופנית 
צעירות  כדורסלניות  למיון  עזר  ככלי 
יכולים  מצטיינות. האם מאמני כדורסל 
יכולת  במבדקי  הישגים  על  להתבסס 
גופנית בבואם למיין כדורסלניות צעירות 
המקצועית  להתפתחותן  השני  בשלב 
)קרי, גילאי 14-13(? במחקר זה נבחנו 
של  בסדרה  צעירות  כדורסלניות   140
על-ידי  ודורגו  גופנית  יכולת  מבדקי 
מאמניהן על-פי יכולת המשחק הכללית 
שלהן. במחקר חושבו מתאמים בין הישגי 
ובין  השונים  במבדקים  הכדורסלניות 
דירוגן הסופי על-ידי המאמנים, והממצא 
חיובי  קשר  של  הימצאותו  היה  העיקרי 
בינוני בין הישגי הכדורסלניות ובין דירוג 

המאמנים בשני מבדקים:
•זריקת כדורסל למרחק בישיבה 	
• מ'.  סלאלום בכדרור למרחק 30	

כלומר, נמצא קשר חיובי מסוים בין שני 
שניתנו  השישה  מתוך  גופניים  מבדקים 

לשחקניות ובין דירוגן בידי המאמן.

זריקת כדורסל למרחק בישיבה: מבדק 
אצל  עליון  גוף  פלג  של  כוח  בחן  זה 
14- בגילי  היו  הנבדקות  הכדורסלניות. 
13, המאופיינים בתהליכי גדילה של הגוף 

הישגי  בין  המתאמים  ערכי   :2 טבלה 
הכדורסלניות במבדקי היכולת הגופנית 

ובין דירוג השחקניות על-ידי המאמן

מבדק
דירוג 

המאמן 

קפיצה למרחק מהמקום 
)מ'(

0.15

זריקת כדור כוח 1 ק"ג 
למרחק 

בשתי ידיים )מ'(
0.34

0.11מיאוץ ל-20 מ' )שנ'(

זריקת כדורסל למרחק 
בישיבה )מ'(

0.52

סלאלום בכדרור ל-30 מ' 
)שנ'(

0.6

קפיצה משולשת למרחק 
מהמקום )מ'(

0.22

של  תקן  וסטיות  ממוצעים   :1 טבלה 
הישגי הכדורסלניות במבדקים השונים 

)מספר הספורטאיות - 140(

סטיית ממוצע מבדק

תקן 

קפיצה למרחק 
מהמקום )מ'(

1.760.2

זריקת כדור כוח  1 
ק"ג  למרחק בשתי 

ידיים )מ'(
6.811.3

מיאוץ ל-20 מ' 
)שנ'(

3.720.4

זריקת כדורסל 
למרחק בישיבה 

)מ'(
7.150.9

סלאלום בכדרור 
למרחק 30 מ' 

)שנ'(
8.650.8

קפיצה משולשת 
מהמקום )מ'(

5.50.4
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השריר  בגדילה של מסת  גם  כמו  כולו 
משחק  העליון.  הגוף  בפלג  ובעיקר 
גופניים  מגעים  על  מבוסס  הכדורסל 
בין שחקנים משתי הקבוצות המשחקות 
כדי להשיג יתרון במצבים שונים בהגנה 
כדור  על  מאבק  )לדוגמה:  ובהתקפה 
בהתקפה  בחסימה  מעבר  מהסל,  חוזר 
אלו  במצבים  מתקיף(.  עבירת  וקבלת 
יריבו.  לשחקן גדל-גוף יתרון ממשי על 
השריר  ולמסת  הגוף  לגודל  בהתייחס 
של השחקנית, אנו מניחים שיתרון בהם 
את  שהופך  במגרש,  יתרון  גם  מקנה 
למובילות  בגופן  הגדולות  השחקניות 
בקבוצה. לטענתנו, זו הסיבה שהמאמנים 
גבוה  ה'גדולות'  השחקניות  את  דירגו 
יתרון  ההתבגרות,  בגיל  הדירוג.  בסולם 
מיידית  אותן  הופך  אכן  במסה  זה 
ייתכן  אך  בקבוצה,  מובילות  לשחקניות 
שבעתיד יתרון פיזי זה עשוי להיות פחות 
השחקניות  ששאר  )בהנחה  משמעותי 

יתפתחו אף הן בעתיד(.

מ':   30 למרחק  בכדרור  סלאלום 
במתאם  נמצא  זה  מבדק  גם  כאמור, 
בינוני-חיובי עם דירוג המאמנים. פעולה 
לבצע  שחקניות  נדרשות  כזו  תנועתית 
ומשחק.  אימון  במהלך  רבות  פעמים 
את  שיקף  זה  שמבדק  שמשום  ייתכן 
מה שנדרש מכדורסלנית לעשות הלכה 
למעשה - כדרור תוך כדי ריצה מהירה 
- הוא נמצא כמנבא ליכולת השחקנית, 

כפי שזו נתפסת על-ידי המאמן. 

שאר  אלה,  יכולת  מבדקי  שני  מלבד 
דירוג  כמנבאים  נמצאו  לא  המבדקים 
של כדורסלניות על-פי יכולתן הכללית 
כוח  כדור  זריקת  מ',  ל-20  )מיאוץ 
מהמקום  משולשת  קפיצה  למרחק, 

וקפיצה למרחק מהמקום(. 

הנוכחי,  המחקר  ממצאי  על  בהתבסס 
שחקניות  של  הדירוג  שבתהליך  נראה 
חוות  על  יותר  להסתמך  יש  כדורסל 
הערכתו  ועל  המאמן  של  הדעת 

השאר,  בין  המשקפת,  המקצועית 
השנים.  עם  שצבר  והניסיון  הידע  את 
לבסס  המאמנים  התבקשו  זה  במחקר 
יכולת  כמו  היבטים  על  גם  דירוגם  את 
הלמידה של השחקנית, ראיית המשחק 
לא  שבוודאי  היבטים  ומנהיגותה,  שלה 
ניתן להעריכם בהתבסס על הישגיהן של 
השחקניות במבדקים הגופניים שביצעו 

במחקר זה. 

הנוכחי  במחקר  שהתקבלו  הממצאים 
קודמים,  ממחקרים  ממצאים  מחזקים 
המצביעים על קושי בניבוי דירוג היכולת 
בהתבסס  כדור  במשחקי  שחקנים  של 
כך  גופניים.  במבדקים  הישגיהם  על 
נבחרת  שחקני  על  במחקר  לדוגמה, 
נמצא   )16-15 )גילאי  בכדוריד  קדטים 
 30 למרחק  בכדרור  שמבדק הסלאלום 
מ' היה היחיד מבין סדרה של מבדקים 
גופניים שסייע למאמן במיון של שחקנים 
הנוער  לנבחרת  הקדטים  מנבחרת   -
 .)Lidor et al., 2007(  )18-17 )גילאי 
במחקר אחר על שחקני כדורעף צעירים 
)גיל 16( נמצא שרק מבדק ניתור אנכי 
מהמקום עם הכנה סייע להבחין בין אלה 
שנמנו עם ההרכב הראשון של הנבחרת 
של  השני  ההרכב  עם  שנמנו  לאחרים 

  .)Lidor et al. , 2007( אותה נבחרת

קושי בשימוש  בתוצאות 
המבדקים לשם דירוג היכולת

בשימוש  קושי  קיים  מדוע  כך,  אם 
בהישגים במבדקים גופניים לשם דירוג 
יכולתם של שחקנים ושחקניות במשחקי 
חמישה  לכך  שקיימים  נראה  כדור? 

הסברים:
רוב מבדקי היכולת הגופנית משקפים  1 .
מוטוריות  מיומנויות  של  ביצועים 
הניתנים  קבועים  )ביצועים  סגורות 
של  מביצועים  שונים  אלו  לחיזוי(. 
מיומנויות מוטוריות פתוחות )הנעשים 
ניתנות  שאינן  משתנות  בסביבות 
שנדרש  מה  את  המאפיינים  לחיזוי(, 

משחקנים לעשות במשחקי כדור.
מבדקי יכולת גופנית מבוצעים בדרך  2 .
כלל לאחר מנוחה מוחלטת, וזאת כדי 
המבדק  את  לבצע  לנבדק  לאפשר 
בתנאי רעננות מיטביים. מובן שתנאים 

מומלץ למאמן במשחקי כדור 

להשתמש במבדקים בתנאי 

אמת, שישקפו את מה שנדרש 

לעשות תוך כדי משחק 

ובתנאי מאמץ ועייפות
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שנדרש  מה  את  משקפים  אינם  אלו 
במהלך  כדור  במשחקי  משחקנים 
הגופנית  הפעילות  ומשחק.  אימון 
המבוצעת בתנאי אימון ומשחק נעשית 
בתנאים של מאמץ גופני ולעתים גם 

בתנאי עייפות.
באופן  מבוצעים  הגופניים  המבדקים  3 .
את  לבדו  מבצע  הנבדק   - יחידני 
הוא  השחקן  כדור  במשחקי  המבדק. 
התנהלותו  גם  וכך  מקבוצה  חלק 
כאחד.  והתקפה  הגנה  במצבי   -
אלו,  במצבים  השחקן  התנהלות 
הדורשים ממנו לפעול יחד עם אחרים 
למבחן  עומדת  אינה  אחרים,  כנגד 

במבדקים הגופניים הסטנדרטיים.
מבוצעים  הגופניים  המבדקים  רוב  4 .
ההיבט  את  רק  ומדגישים  כדור  ללא 
הגופני, ללא התייחסות להיבט הטכני 
ענף  באותו  הנדרשת  המיומנות  של 

ספורט. 
מצבי  מדמים  אינם  אלו  מבדקים  5 .
משחק 'אמתיים', שהשחקן פועל בהם 

הלכה למעשה.

רצוי: מבדקים בתנאי אמת
במחקר  שנמצאו  הגופניים  המבדקים 
של  לדירוג  חלשים  כמנבאים  הנוכחי 
מ',  ל-20  מיאוץ   - כדורסל  שחקניות 
קפיצה  למרחק,  כוח  כדור  זריקת 
למרחק  וקפיצה  מהמקום  משולשת 
בכל  למאמן  לסייע  יכולים   - מהמקום 
הקשור למעקב ולבקרה על: )א( היכולת 
רמת  )ב(  שלו;  השחקניות  של  הגופנית 
הכושר הגופני הספציפי שלהן בהתאם 
האימונים  בתכנית  מציב  שהוא  ליעדים 
 Lidor et al.,( הקבוצה  של  התקופתית 
2009(. עם זאת, למאמן במשחקי כדור, 
הישגי  את  בחשבון  להביא  המעוניין 
הגופניים  במבדקים  שלו  השחקניות 
הכללית,  יכולתן  על-פי  לדרגן  בבואו 
בתנאי  במבדקים  להשתמש  מומלץ 
שנדרש  מה  את  שישקפו  כאלו  אמת, 
מהן לעשות תוך כדי משחק. הווה אומר, 
גופני  מאמץ  של  מאתגרים  בתנאים 
עייפות.  של  ובתנאים  עצים  עד  בינוני 
הטענה המועלית במאמר זה היא, שעל 
גישה  לנקוט  כדור  במשחקי  המאמן 
זהירה בבואו לדרג את השחקניות שלו 
בהתבסס על הישגיהן במבדקים גופניים, 
דוגמת אלו שביצעו השחקניות הצעירות 

במחקר שלנו.        

מגבלות המחקר 
שלוש מגבלות למחקר זה:

בין  הם  במחקר  שחושבו  המתאמים  1 .
ההישגים של הכדורסלניות במבדקים 
גופניים שבחנו את היכולת העכשווית 
העכשווי  הדירוג  ובין  השחקניות  של 
שנעשה  כפי  המקצועית,  יכולתן  של 
על-ידי המאמנים. לו היה נערך מחקר 
מעקב על פני כמה שנים, המתעד את 
זמן,  לאורך  יכולתן של הכדורסלניות 
היה אפשר לדון גם ביכולתן העתידית 

ולא רק העכשווית.
כמה  על-ידי  נעשה  השחקניות  דירוג  2 .
לדרג  התבקש  מאמן  כל  מאמנים. 
אימן,  שהוא  השחקניות  את  רק 
כל  את  הכירו  לא  שהמאמנים  וברור 
יש לדאוג  השחקניות. במחקר עתידי 
שהמאמנים ידרגו את כל השחקניות, 
וכך ימנעו הטיה פוטנציאלית בדירוג, 

כפי שנעשה במחקר זה.
ועתידית  עכשווית  יכולת  לבחון  כדי  3 .
גם  לקיים  יש  כדורסל  שחקניות  של 
מבדקים פסיכולוגיים, במטרה ללמוד 
שלהן.  ההחלטות  קבלת  יכולת  על 
במשחקי  בעיקר  בספורט,  מומחיות 
גם  אלא  גופנית  רק  אינה  כדור, 
פסיכולוגית, ובמחקר עתידי מן הראוי 
לתת את הדעת גם על היבט זה.            

כדי לבחון יכולת עכשווית 

ועתידית של שחקניות 

כדורסל יש לקיים גם מבדקים 

פסיכולוגיים, במטרה ללמוד 

על יכולת קבלת ההחלטות 

שלהן. מומחיות בספורט, 

בעיקר במשחקי כדור, 

אינה רק גופנית אלא גם 

פסיכולוגית, ובמחקר עתידי 

מן הראוי לתת את הדעת גם 

על היבט זה

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדוא"ל
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פסיכולוגיה של הספורט < 

מבוא
אחת המטרות של הכנה מנטאלית בספורט ההישגי היא ללמד 
את הספורטאי מיומנויות מנטאליות לשם התמודדות עם לחץ 
של אימונים ותחרויות. במסגרת ההכנה המנטאלית הספורטאי 
רוכש מיומנויות מנטאליות, התורמות לרמת ביצוע גבוהה בזמן 
היועץ  עם  מפגשים/אימונים  במהלך  זאת  עושה  הוא  אמת. 
המנטאלי או פסיכולוג הספורט, שבהם הוא מתרגל טכניקות 
ועוד.  עצמי  דיבור  ריכוז,  הדמיה,  הרפיה,  כגון  מנטאליות 
באמצעות טכניקות אלו הוא מפתח את המיומנויות המנטאליות 

הנדרשות לספורט הספציפי שבו הוא עוסק ומחזק אותן. 
צריך  המנטאלי  האימון  אופטימאליות,  לתוצאות  להגיע  כדי 
של  האימון(  )תורת  הבסיסי  האימונים  במערך  משולב  להיות 
הספורטאי. זהו אפוא תהליך ארוך, שבמהלכו מובא בחשבון 

גם מצבו הפיזיולוגי ומבנה אישיותו של הספורטאי. 

במאמר  זה אנו מציגים גישה חדשה ללימוד מיומנויות מנטאליות 
- גישת ה-Learning, Modification, Application ( LMA(. גישה 
מקצועי  וניסיון  האימון  תורת  עקרונות  בסיס  על  פותחה  זו 
במהלך  שנרכש  ניסיון  ספורטאים,  של  מנטאליות  בהכנות 
עשרים השנים האחרונות במחלקה למדעי ההתנהגות במרכז 
לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט. בחלקים מתוך הגישה 
משחקים  לארבעה  ישראל  משלחות  להכנת  השתמשנו  הזו 
 2012 בשנת   .)2008 בייג'ין  עד   1996 )אטלנטה  אולימפיים 
 exercise" בכנס  לראשונה  והוצגה  כוללת  גישה  לכדי  גובשה 
הגישה  עקרונות  וינגייט.  במכון  שנערך   ”and sport sciences

 Psychological skills" :פורסמו גם בספרם של מחברי המאמר
.)2012( "in sport: Training and application

ויישום,  התאמה  למידה,  ממדים:  משלושה  מורכבת  הגישה 
 .)Training periodization( ה'תקופתיות'  עקרון  על  ומבוססת 
של  והתכנים  המבנה  את  נציג  אמתיות  דוגמאות  באמצעות 
אצל  בשימוש  שנמצאים  כפי  מנטאליות,  מיומנויות  אימון 

ספורטאים ברמות שונות.

 LMA-מאפייני תהליך האימון עפ�י גישת ה
שמטרתו  אימון,  תהליך  של  בבסיסו  עומדת   LMA-ה גישת 
מנטאליות  מיומנויות  הספורטאי  אצל  לפתח  היא  העיקרית 
כגון הרפיה, הדמיה, ריכוז ודיבור עצמי, ולהעבירן מהמעבדה 
הטרום-תחרותית  מהשגרה  כחלק  זאת,  בשטח.  ליישום 
ולמעשה לפני כל ביצוע )בין אם מדובר בספורט אישי ובין אם 
 ,LMA-בספורט קבוצתי(. תהליך האימון, המבוסס על גישת ה

בנוי על המאפיינים הבאים:
הספורט  לענף  מותאמות  ויישומן  המנטאליות  המיומנויות  1 .
שונה  קרב  בענפי  ריכוז  או  הרפיה  )לדוגמה:  הספציפי 

מהרפיה או ריכוז בריצת 100 מטר(.
תחרות  במהלך  המנטאליות  המיומנויות  של  היישום  זמן  2 .
אימון  במהלך  היישום  לזמן  בהשוואה  משמעותית  קצר 
בשלבים  דקות  כמה  בתוך  מיומנות  מיישום  מעבר  )למשל, 
שניות  כמה  בתוך  המיומנות  ליישום  האימון  של  הראשונים 

בזמן תחרות(.
במהלך תחרויות הספורטאי משתמש במיומנויות מנטאליות  3 .

חשיבותו של האימון המנטאלי בהכנת הספורטאי לתחרות והשפעתו המיטיבה על ביצועים 
אינה מוטלת בספק. במכון וינגייט פותחה גישה חדשה - ה-LMA )למידה, התאמה ויישום(, 
ספורטאי  של  מנטאלית  בהכנה  מקצועי  ניסיון  ועל  האימון  תורת  עקרונות  על  המתבססת 
הישג לתחרויות גדולות כמו המשחקים האולימפיים. הרעיון הוא שהספורטאי יידע להתמודד 
עם לחץ של אימונים ותחרויות באמצעות לימוד ותרגול של מיומנויות מנטאליות כגון הרפיה, 

הדמיה, ריכוז ודיבור עצמי והעברתן מהמעבדה ליישום בשטח. 

הכנה מנטאלית כחלק מתכנית האימונים של הספורטאי: 

 LMA-גישת ה
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שונות )למשל, הרפיה בשילוב עם ריכוז ודיבור עצמי(. לעומת 
זאת, בתהליך הלמידה, כל מיומנות נלמדת בנפרד.

יציבה בתנאי  חבילת המיומנויות המנטאליות צריכה להיות  4 .
לחץ, כזו שמאפשרת לספורטאי להשיג עקביות מנטאלית 

כחלק משגרת הפעילות. 
חבילת המיומנויות המנטאליות מותאמת ל: 5 .

- אישיותו של הספורטאי
- מצבו הגופני והנפשי העכשווי

- דרישות ענף הספורט
- שלב ההכנה הספציפי של תכנית האימונים )ראה להלן( 
 Balague, 2000; Blumenstein, Lidor, & Tenenbaum, 2005,(
 2007; Blumenstein & Orbach, 2012a; Blumenstein &

.)Weinstein, 2010; Holliday et al., 2008; Issurin, 2007

 LMA-שלבים בגישת ה
 Blumenstein &(  LMA-ה בגישת  הנכללים  השלבים  שלושת 

Orbach, 2012b( הם כאמור:
א. שלב הלמידה

ב. שלב ההתאמה
ג. שלב היישום.
להלן הפירוט:

א. שלב הלמידה
המיומנויות  של  היסודות  את  ללמוד  לספורטאי  לאפשר  כדי 
המנטאליות הוא עושה זאת קודם כול בתנאי מעבדה, כלומר 
בתנאים מבוקרים. במהלך שלב הלמידה הספורטאי מתרגל 
את המיומנות תוך כדי חשיפה לדרגות לחץ קלות - 1 ו-2. שלב 

זה עשוי להתפרס על פני כ-8-7 מפגשים.
טבלה 1 מציגה את סולם דרגות הלחץ מ-1 )לחץ קל( עד 7 
שלושת  בכל   LMA-ה בגישת  שימוש  נעשה  שבו  כבד(,  )לחץ 

השלבים - למידה, התאמה ויישום.

מטרת השימוש בדרגות לחץ היא להכין את הספורטאי ליישום 
בשלב  כאמור,  ותחרות.  לחץ  בזמן  המנטאליות  המיומנויות 

הלמידה הן מבוצעות במצבים הבאים:
 • בתנאי	 נלמדות  המנטאליות  המיומנויות   :1 לחץ  דרגת 

מעבדה, במצבים ניטראליים ו'סטריליים'.

: הן מבוצעות במצבי מוטיבציה חיובית )לדוגמה  • דרגת לחץ 2	
- משפטים כגון "עבודה טובה", "אתה גדול"( ושלילית )"למה 

אתה לא מרוכז היום?", "יש לך יום רע", "שוב טעית?"(.

ב. שלב ההתאמה
מנטאליות  מיומנויות  לפתח  ממשיכים  הספורטאים  זה  בשלב 
תחת דרגות לחץ מאתגרות )דרגות 3 ו-4 בטבלה 1(. המטרה 
העיקרית כאן היא לבצע את האסטרטגיות המנטאליות במהירות 

ובדייקנות בדרגות לחץ 'מלחיצות' במעבדה ובאימון, כדלהלן:
בתוספת  המנטאליות  המיומנויות  ביצוע   • 	:3 לחץ  דרגת 
דרישות ספציפיות כגון הגבלת זמן. למשל, כניסה לרגיעה 
תחת  הביצוע  דקות.  ו-5   4  ,3  ,2  ,1 של  זמן  בפרק  ולריכוז 
דרישות אלו מוערך באמצעות מדדים פיזיולוגיים כגון קצב 
השריר  של  החשמלית  הפעילות   ,)Heart Rate: HR( הלב 
של  חשמלית  ופעילות/תגובה   )electromyography: eMg(
 galvanic Skin Response/electro Dermal Activity:( העור 

.)gSR/eDA

כחלק  בשימוש  הנמצא  לחץ  דרגות  סולם   :1 טבלה 
  *LMA-מגישת ה

תיאורדרגות שלב

תנאי מעבדה 'סטריליים'1**למידה

מוטיבציה מילולית )חיובי/שלילי(2

ביצוע על-פי דרישות ומטרות מדויקות3התאמה

תגמול / עונש על-פי רמת ביצוע4

ביצוע תחת 'רעש אמתי' של תחרות 5יישום
)אודיו-קליפים של תחרות( 

ביצוע תחת תמונות 'אמתיות' של תחרות 6
)וידאו קליפים של תחרות(

שילובים שונים של רמות 1 עד 76

 Blumenstein & מתוך:  לקוחים  במאמר  והאיורים  הטבלאות  כל   *
 .Orbach, 2012b

המייצג   ,7 לבין  קלה,  לחץ  דרגת  המייצג   ,1 בין  מוערך  הסולם   **
דרגת לחץ גבוהה.

בוריס בלומנשטיין ואריק זאבי בשלב הלמידה

כדי להגיע לתוצאות אופטימאליות

האימון המנטאלי צריך להיות משולב

במערך האימונים הבסיסי של הספורטאי. 

כלומר, עקרון התקופתיות משמש כקו מנחה 

גם באימון המנטאלי
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את  לתרגל  ממשיך  הספורטאי  זה  בשלב   : • 	4 לחץ  דרגת 
המיומנויות המנטאליות בהתאם לדרישות של דרגת לחץ 3, 
אך בתוספת מצב חדש: ההצלחה מתוגמלת והכישלון גורר 
הנשמרת  הספורטאי,  של  מראש  הסכמה  בסיס  על  עונש, 

במהלך כל שלבי האימון.

המיומנויות המנטאליות מותאמות למטרות הטכניות / טקטיות 
ולדרישות הספורט. כאמור, בשלב ההתאמה האימון המנטאלי 

מיושם בתחילה במעבדה ולאחר מכן במסגרת האימונים. 

ג. שלב היישום
הטכניקות המנטאליות בשלב היישום מתורגלות בדרגות לחץ 
1(. האסטרטגיות המנטאליות מבוצעות במצבים  )טבלה   7-5

הבאים:
המנטאליות,  במיומנויות  מתאמן  הספורטאי   • 	:5 לחץ  דרגת 
שונות  תחרויות  של  ולקולות  לסרטונים  נחשף  שהוא  תוך 

מאותו ענף ספורט, ללא שימת דגש על ביצועיו האישיים. 
הספורטאי מתרגל את המיומנויות המנטאליות  דרגת לחץ 6: 	•
בינו  אמתית  תחרות  הכוללים  בסרטונים,  צפייה  במהלך 
לבין יריביו, כאשר תוצאת התחרות עשויה להיות ניצחון או 

הפסד.
• תרגול המיומנויות המנטאליות תוך שילוב של  דרגת לחץ 7:	

דרגות לחץ 6-1.

לחלק  הופכות  המנטאליות  האסטרטגיות  היישום,  בשלב 
מתהליך ההכנה הטרום-תחרותי, והן מיושמות בפועל באימונים 
לחץ  מצבי  עם  מתמודדים  הספורטאים  שבהם  ובתחרויות 
היכולת של הספורטאי  היא  זה  הייחודיות של שלב  אמתיים. 
ליישם את האסטרטגיות המנטאליות במהירות וביעילות בזמן 

אימון ותחרות. 
הטכניות,  בדרישות  משולבות  האסטרטגיות  כן,  על  יתר 
בתחילת  לדוגמה,  התחרות.  של  והפיזיולוגיות  הטקטיות 
נלמדות  הרפיית השרירים  טכניקות  הלימוד(,  )שלב  התהליך 
דקות(   10-5( יחסית  ארוכים  זמן  פרקי  במשך  ומתורגלות 
במסגרת המעבדה, בסביבה שקטה וללא הפעלת לחץ. לאחר 
מכן, בשלב ההתאמה, ההרפיה מבוצעת בפרקי זמן קצרים )3-1 
דקות(, תוך כדי חשיפה לגורמי לחץ שונים )רעשים, הערות, 

מותאמת  ההרפיה  היישום  בשלב  דבר,  של  בסופו  סרטונים(. 
להתמודד  לספורטאי  ומסייעת  הספורט  לדרישות  ספציפית 
והתחרות.  האימון  של  והטקטיות  הטכניות  הדרישות  עם 
למשל, טכניקת ההרפיה מיושמת במשחק דקות אחדות לפני 
בריצה  זינוק  לפני  )בכדורסל(;  עונשין  זריקת  לפני  תחילתו; 
באשר  מיושמים  והתנהלות  היגיון  אותו  וכיו"ב.  )באתלטיקה( 
לטכניקות מנטאליות נוספות כגון הדמיה, אסטרטגיות ריכוז, 

דיבור עצמי והצבת מטרות. 

הקשר בין גישת ה-LMA, עקרון 
התקופתיות ואימון מנטאלי 

על-פי התיאוריה והמתודולוגיה של תורת האימון, עיקרון בסיסי 
 Bompa, 1999,( ויסודי בהכנת ספורטאי הוא עקרון התקופתיות
 Bompa & Haff, 2009; Carrera & Bompa, 2007; Issurin, 2007;
ולפיתוח תכנית  זה משמש לתכנון  עיקרון   .)Zatsiorsky, 1995
האימונים של הספורטאי, והוא כולל שלושה שלבים עיקריים: 
ותקופת  תחרויות  תקופת  וספציפית(,  )כללית  הכנה  תקופת 

מעבר. 
המנטאלי,  באימון  גם  מנחה  כקו  משמש  התקופתיות  עקרון 
במיוחד בגישת ה-LMA )ראה טבלה 2(. למעשה, ההתמקדות 
עם  המנטאלי  האימון  במיזוג  היא  מנטאלית  התערבות  בעת 
ההכנה הפיזית, הטכנית והטקטית הנכללת בתכנית האימונים 
של הספורטאי. יתרה מכך, המפגשים המנטאליים מותאמים 

לנפח ולעצימות של האימון הגופני של הספורטאי. 

 )LMA-ה גישת  )עפ�י  הלמידה  שלב  בין  הקבלה 

בוריס ואריק בשלב ההתאמה

טבלה 2: הקשר בין שלושת השלבים בגישת ה-LMA ושלושת 
השלבים בעקרון התקופתיות 

ההתמקדות היא במיזוג 

האימון המנטאלי עם ההכנה 

הפיזית, הטכנית והטקטית 

הנכללת בתכנית האימונים 

של הספורטאי ובהתאמתו 

לנפח ולעצימות של

האימון הגופני

LMA-השלבים בגישת ה

שלב היישוםשלב ההתאמהשלב הלימוד

תקופת מעברתקופת תחרויותהכנה ייחודיתהכנה כללית

שלב ההכנה לעונה 

תקופתיות במהלך העונה 
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לשלב ההכנה הכללית לעונה
כפי שמוצג בטבלה 2, שלב הלמידה, עפ"י גישת ה-LMA, מקביל 
במיוחד ההכנה הכללית. במהלך שלב  לעונה,  לשלב ההכנה 
הלמידה הספורטאי מתרגל אסטרטגיות מנטאליות בסיסיות 
)משוב  ביופידבק  אימון  הדמיה,  ריכוז,  שרירים,  הרפיית  כמו 
ביולוגי( ודיבור עצמי. תהליך זה מלווה בדרך כלל בביופידבק 
ובאמצעים פיזיולוגיים )HR ,eMg ,gSR/eDA(. כפי שצוין, דרגות 
הלחץ שהספורטאי נחשף אליהן בשלב זה הן 'קלות' )דרגות 

2-1 בטבלה 1(, כגון הערות חיוביות ושליליות ודיבור עצמי. 

אימוני ביופידבק
בדוגמה הבאה )איורים 1 ו-2( מוצגים נתונים של שני אימוני 
ביופידבק, המייצגים את תחילתו וסיומו של שלב הלמידה בזמן 
יורד  קו  כללי,  באופן  שרירים.  הרפיית  מתרגל  שהספורטאי 
עולה,  קו  לעומת  להירגע,  הספורטאי  של  יכולתו  על  מצביע 
המצביע על חוסר יכולתו לווסת את מצבו הנפשי. ככול שהקו 
במיומנויות  במיוחד  יותר,  טוב  העצמי  הוויסות  כך  יותר  נמוך 
הרפיה. בכל האיורים, ציר ה-X מציין זמן בדקות וציר ה-y את 

רמות ה-gSR )תגובה חשמלית של העור( 
כפי שניתן לראות באיור 1, הספורטאי מסוגל להגיע להרפיה 
רק לתקופת זמן קצרה )מ-20 שניות ועד 2 דקות( ולא בצורה 
עקבית. הנתונים מצביעים על יכולת חלשה יחסית במיומנות 

ההרפיה בתנאים 'סטריליים'.

באיור 2 מוצגים נתונים של ספורטאי המבצע הרפיית שרירים 
תחת  שרירים  הרפיית  של  המטרה  את  ומשיג  יחסית  יעילה 
דרגת לחץ קלה )למשל, אמירות שליליות כמו "אתה עובר יום 

רע", "אין לך כוח רצון היום", "השופט נגדך"(. 
כפי שניתן לראות באיור, בזמן הרפיה של 15 דקות השינוי היה 
1700kΩ  )ההבדל בין gSR התחלתי של 900kΩ ל-gSR הנמוך 
ביותר של 2600kΩ שהספורטאי משיג במהלך ההרפיה(.  נתונים 
אלה מדגימים מיומנות-הרפיה מעולה בתנאי מעבדה לפי דרגת 
 לחץ 2. אותו עיקרון משמש עם אסטרטגיות אחרות )ראה טבלה 3(.

גם  משתמשים  אנו  השונות  לטכניקות  נוסף  הלמידה,  בשלב 
במשחקי מולטימדיה, המשתנים על-פי רמת הקושי )1 - קשה, 
דינאמיים אלו מבוססים על עיקרון של  - קל(  משחקים   10
אנימציה, שעל-פיו השימוש במיומנויות הרפיה וריכוז משפיע 
על תנודת אובייקט המשחק )דגים, בן אדם, ספורטאי( לנוע 
הראשי  האובייקט  המשחק,  במהלך  ימין.  לצד  שמאל  מצד 
משנה את צורתו, כפי שניתן לראות על המסך. בסיום שלב זה 

הספורטאי שולט במיומנויות של הרפיה, ריכוז והדמיה.
השימוש במשחקי מולטימדיה משרת כמה מטרות: 

מקבלים  הספורט  המנטאלי/פסיכולוג  והיועץ  א. הספורטאי 
נתונים אובייקטיביים על התקדמות הלמידה. 

ב. הנתונים מהווים כלי נוסף לאימוני המיומנויות המנטאליות.
המשחקים  מגוון  בשל  מהתהליך  נהנים  ג. הספורטאים 
היא  לכך  דוגמה  לחץ.  של  שונות  לדרגות  והאפשרויות 
ה'דג'  משחק  את  הלמידה,  שלב  בסוף  שסיים,  ספורטאי 

בדרגת לחץ 5 )קשה יחסית( - ב-45 שניות בלבד. 

 )LMA-הקבלה בין שלב ההתאמה )עפ�י גישת ה
לשלב ההכנה הייחודית

 .)2 טבלה  )ראה  הספציפית  להכנה  במקביל  חל  זה  שלב 
המטרה העיקרית של ההכנה הספציפית היא להמשיך לפתח 
הספורטאי  של  והטקטיות  הטכניות  הגופניות,  היכולות  את 
בו  עוסק  שהוא  הספורט  של  הייחודיות  הדרישות  על-פי 
 Blumenstein et al., 2007; Bompa, 1999, Bompa & Haff,(

במהלך  לכן,   .)2009; Carrera & Bompa, 2007; Issurin, 2007
טכניקות  על  הוא  הדגש  ההתאמה  בשלב  המנטאלי  הטיפול 
שהוא  מצבים  מדמיין  הספורטאי  שבהן  ודמיון,  ריכוז  של 
בטבלה   4-3( בינונית  לחץ  דרגת  תחת  בתחרות  בהם  נמצא 
במיומנויות  להתאמן  נדרש  שהספורטאי  היא  המשמעות   .)1
המנטאליות תחת דרישות מדויקות כגון מגבלות זמן, במטרה 
לחולל שינוי בערכי ה-gSR/eMg/HR ותגמול/עונש על ביצוע 
טוב/רע. לדוגמה, הספורטאי מתבקש לבצע מיומנות מסוימת 
כגון הרפיה במגבלת זמן - 30 שניות, 1 דקה, 2 דקות או ריכוז 
מהיר במהלך 10, 20 ו-30 שניות. דוגמה נוספת ללחץ עשויה 
להיות השגת ערכי eMg מ-2.6μV עד 1.2μV בתוך מגבלת זמן 
כאשר  להיות  יכולה  לפרס/עונש  דוגמה  שניות.  ו-20   10 של 
הספורטאי נענש אם לא השיג ערך מטרה ספציפית בהרפיה 
עמוקה במגבלת זמן של 30 שניות, 1 ד', 2 ד' או ריכוז מהיר 
בתוך 10, 20 ו-30 שניות. איור 3 )בעמוד הבא( מדגים ביצוע 
מסוימים. באיור  זמן  גבולות  בתוך  הרפיה  תרגילי  כמה  של 
ניתן לראות שהספורטאי השיג הרפיה בתוך זמן קצר יחסית 
 ,100kΩ-כ של  היה  השינוי  הקודם.  השלב  לעומת  דקות(   3(
עובדה המצביעה על יכולתו של הספורטאי לוויסות עצמי תחת 
דרישות כגון הגבלת זמן ותגמול/עונש )דרגות לחץ של 4-3(. 

איור 1. תחילתו של שלב הלמידה: BFB/GSR )משוב ביולוגי 
של הפעילות החשמלית של העור(. הנתונים של ספורטאי 

בדרגת לחץ 1 המתרגל מיומנויות הרפיה 

איור 2: אחד המפגשים האחרונים של שלב הלמידה: נתוני 
BFB/GSR תוך תרגול של מיומנויות הרפיה במשך 15 דקות 

בדרגת לחץ 2 
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כדי לבצע את התרגיל בהצלחה הספורטאי צריך להשתלט על 
מיומנויות של ויסות עצמי ברמה גבוהה, כלומר מסוגל לשלוט 

ברמת עוררות והרפיה בזמן קצר בדרגות לחץ שונות.

ויסות עצמי  מיומנויות של  ו-5 הספורטאי מתרגל   4 באיורים 
תוך כדי צפייה בסצינת ספורט ספציפית. דרישת המשחק היא 
אלו  באיורים   X-ה ציר  דקה.  בתוך  קפיצות  שלוש  של  ביצוע 
מסמל את הזמן בדקות וציר ה-y את רמות הפעילות חשמלית 

 .)eDA - electro Dermal Activity( של העור

בסיום שלב ההתאמה הספורטאי מתאמן במיומנויות הוויסות 
לשם  לדוגמה,  אמתיים.  אימון  במצבי  ובשילובן  שלו  העצמי 
הכנת התנועה בפועל הספורטאי מבצע, לאחר החימום, הרפיה 
מהירה )3-1 דקות(, מיד לאחריה ריכוז מהיר )30 שניות( ולאחר 

מכן הדמיה )1 דקה(. דוגמאות נוספות: 
ספורט  בענפי  אימון  קרבות  בין  נמצא  הספורטאי  א. כאשר 
במיומנויות  משתמש  הוא  סיוף,  או  טקוואנדו  ג'ודו,  כגון 
הרפיה ודמיון בדגש על תכנית טכנית/טקטית, לשם הכנה 

לקרב הבא. 
בטכניקות  משתמש  הספורטאי  כדורסל  אימון  ב. במהלך 
הרפיה/ריכוז/הדמיה לפרקי זמן קצרים בזמן שהוא שוהה 

בתחום ההחלפה ומחכה לתורו לשחק. 

האימון,  במהלך  משתמש,  הספורטאי  ההתאמה  שלב  בסיום 
 Mind Master801 and Stress כגון    BFB ניידים של  במכשירים 
Master802 )תגובה של gSR(. מכשירים אלו יכולים לשמש לתרגול 

להשתמש  ניתן  זה  בשלב  לכך,  נוסף  ותחרויות.  אימון  בזמן 
 Blumenstein, Bar-eli, & Collins,( "Double feedback"-בנוהל ה
את  ללמד  שמטרתו   ,)2002; Blumenstein & Weinstein, 2011
הספורטאי מיומנויות ויסות עצמי לשם שליטה בהבעות הפנים 

במהלך יישום של שגרה מנטאלית לפני הביצועים בתחרות.

 )LMA-ה גישת  )עפ�י  היישום  שלב  בין  הקבלה 
לשלב התחרות

טבלה  )ראה  התחרות  בשלב  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  זה  שלב 
2(, שבו עוצמת הביצוע של האלמנטים הטכניים עולה, ומספר 
של  מגוון  פוחתים.  האימון  של  הכולל  הזמן  ואף  החזרות 
הספציפי  לספורט  הקשורים  אמתיים,  סביבתיים  מאפיינים 
לכך,  נוסף  בחשבון.  מובא  ויריבים,  זמן  תחרותי,  רעש  כגון 
ההכנה הטכנית והטקטית  של הספורטאי היא גורם משמעותי 

בשלב זה. 
האימונים  במהלך  לעיל,  האמור  את  בחשבון  נביא  אם 
המנטאליים בשלב היישום הספורטאי מתאמן בטכניקות של 
ריכוז והדמיה תוך כדי לחץ תחרותי )למשל, שימוש בסרטים 
וברעשים תחרותיים שהוקלטו מראש, דרגות לחץ של 7-5( וכן 
בוויסות העוררות בשילוב גורמי לחץ שונים. כך למשל, אחד 
התרגילים באימון המנטאלי במעבדה הוא 'גלי רגיעה-עוררות'. 
הספורטאי מתחיל את התרגיל בצפייה בסצינות מתוך מצבי 
תחרות שלו המוצגות על מסך מכשיר הווידאו. לאחר מכן הוא 
מבצע דקה של הרפיה, 5-2 דקות של הדמיית מצבים שונים 
של קטעי תחרות ובסיום שוב דקת הרפיה. התהליך כולו מלווה 

 .gSR/BFB במדידות רציפות של
הביצועים  ובין  המנטאלי  האימון  בין  הקשר  את  לחזק  כדי 
הפרטים  בראיית  ולדיוק  לבהירות  מעבר  התחרות,  במהלך 
בתהליך ההדמיה נדרש הספורטאי להתאים את זמן ההדמיה 
דקות,   5 במשך  מדמיין,  )הג'ודוקא  בפועל  התחרות  לזמן 
קרב שנמשך במציאות 5 דקות; משך ההדמיה של מתעמלת 
אמנותית הוא דקה וחצי, כמשכו של התרגיל שלה, וספורטאי 

איור 4: שלב ההתאמה: משחק מולטימדיה של גלישת רוח 
במגבלת זמן

איור 5: שלב ההתאמה: משחק מולטימדיה של גלישת רוח 
במהלך תרגיל )קפיצה מעל הגלים( 

דקות   3 במשך  להרפיה  דוגמה  ההתאמה:  שלב   :3 איור 
ואחריה הדמיה של 1 דקה
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והפסקה  אחד  כל  דקות   2 של  מחזורים   3 מדמיין  טאקוונדו 
של דקה בין המחזורים(. מעבר לתרגול המיומנויות במעבדה, 

הספורטאי משלב תרגילים אלו גם במהלך האימונים.

איור 6 מדגים שחיין המתכונן מנטאלית, לפני הזינוק, למשחה 
ולאחר מכן  של 50 מטר. הוא מתחיל בהרפיה של 30 שניות 
מדמיין את תחילת המשחה כתגובה לפקודה "למקומות, היכון, 
צא". את התהליך המתואר לעיל הוא מבצע שלוש פעמים. באיור 
והשלישי,  ניתן לראות כי הספורטאי הצליח בניסיונו הראשון 
אך לא בניסיון השני, שבמהלכו הוא לא היה מסוגל להתרכז 
ולדמיין את תחילת המשחה. במילים אחרות, ערכי העוררות של 
הספורטאי בניסיון השני היו נמוכים יותר )כ-405kΩ( בהשוואה 

.)375kΩ-לאלה של הניסיון הראשון והשלישי )כ

הוויסות  במיומנויות  שולט  הספורטאי  היישום  שלב  בסיום 
העצמי ומשתמש בהן בזמן אימון ותחרות. בתחילה הוא עושה 
זאת בתחרויות פחות משמעותיות, במטרה להעריך את יעילות 
מתאים,  הוא  זה  בסיס  על  שלו.   Pre-performance-ה רוטינת 
של  לדרישות  להיערך  כדי  המיומנויות  את  הצורך,  במידת 

תחרויות משמעותיות. 

בתקופת המעבר )סוף העונה ולקראת ההכנה לעונה הבאה(, 
עפ"י עקרון התקופתיות )טבלה 3( מושם דגש על התאוששות 
מנטאלית באמצעות הרפיה, האזנה למוזיקה ותרגילי נשימה 

בשילוב משוב ביולוגי. 

LMA-המרכיבים החשובים של גישת ה

גישת  של  החשובים  המרכיבים  את  מסכמת   3 טבלה 
:LMA-ה

כחלק  התקופתיות  עקרון  עם  משתלבים  ה-LMAא.   שלבי 
מתכנית האימונים של הספורטאי. 

ב. לאורך כל התהליך הספורטאי נחשף לדרגות לחץ שונות, 
המכינות אותו למעבר יעיל וקל מהאימון לתחרות. 

ג. האימון המנטאלי מתנהל בתחילה במעבדה, ובשלב הסופי 
הוא מיושם באימון ובתחרות. 

המנטאליות,  כל האסטרטגיות  של  הטיפוסיים  ד. המאפיינים 
הנלמדות על בסיס גישת ה-LMA, הם:

איור 6: שלב היישום: גלי הרפיה-עירור של שחיין המתאמן 
לקראת זינוק ל-50 מטר.
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שלבי האימון

תקופת מעברתקופת תחרויותתקופת הכנה

הכנה ייחודיתהכנה כללית

שלבים בגישת 

 LMA-ה 

ומסגרת 

האימון טכניקות 

פסיכולוגיות

שלב הלמידה

אימוני מעבדה

שלב ההתאמה

אימוני מעבדה

שלב היישום

אימוני מעבדה בתקופת 

התחרויות

5, 6, 37, 14, 2שימוש בדרגות לחץ

הרפיה
הרפיית שרירים )גרסה 

בסיסית(

הרפיה באימון )גרסה 

קצרה(

הרפיה טרום-תחרות וביצוע 

פעילות שגרתית
הרפיה לצורך התאוששות

מדמיון חיצוני לפנימיהדמיה
דמיון פעולות טכניות 

וטקטיות

שימוש בדמיון טרום-תחרות 

וביצוע פעילות שגרתית

דיבור עצמי
דיבור עצמי לפני 

אימון ובמהלכו

הפסקת השימוש 

במחשבות 

שליליות באימון 

ובתחרות

מילות מפתח, הפסקת 

השימוש במחשבות שליליות 

במהלך תחרות

ריכוז
מגוון תרגילים לשיפור 

הריכוז

אימון לשיפור הריכוז 

תחת עומס

ריכוז תחת שגרת טרום-

תחרויות וביצוע פעולות 

באימונים

בניית תכנית ומטרותהצבת מטרות 

מטרות טכניות 

וטקטיות ומחשבות 

חיוביות

מטרות ארוכות טווחמטרות ביצועיות

טבלה 3: פיתוח אסטרטגיות מנטאליות על-פי גישת ה-LMA ועקרון התקופתיות 
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	•משך האסטרטגיות המנטאליות מתקצר ככול שהספורטאי 
.LMA-מתקדם בשלבי ה

	•האסטרטגיות המנטאליות מותאמות לדרישות הספורט 
.LMA-הספציפי ככול שהספורטאי מתקדם בשלבי ה

מהוות  והמיומנויות  האסטרטגיות   ,LMA-ה שלבי  בסיום  •	
חלק בלתי נפרד מהרוטינות המנטאליות טרם תחרות.

	•הרוטינות מותאמות לצורכי הספורטאי ולתנאי התחרות.

במהלך העבודה המנטאלית קיים שימוש במדדים פיזיולוגיים 
במהירות  להתקדם  יכול  הספורטאי  לפיכך,  ביולוגי.  ובמשוב 
משוב  מקבל  הוא  האימון.  תהליך  כל  לאורך  רבה  וביעילות 
אובייקטיבי בכל שלב לגבי ביצועיו, ולכן הוא מסוגל להבין טוב 

יותר את מטרותיו בדרך להשגת מצוינות. 

באיור 7  אנו מציגים את היחסים בין אימון מנטאלי ורמת הביצוע, 
 Psychological( מנטאליות  מיומנויות  ולימוד  פיתוח  הכולל 
יישום  ה-LMA מאפשרת  גישת  ויישומן.   )PST -  Skills Training
האימון  מתהליך  כחלק  מנטאליות  מיומנויות  של  אופטימאלי 
של הספורטאי. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שגישה זו מביאה 
בחשבון את עקרון התקופתיות, ייחודיות ענף הספורט והעברת 
המיומנויות המנטאליות מהמעבדה לשטח. כמו כן - ולמעשה 
המנטאליות  המיומנויות  יישום   - ביותר  החשוב  האלמנט 
 Pre-competitive activity;( בנקודות קריטיות של הכנה לתחרות
 )Performance( עצמה  בתחרות   ,)Pre-performance routine
גישת   .)Post performance activity( התחרות  לאחר  ובניתוח 
ה-LMA מהווה קו מנחה ללימוד ולפיתוח מיומנויות מנטאליות 
רמת  לשם  הספורטאי  של  ההכנה  מתהליך  כחלק  ושילובן 

ביצוע מוצלחת.
סיכום

גישתנו דוגלת בבניית תכנית אימונים תוך עבודה משותפת של 
והספורטאי  המאמן  עם  הספורט  המנטאלי/פסיכולוג  היועץ 
חלק  ולהוות  שיטתית  להיות  צריכה  זו  עבודה  העונה.  לאורך 
היועץ  המטרה,  השגת  לשם  האימונים.  משגרת  נפרד  בלתי 
המנטאלי צריך להיות בעל ידע וניסיון במתודולוגיה של תורת 
האימון כדי לדעת כיצד משלבים את האימון המנטאלי באימון 
לחשיבות  מודעות  בעל  להיות  המאמן  שעל  מובן  ובתחרות. 
והתוצאות  הביצוע  רמת  על  ולהשפעתה  המנטאלית  ההכנה 
בספורט. גישת ה-LMA מהווה בסיס וכלי מנחה ליישום מטרה 

זו.

איור 7: תיאור סכמטי של מערכת היחסים בין PST( Psychological Skills Training( וביצוע ספורטיבי
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היועץ המנטאלי צריך להיות בעל ידע וניסיון 

במתודולוגיה של תורת האימון כדי לדעת

כיצד משלבים את האימון המנטאלי

באימון ובתחרות

חבילת המיומנויות המנטאליות מותאמת 

לאישיותו של הספורטאי, למצבו הגופני 

והנפשי העכשווי, לדרישות ענף הספורט 

ולשלב ההכנה הספציפי של תכנית האימונים
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מבוא
גופני,  כושר  ומאמני  כדוריד  מאמני 
בכדוריד,  עילית  שחקני  עם  העובדים 
אימונים  תכניות  לתכנן  נדרשים 
לשפר  לשחקניהם  שיסייעו  ייחודיות, 
הפוטנציאל  את  ולממש  יכולותיהם  את 
כמו  התכנון,  תהליכי  בעת  בהם.  הטמון 
גם בתהליכי הבקרה של היישום בפועל, 
בחשבון  להביא  המאמנים  נדרשים 

שיסייעו  רלוונטיים  מחקר  ממצאי 
משפרות  תכניות  ביעילות  לתכנן  להם 
גופנית   - המאתגרות  בספורט,  ביצוע 
ופיזיולוגית - את אותם שחקנים שהגיעו 
ככל  ביותר.  הגבוהות  הביצוע  לרמות 
ממצאי  בין  יותר  טובה  הלימה  שתהיה 
בפועל  יישומם  לבין  רלוונטיים  מחקר 
בתהליכי התכנון והבקרה של המאמנים, 
יותר  רבה  תועלת  השחקנים  יפיקו  כך 

על  אחרות,  במילים  האימונים.  מתוכני 
מאמני הכדוריד והכושר הגופני לצרוך, 
וליישמם  מחקר  ממצאי  האפשר,  ככל 
ברצונם  אם  שלהם,  העבודה  בתכניות 
שהם  מהאימונים  המרב  את  להפיק 

מתכננים לשחקניהם.
 

שתי מטרות למאמר זה:
מאפיינים  על  מחקר  ממצאי  א. לסקור 
של  ותנועתיים  פיזיולוגיים  גופניים, 
עילית   - בוגרים  כדוריד  שחקני 

וחובבים
ולמאמני  כדוריד  למאמני  ב. להציע 
יישומיות  המלצות  כמה  גופני  כושר 
בבואם  המחקרים  מסקירת  שעולות 

לתכנן תכניות אימונים לשחקניהם.

החלק  חלקים.  חמישה  כולל  המאמר 
הראשון מציג ממצאים שעלו ממחקרים 
על מאפיינים גופניים של שחקני כדוריד. 
על  מחקר  ממצאי  מציג  השני  החלק 
מאפיינים פיזיולוגיים של שחקני כדוריד, 
על  והחלק השלישי מתמקד בממצאים 
מהירות ודיוק של זריקה לשער בכדוריד. 
החלק הרביעי דן בממצאים שעלו משני 
מחקרים על ביצועים של שחקני כדוריד 
מציג  החמישי  והחלק  המגרש',  'על 
העולות  כדוריד  למאמני  המלצות  שבע 
מממצאי המחקרים הנסקרים.               

מאפיינים גופניים
בסקירת ספרות שכללה 13 מחקרים על 
כדוריד  שחקני  של  גופניים  מאפיינים 
מ'   1.79 בין  נע  שגובהם  נמצא  בוגרים 
לבין 1.89 מ', מסת הגוף שלהם נעה בין 
 11.5% בין  השומן  ואחוזי  ק"ג  ל-96   77

מדעי האימון <  

גל זיו  |  דוקטורנט בפקולטה לחינוך, 

האקדמית  המכללה  חיפה;  אוניברסיטת 
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רבות  לסייע  עשויים  הכדוריד  בתחום  מחקר  ממצאי 
למאמנים בענף זה לתכנן תכניות אימונים לשחקניהם 
מראים  מחקרים  למשל,  כך  למעשה.  הלכה  וליישמן 
ייצור מקסימום כוח במינימום זמן,  שאימוני הספק - 
גם  הוכח  האנכי.  הניתור  את  משמעותית  משפרים 
שהשיפור במהירות הריצה יושג לאחר אימון ספציפי 

לשיפור ההספק.

מאפיינים גופניים, פיזיולוגיים 
ותנועתיים של שחקני כדוריד:

סקירת ספרות
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ערכים   .)Ziv & Lidor, 2009b( ל-16.5% 
ברמה  כדוריד  שחקני  מאפיינים  אלו 
תחרותית גבוהה. ההנחה היא שמאפיינים 
גופניים אלו מסייעים לכדורידנים להגיע 

לרמות ביצוע גבוהות ביותר.
כדוריד  שחקני  בין  ההשוואה  תוצרי 
למאמן  לסייע  יכולה  לחובבים  עילית 
הנדרשים  הגופניים  המאפיינים  בהבנת 
להצלחה ברמות הגבוהות בספורט. כך 
 gorostiaga et( אחד  במחקר  למשל, 
גופניים  מדדים  כמה  נמדדו   )al., 2005
וחובבים  עילית  כדוריד  שחקני  בקרב 
)הראשונים היו אלופי הליגה הספרדית, 
אירופה  באליפות  השני  במקום  שזכו 
בליגה  שיחקו  והחובבים  לקבוצות, 
שלשחקני  התברר  בספרד(.  השנייה 
יותר  גבוהה  שריר  מסת  היתה  העילית 
גוף  מסת  ומדד  ק"ג(  כ-10  של  )הבדל 
גבוה יותר )BMI(. במחקר אחר, לעומת 
גוף  במדדי  הבדלים  נמצאו  לא  זאת, 
הראשונה  מהליגה  כדוריד  שחקני  בין 
 Bayios et( ביוון  השנייה  הליגה  לעומת 

.)al., 2001
עשויים  גופניים  שמדדים  לציין  יש 
שינויים  עקב  העונה  במהלך  להשתנות 
במספר האימונים והמשחקים או בתזונת 
עילית  שחקני  על  במחקר  השחקן. 

ארבע  גופניים  מדדים  נמדדו  בספרד 
 gorostiaga( פעמים במהלך עונה אחת
et al., 2006(: בשבוע הראשון של ההכנה 
לעונה, בתחילת עונת התחרויות, בסיומה 
של עונת התחרויות ובסיום הפגרה. לא 
ובאחוזי  הגוף  במסת  הבדלים  נמצאו 
העונה.  במהלך  השחקנים  של  השומן 
אמנם מסת השריר עלתה מעט במהלך 
עונת התחרויות, אך בסופה חזרה לרמה 

ההתחלתית.

מאפיינים פיזיולוגיים
את  שבדקו  מחקרים  כמה  מצאנו 
בקרב  הבאים  הפיזיולוגיים  המאפיינים 

שחקני כדוריד:
	•פרופיל אירובי

	•כוח והספק
	•מהירות ריצה.

פרופיל אירובי
שחקני  של  המרבית  החמצן  צריכת 
כדוריד נעה בין כ-51 לכ-58 מ"ל/ק"ג/
אלו  רמות   .)Ziv & Lidor, 2009b( דקה 
60-( כדורסל  שחקני  בקרב  גם  נמצאו 
 .)Ziv & Lidor, 2009a( )50 מ"ל/ק"ג/דקה
ערכים אלו של צריכת חמצן דומים גם 
 ,29-20 בני  בריאים  גברים  של  לאלו 
הממוקמים באחוזונים ה-80 וה-90 מכלל 
מ"ל/ק"ג/דקה(   55-52( האוכלוסייה 

.)Whaley, Brubaker, & Otto, 2006(
במהירויות  ריצה  סבולת  נבדקה  כאשר 
נמצאו  לא  קמ"ש,  ו-16   14  ,12  ,10 של 
בדם  החלב  חומצות  ברמות  הבדלים 
חובבים  לשחקנים  עילית  שחקני  בין 
נראה   .)gorostiaga et al., 2005(
כדוריד  שהפרופיל האירובי של שחקני 
אינו מהווה גורם מרכזי בהגעת השחקן 
להצלחה בספורט זה. למרות זאת, יכולת 

מידע על המאפיינים 

הגופניים של שחקני כדוריד 

עשוי לסייע למאמני כדוריד 

לענות על השאלה:

�האם השחקנים שלי נחותים,

שווים או טובים יותר

מבחינת מאפייניהם הגופניים 

בהשוואה לשחקני כדוריד 

אחרים?�
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אירובית טובה חשובה לשחקן הכדוריד 
להגיע  בעקיפין,  מסייעת,  שהיא  משום 
לרמות ביצוע גבוהות. כך למשל, יכולת 
התאוששות  מאפשרת  טובה  אירובית 
ביצועים  של  מקטעים  בין  יותר  מהירה 
להתעייף  לשחקן  ומסייעת  אנאירוביים, 
נוסף  ממושך.  מאמץ  במהלך  פחות 
בשלבים  החלטות  קבלת  יכולת  לכך, 
מאוחרים במשחק עשויה להיפגע פחות, 
האירובי  הכושר  בעל  שהשחקן  מכיוון 
ממוקד  ולפיכך  עייף  פחות  יותר  הטוב 

יותר במתרחש סביבו.  
 

כוח והספק
)power; היכולת לבצע  כוח רב והספק 
עבודה ביחידת זמן( גבוה נדרשים בדרך 
כלל מספורטאי עילית, וכך גם משחקני 
מאפשר  רב  כוח  לדוגמה,  כדוריד. 
והספק  התקפה,  שחקן  לעצור  לשחקן, 
גבוה מאפשר לשחקן לנתר גבוה, לצאת 
למיאוץ מהיר, או לזרוק את הכדור לשער 

הקבוצה היריבה במהירות גבוהה.
שחקני  של  החשובות  היכולות  אחת 
 vertical( כדוריד היא לבצע ניתור אנכי
jump(. ניתור מהמקום לגובה מרבי )עם 
תנופת ידיים או בלעדיה( עשוי לסייע לו 
לבצע טוב יותר מהלכי משחק שכיחים 
כמו ניתור מעל שחקן יריב כדי למסור 
במהלך  לקבוצה  לחברו  הכדור  את 
התקפה מתפרצת, או לזרוק את הכדור 
ניתור  לבדוק  ניתן  היריב.  שער  לעבר 
נמוכה  ובעלות  יחסית  קצר  בזמן  אנכי 
מאוד, ולכן הוא משמש מבדק שדה יעיל 
ביכולות  ירידה  או  שיפור  אחר  למעקב 

השחקנים.

אחת השאלות שנשאלות על-ידי מאמני 
כדוריד היא, האם ניתן לשפר את יכולת 
אחד  במחקר  אנכית.  לנתר  שחקניהם 
 )Marques & gonzalez-Badillo, 2006(
שחקני   16 בקרב  האנכי  הניתור  נבדק 
שבועות   12 במשך  מקצוענים  כדוריד 
של אימוני התנגדות, שכללו גם אימוני 
)לדוגמה: תרגילי לחיצה בשכיבה(  כוח 
ניתורים אנכיים  )למשל:  ואימוני הספק 
א.  נבדק:  האנכי  הניתור  וספרינטים(. 
ק"ג   20 ב. עם משקל של  ללא משקל; 
ק"ג   40 של  משקל  עם  ג.  השחקן;  על 
תכנית  שמתחילת  התברר  השחקן.  על 
האימונים לסופה שיפרו שחקני הכדוריד 
ס"מ  מכ-37  אנכית:  לנתר  יכולתם  את 
לכ-41.5 ס"מ ללא משקל; מכ-25.5 ס"מ 
לכ-31 ס"מ עם משקל של 20 ק"ג ומכ-

19 ס"מ לכ-23 ס"מ עם משקל של 40 
ק"ג.

 
שחקני   19 בקרב  שנערך  אחר  במחקר 
 16 עד   14 בגילים  צעירים  כדוריד 

על  דווח   ,)gorostiaga et al., 1999(
שיפור של 12-23% בכוח הרגליים, אולם 
שישה  לאחר  בהספק  שיפור  נמצא  לא 
שבועות של אימוני התנגדות במשקלים 
השחקנים  דווקא  זה,  במחקר  גבוהים. 
באימוני  שעסקו  הביקורת,  בקבוצת 
כדוריד רגילים ללא תוספת של אימוני 
הניתור  יכולת  את  שיפרו  התנגדות, 

האנכי שלהם בכ-2 ס"מ.
שופרה  אחד  במחקר  כך,  אם  מדוע, 
כוח  אימוני  עקב  אנכי  בניתור  היכולת 
ובמחקר אחר לא? התשובה לשאלה זו 
במחקר  האימון:  לסוג  כנראה  קשורה 
בניתור  משמעותי  שיפור  הושג  שבו 
אימוני  ההתנגדות  אימוני  כללו  האנכי 
את  המשפרים  אימונים  כלומר  הספק, 
הקצר  בזמן  מרבי  כוח  לייצר  היכולת 
ביותר. לעומת זאת, במחקר שלא מצא 
כללו  האנכי  הניתור  ביכולת  שיפור 
גבוהים  משקלים  ההתנגדות  אימוני 
ומהירות-תנועה איטית. בשיטה זו, הכוח 
להזיז  היכולת  אבל  מאוד,  שופר  אמנם 
את המשקל במהירות לא השתנתה. אם 
כך, קיימת חשיבות רבה לבחירת שיטת 
המטרות  להשגת  המתאימה  האימון 

הספציפיות של תכנית האימונים.

שחקני  בין  ובהספק  בכוח  הבדלים 
כדוריד עילית לשחקנים חובבים עשויים 
של  המקצועית  העליונות  את  להבליט 
הראשונים בהשוואה לחובבים. לדוגמה, 
בשכיבה  הלחיצה  יכולת  אחד,  במחקר 
של שחקני עילית היתה גבוהה בכ-20% 
בהשוואה לזו של שחקנים חובבים )107 
 gorostiaga et( ק"ג(  ל-83  ביחס  ק"ג 
al., 2005(. כמו כן, ההספק שנמדד היה 
גבוה משמעותית בקרב שחקני העילית. 
כדוריד  משחקני  שנדרשת  אפוא  נראה 
במדדי  גבוהה  יכולת  הגבוהות  ברמות 

הכוח וההספק.
 

מהירות הריצה
בין  הבדלים  נמצאו  לא  אחד  במחקר 
בתוצאות  לחובבים  עילית  שחקני 
מטרים  ול-15  ל-5  ספרינט  ריצת  של 
)gorostiaga et al., 2005(. כמו כן, מהירות 
שחקני  בקרב  השתנתה  לא  הריצה 
לטענת  משחקים.  עונת  במהלך  עילית 
ייתכן ששיטת האימונים של  המחברים, 
שכללה  במחקר,  שהשתתפו  השחקנים 
ריצות בעצימות אירובית נמוכה יחסית, 
מנעה את האפשרות לשפר את יכולתם 

בריצת הספרינט.
Marques & gonzalez-( אכן, במחקר אחר
ריצה  מהירות  נמדדה   )Badillo, 2006
בקרב 16 שחקני כדוריד עילית במהלך 
שכלל  התנגדות,  אימון  של  שבועות   12
ההספק  לשיפור  ואימונים  כוח  אימוני 

השחקנים  וספרינטים(.  אנכי  )ניתור 
במועדים  מ'   30 למרחק  במיאוץ  נבחנו 
שונים: בתחילת תכנית האימונים, לאחר 
שבועות.   12 ולאחר  שבועות  שישה 
המטרים   15 של  הריצה  שזמן  התברר 
לאחר  בכ-1.5%  התקצר  הראשונים 
 12 לאחר  ובכ-2.4%  שבועות  שישה 
שבועות. זמן הריצה של כל 30 המטרים 
התקצר בכ-2.2% לאחר שישה שבועות 
בדומה  שבועות.   12 לאחר  ובכ-3.1% 
לשיפור בניתור האנכי לאחר אימוני כוח 
והספק, גם שיפור במהירות ריצה נמצא 
הספק.  לשיפור  ספציפי  אימון  לאחר 
נראה  שהשיפור  שעל-אף  לציין  יש 
מועט יחסית )1.5-3%(, יש לו משמעויות 
מעשיות רבות. לדוגמה, מהירות גבוהה 
יותר, אפילו במעט, יכולה לסייע לשחקן 
הגנה  יותר משחקן  מהר  לרוץ  התקפה 

ולהגיע לזריקה נוחה מול השוער.
 

מהירות ודיוק
בזריקת כדור לשער

מיסודות  אחד  היא  לשער  כדור  זריקת 
הכדוריד.  במשחק  החשובים  ההתקפה 
כדי להבקיע שערים, על השחקן לזרוק 
ובדיוק  גבוהה  במהירות  הכדור  את 
הבדלים  נמצאו  אלו  ביכולות  גם  רב. 
לחובבים.  עילית  כדוריד  שחקני  בין 
הזריקה  מהירות  את  שבחנו  המחקרים 
בקרב שחקני כדוריד מדדו לא רק את 
את  גם  אלא  עצמה  הזריקה  מהירות 
מהירות הביצוע של תפקודים מוטוריים 
או  המשקלות  מוט  הרמת  )כמו  אחרים 
לחיצת משקולת(, הדורשים מהשחקנים 
מרבית.  במהירות  אחת  פעולה  לבצע 
עילית  ששחקני  נמצא  אחד  במחקר 
זרקו את הכדור במהירות הגבוהה בכ-
10% ביחס לשחקנים חובבים גם בזריקה 
שלושה  לאחר  בזריקה  וגם  מהמקום 
צעדים )gorostiaga et al., 2005(. כמו כן, 
וגם בחובבים נמצא  גם בשחקני עילית 
הזריקה  מהירות  בין  כ-0.7  של  מתאם 
המשקולות  מוט  העלאת  מהירות  ובין 
בזמן לחיצה בשכיבה של 30% ממשקל 
 .)1RM( המרבי שניתן להרים פעם אחת

לאימוני  רבה  חשיבות  יש 

לעונת  מההכנה  כחלק  כוח 

מהעונה  וכחלק  הכדוריד 

עצמה, כדי לשפר ולשמר את 

של  לשער  הזריקה  מהירות 

שחקני כדוריד
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אחר  במחקר  נמצאו  דומים  מתאמים 
 1RM בין   0.63  :)Marques et al., 2007(
הזריקה  למהירות  בשכיבה  בלחיצה 
הספק  בין   0.58 צעדים,  שלושה  לאחר 
ומהירות   1RM-מ וב-67%  ב-52%  מרבי 
העלאת  מהירות  בין  ו-0.56  הזריקה 
בשכיבה  לחיצה  בזמן  המשקולות  מוט 
יש  הזריקה.  ומהירות   1RM-מ ב-38% 
מראים  אינם  מתאמיים  שנתונים  לציין 
אליהם  להתייחס  יש  ולכן  סיבתיות,  על 
בזהירות. ייתכן שמקור הסיבה למתאמים 
כמו  אחרים  בגורמים  דווקא  הוא  אלו 
כוח מתפרץ של השחקן הנובע מאימוני 
שרירי  סיבי  של  גבוה  אחוז  או  הספק, 

מהירים.
 

מהירות הזריקה במשחק
של  התרומה  את  בחנו  מחקרים  כמה 
תכנית האימונים לשיפור מהירות הזריקה 
של שחקני כדוריד. במחקר אחד נבחנה 
במהלך  פעמים  כמה  הזריקה  מהירות 
 gorostiaga et al.,( המשחקים  עונת 
2006(. במחקר זה שיפרו שחקני עילית 
מעמידה  הזריקה  מהירות  את  בכדוריד 
העונה  בסיום  צעדים  שלושה  ולאחר 
נמצא   .)8%-6 של  )שיפור  התחרותית 
גם מתאם של 0.58 בין סך השעות של 

אימוני הכוח במהלך העונה ובין מהירות 
הזריקה.

מחקר שבחן את מהירות הזריקה במשך 
12 שבועות של אימוני כוח והספק, מצא 
שיפור של כ-11% לאחר שישה שבועות 
של אימונים, אך בין שישה ל-12 שבועות 
 Marques &( נוסף  שיפור  נמצא  לא 
לציין  יש   .)gonzalez-Badillo, 2006
בכ-3%  ירדה  אף  הזריקה  שמהירות 
ללא  נוספים  שבועות  שבעה  לאחר 
אימוני כוח. שני מחקרים אלו מבליטים 
את חשיבות אימוני הכוח כחלק מההכנה 
לעונה וכחלק מהעונה עצמה כדי לשמר 

או לשפר את מהירות הזריקה.
 

של  הזריקה  מהירות  את  לשפר  ניתן 
שימוש  בעזרת  גם  כדוריד  שחקני 
בשיטות אימון פחות 'שמרניות'. בסקירת 
זריקות  שאימון  נמצא  בנושא  ספרות 
ב--25% שמשקלם  בכדורים  לשער 

עשוי  המשחק  כדור  ממשקל  פחות   20
ב-2-7%  הזריקה  מהירות  את  לשפר 
בולט  שיפור   .)Van Den Tillaar, 2004(
כאשר  נמצא  לשער  הזריקה  במהירות 
משקל  בעלי  כדורים  באימונים  שילבו 

מופחת מזה של כדורי משחק רגילים.
מומלצים  זה  מסוג  שאימונים  לציין  יש 

באימוני  רב  ניסיון  בעלי  לשחקנים  רק 
משקולות ואימוני הספק. בקרב שחקנים 
אלו, שיפור במהירות הזריקה נצפה כבר 
לאחר שמונה שבועות אימון, שכללו שני 
בכל  זריקות   30 של  שבועיים  אימונים 

.)Van Den Tillaar, 2004( אימון

הקשר בין
מהירות הזריקה לדיוקה

כפי שטענו קודם לכן, מהירות הזריקה 
להגיע  כדי  מספקת  אינה  עצמה  בפני 
דיוק  לשער;  הכדור  בזריקת  להצלחה 
לא  לצערנו,  פחות.  לא  חשוב  הזריקה 
התרומה  את  שבדקו  מחקרים  מצאנו 
של תכניות אימון לשיפור דיוק הזריקה 
שני  מצאנו  זאת,  עם  בכדוריד.  לשער 
מחקרים שבחנו את הקשר בין מהירות 
 Van Den Tillaar &( לדיוקה  הזריקה 
הראשון  במחקר   .)ettema, 2003, 2006
)2003( ביקשו החוקרים משחקני כדוריד 
שהונחה  למטרה  הכדור  את  לזרוק 
הנחיות.  חמש  מתן  תוך  השער  במרכז 
כמה הנחיות הבליטו את החשיבות של 
חשיבות  את  ואחרות  הזריקה  מהירות 
הן  שניתנו  ההנחיות  בזריקה.  הדיוק 
אלה: א. "זרוק במהירות הגבוהה ביותר" 
)הנחיה המבליטה את מהירות הביצוע(; 
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ב. "זרוק במהירות הגבוהה ביותר בניסיון 
תוך  במטרה  "פגע  ג.  במטרה";  לפגוע 
זריקה במהירות הגבוהה ביותר"; ד. "פגע 
במטרה בניסיון לזרוק במהירות הגבוהה 
ביותר" )הנחיה המבליטה גם את חשיבות 
הדיוק בביצוע(; ה. "פגע במטרה". כצפוי, 
התוצאות הראו ירידה בעוצמת הזריקה 
מהתנאי הראשון לחמישי, אך לא נצפה 
השני  במחקר  בזריקה.  בדיוק  הבדל 
הושוו  דומים,  בתנאים  שנערך   ,)2006(
ניסיון  ללא  לאנשים  כדוריד  שחקני 
היה  לא  זה  במחקר  גם  כדור.  בזריקת 
שיפור בדיוק הזריקה בתנאים ג' עד ה', 
דיוק על פני מהירות, למרות  שהדגישו 

הירידה במהירות הזריקה.
מיעוט המחקרים על דיוק הזריקה לשער 
מקשה עלינו להבין כיצד לשפר יכולת זו. 
עם זאת ניתן לומר שעל שחקני כדוריד 
בזריקה.  הדיוק  שיפור  על  גם  לעבוד 
כיום קשה לדעת כיצד לשפר יכולת זו, 

ונדרשים מחקרים נוספים בנושא זה.

ביצועים 'על המגרש'
פעולות  אילו  לבדוק  השיטות  אחת 
השחקן מבצע על המגרש בזמן המשחק 
היא לערוך תצפיות מבוקרות ולתעד את 
כל תנועותיו ופעולותיו במהלך המשחק 
ואת משך הזמן שבו הן מבוצעות. בדרך 
זו אנו יכולים להבין טוב יותר מה נדרש 
מהשחקן לעשות ובהתאם לכך לסייע לו 

לטפח את יכולותיו הגופניות.
מצאנו שני מחקרים על שחקני כדוריד, 
הפעולות  את  החוקרים  תיעדו  שבהם 
במהלך  השחקנים  על-ידי  שבוצעו 
 Delamarche et( משחקים. במחקר אחד
הדופק  את  החוקרים  תיעדו   )al., 1987
של  בדמם  החלב  חומצת  ריכוז  ואת 
ככלל,  אימון.  משחק  בזמן  שחקנים   18
נמצאה שונות רבה יחסית בין השחקנים 
השחקנים  דופק  אלו.  מדדים  בשני 
השתנה באופן תדיר אבל נע בטווח של 

כ-20 פעימות לדקה. עובדה זו מעידה על 
עומסים פיזיולוגיים שונים המופעלים על 
שחקנים, הקשורים, בין השאר, לתפקיד 
השחקן במגרש. אצל שלושת השחקנים 
של  מרבי  דופק  נמדד  ביותר  הפעילים 
של  חלב  חומצת  וריכוז  פעימות   190
יותר מ-7.5 מילימול/ליטר. ריכוז חומצת 
גבוה  היה  אלו  שחקנים  בקרב  החלב 

מ-4.0 מילימול/ליטר למשך 30-20 ד'.
בזהירות  להתייחס  רצוי  זאת,  עם 
בזמן  חלב  חומצת  על  נתונים  לניתוח 
הגופני  בכושר  ההבדלים  עקב  משחק 
בקרב השחקנים: ייתכן שלשני שחקנים 
הפועלים בעצימות דומה תהיינה רמות 

שונות של חומצת חלב.
 

והפעולות  התנועות  נצפו  אחר  במחקר 
תשעה  במהלך  כדוריד  שחקני  של 
גביע  במסגרת  שהתקיימו  משחקים 
 Luig et al.,(  2007 העולם בכדוריד בשנת
2008(. המרחק הכללי שעברו השחקנים 
בעמדת הקיצוני )כ-3,700 מ'( היה גבוה 
השחקנים  שעברו  המרחק  מאשר  יותר 
)פיבוט(  הציר  ושחקן  המקשר  בעמדת 
במפתיע,  לא  השוערים,  מ'(.  )כ-2,800 
ביותר  הקצר  הכללי  המרחק  את  עברו 
)כ-2,000 מ'(. קצב ההתקדמות: שחקני 
)כ- בהליכה  זה  מרחק  עברו  השדה 

)כ-45%  איטית  בריצה  מהזמן(,   34%
מהזמן(, בריצה מהירה )כ-18% מהזמן( 
ובריצת ספרינט )כ-3% מהזמן(. כמו כן, 
ביחס לשאר השחקנים, אלה שבעמדת 
הקיצוני עברו את המרחק בריצה מהירה 

יותר ובריצת ספרינט.
רלוונטי  מידע  לספק  עשוי  זה  מחקר 
גופני  כושר  ולמאמני  כדוריד  למאמני 
בבואם לתכנן תכניות אימונים, שישקפו 
את מה שנדרש מכלל השחקנים במשחק 
עצמו ומכל שחקן עפ"י תפקידו במגרש 

- בפרט.

המלצות למאמני כדוריד
בהתבסס על סקירת מחקרים זו, מומלץ 
גופני,  כושר  ולמאמני  כדוריד  למאמני 
בכדוריד,  עילית  שחקני  עם  העובדים 

לתת את הדעת לנקודות הבאות:
בספרות  הגופניים.  המאפיינים  א. 
על  מידע  למצוא  ניתן  המחקרית 
המאפיינים הגופניים של שחקני כדוריד, 
וברמות  שונות  במדינות  המשחקים 
שונות של מיומנות. מידע זה עשוי לסייע 
השאלה:  על  לענות  כדוריד  למאמני 
"האם השחקנים שלי נחותים, שווים או 
טובים יותר מבחינת מאפייניהם הגופניים 

בהשוואה לשחקני כדוריד אחרים".
אף  האירובית.  היכולת  טיפוח  ב. 
שחקני  של  אירובי  פרופיל  כי  שנראה 
כדוריד אינו מהווה גורם מרכזי בהגעה 
בכל  לטפח  מומלץ  זה,  בענף  להצלחה 
זאת את היכולת האירובית שלהם, משום 
לרמות  להגעה  בעקיפין  תורמת  שהיא 

ביצוע גבוהות.
חשיבות  יש  האנכי.  הניתור  שיפור  ג. 
לבחירת שיטת האימון המתאימה לטיפוח 
ניתור אנכי בכדוריד. במחקר שדיווח על 
אימוני  האנכי,  בניתור  שיפור משמעותי 
כאלה  הספק,  אימוני  כללו  ההתנגדות 
מרב  את  לייצר  היכולת  את  המשפרים 
זאת,  לעומת  ביותר.  הקצר  בזמן  הכוח 
ביכולת  שיפור  מצא  שלא  במחקר 
ההתנגדות  אימוני  כללו  האנכי  הניתור 
משקלים גבוהים ומהירות תנועה איטית. 
בשיטה זו, הכוח אמנם שופר מאוד, אבל 
היכולת להזיז את המשקל במהירות לא 

השתנתה.
ד. שיפור מהירות הריצה. בדומה לשיפור 
בניתור האנכי לאחר אימוני כוח והספק, 
נמצא גם שיפור במהירות הריצה לאחר 

אימון ספציפי לשיפור ההספק.
ה. שיפור מהירות הזריקה. יש חשיבות 
רבה לאימוני כוח כחלק מההכנה לעונת 
כדי  עצמה,  מהעונה  וכחלק  הכדוריד 
הזריקה  מהירות  את  ולשמר  לשפר 

לשער של שחקני כדוריד.
על  המחקרים  מיעוט  הדיוק.  שיפור  ו. 
דיוק הזריקה לשער מקשה עלינו להבין 
כיצד לשפר יכולת זו. על מאמני כדוריד 
אימון  שיטות  בפיתוח  יצירתיים  להיות 
לשיפור דיוק הזריקה לשער ולבחון את 

היעילות של שיטות אימון אלו.
תצפיות(.  )על-ידי  ביצועים  שיפור  ז. 
מאמני כדוריד צריכים להרבות בתצפיות 
את  ולתעד  שחקניהם  על  מבוקרות 
מבצעים  שהם  והפעולות  התנועות  כל 
במהלך המשחק ואת משך הזמן שלהן. 
עושים  מה  להבין  להם  יסייע  זה  מידע 
השחקנים בזמן המשחק ולתכנן תכניות 
הביצועים  בשיפור  שיתמקדו  אימונים 

במהלך המשחק.

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדוא"ל
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מדעי הספורט < 

מבוא
ספורט תחרותי-הישגי גורם לעתים לפציעות שחלקן אינו ניתן 
בקריירה  חוו  שלא  ההישגיים  הספורטאים  מעטים  למניעה. 
או אחרת, שגרמה להם להיעדר ממגרשי  כזו  שלהם פציעה 
שאימון  ההנחה  על  בהתבסס  שונים.  זמן  לפרקי  הספורט 
הספורטאי  של  פיזיולוגית  להסתגלות  להביא  עשוי  שיטתי 
שנוסף  לזכור  יש  שלו,  הספורטיביים  הביצועים  של  ולשיפור 
לנזק האנטומי שנגרם לו עקב הפציעה קיימות גם השפעות 
כתוצאה  הספורטיביים  הביצועים  על  שליליות  פיזיולוגיות 
מהפסקת הפעילות שנכפתה עליו, המתבטאות בעיקר בירידה 
בכושר האירובי. מידע זה חשוב למאמנים ולספורטאים לשם 
יותר של כל התהליכים המעורבים בשיקומו של  הבנה טובה 

הספורטאי. 

שיפור  היא  תפקודית  שיקום  תכנית  של  העיקרית  המטרה 
הספורט  לשדה  המהירה  והחזרתו  הספורטאי  של  בריאותו 
יתרחש  הספורט  לענף  ייחודי  ספורטיבי  תפקוד  התחרותי. 
בהתאם  מבוצעות  המוטוריות  והפעולות  התנועות  כאשר 
לדרישות הענף. פציעות בספורט התחרותי מתרחשות ב'צומת' 
אי  הספורטאי.  של  הפיזי  למצב  הענפיות  הדרישות  שבין 
הדרישות התפקודיות  צריך להתמקד בשחזור  לכך, השיקום 

הייחודיות של אותו ענף )במקרה שלנו כדורגל(.

עסק   )2 מס'  בגיליון  )שפורסם  המאמר  של  הראשון  חלקו 
של  התפקודי  השיקום  תהליך  של  התיאורטיים  בעקרונות 
הספורטאי ובדרכים שבהן סייעה הערכה תפקודית, המבוססת 
ומתודית  נכונה  שיקום  תכנית  בהכנת  ביומכניים,  כלים  על 
שונים  תרגילים  מוצעים  זה  במאמר  המשוקם.  לספורטאי 
בחלקו  שהורחב  התיאורטי  הבסיס  על  המבוססים  לשיקום, 
של  לייחודיות  מותאמים  אלו  תרגילים  המאמר.  של  הראשון 
הבריאותי  למצבו  וכמובן  הפיזיות  ולדרישותיו  הספורט  ענף 
של הספורטאי בשלב השיקומי שבו הוא נמצא. משך תקופת 
השיקום היא כחודשיים, והיא מחולקת לשלושה שלבים. כמו 
כן, מוצגת תכנית אימונים לשיפור המרכיב האירובי באמצעות 
דוגמאות  המציגים  איורים  בשילוב  והפוגות,  רצף  אימוני 

להתנהלות הדופק באותם אימונים.

שלבים בתקופת השיקום
שלב א

לשלב זה ישנן שתי מטרות עיקריות:
חיזוק קבוצות השרירים של פלג הגוף התחתון תוך שילוב  1 .
)במשטחים  פרופריוספטיים  ותרגילים  בסיסיים  תרגילים 

לא יציבים(
שיפור היכולות הגופניות באמצעות אימוני הפוגות בעומס  2 .

הנמוך מ-85% מהדופק המרבי.

שלב ב
מטרות שלב זה מאגדות את מטרות השלב הראשון וממשיכות 

אותו: 
חיזוק קבוצות השרירים של הגפיים התחתונות, המתבסס  1 .

תכנית שיקום:
חזרה לפעילות הישגית

לאחר פציעה )חלק ב'(
תכנית שיקום של ספורטאי הישגי נועדה בדרך כלל להחזירו לתפקוד מלא לאחר פציעה. 
השיקום מתמקד בשחזור הדרישות התפקודיות, הייחודיות לענף הספורט שבו הוא עוסק. מגוון 
תרגילים על משטחים לא יציבים )'פיתה' ו'בוסו'( ואימונים לשיפור היכולת האירובית יסייעו 

לספורטאי - במקרה זה שחקן כדורגל - להשתקם ולחזור למגרשים בזמן קצר יחסית.

ד"ר אנטוניו דה לו יאקונו  |

המרכז לביומכניקה,

המכללה האקדמית בווינגייט

antdelloiacono@virgilio.it
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על תרגילים דינאמיים המאופיינים במורכבות רבה בשלושה 
מישורי תנועה, תוך שימת דגש מיוחד על כיווץ אקסצנטרי 

של פושטי הברך. 
שיפור היכולות הגופניות באמצעות שילוב של אימוני הפוגות  2 .

ביחס של 10 שניות פעילות ו-20 שניות מנוחה אקטיבית. 

שלב ג
תרגילים  בביצוע  מאופיין  התפקודי  בשיקום  האחרון  השלב 
יחסית  הספורט,  ענף  לדרישות  האפשר  ככל  המותאמים 

למרכיבים ביומכניים ולמאמצים גופניים. 
פרוטוקול חיזוק של קבוצת השרירים, המתמקד באימונים  1 .
פליאומטריים )Stretch shortening cycle(, המדגישים סוגי 

ניתור שונים, נחיתות וניצול של אנרגיה אלסטית. 
תרגילים  של  רחב  מגוון  הכוללות  גופניות,  יכולות  שיפור  2 .

בשינויי כיוון ומיאוצים עם כדור ובלעדיו.

התרגילים המפורטים להלן שייכים לשלב א' וכוללים תרגילים 
על משטחים לא יציבים - 'פיתה' ו'בוסו', ואימון לשיפור הכושר 

האירובי.

תכנית שיקום:
תרגילים על משטחים לא יציבים

תרגילי סקווט על 'פיתה'
שלב א: תרגילי סקווט בסיסיים על 'פיתה', המהווה משטח לא 
יציב )תמונה 1(. המינון: 10x3 חזרות בכל מערכה. יש לשמור 

על יציבות הגוף בכל השלבים.
למשל,  שונים:  במצבים  פיתה  על  סקווט  תרגילי   .1 ב:  שלב 
השמטת כדור, כפיפה בברכיים, ירידה מהירה לעמידה שפופה 
ותפיסת הכדור בסוף הירידה )תמונה 2(. 2. ביצוע סקווט על 

פיתה בעיניים עצומות. 

שלב ג: ניתור ונחיתה על הפיתה.

 step up  תרגילי
שלב א: תרגילי step up בסיסיים על פיתה )תמונות 4-3(.   

3 מערכות x 10 חזרות בכל מערכה                          

שלב ב: 1. יש לבצע את תרגילי ה- step up על פיתה במצבים 
שונים )כמו בשלב ב1 על פיתה(. 2. יש להתמקד בשלב הכפיפה 
קיימת  רוב הזמן  א',  5(. הערה: בשלב  )תמונה  על רגל אחת 
תמיכה של שתי רגליים ובשלב ב' השהייה היא בדרך כלל על 

רגל אחת.
שלב ג: המשך שלבים א ו-ב ושילוב בעיטה בכדור )תמונה 6(

מיומנויות בסיסיות בכדורגל על גבי פיתה
שלב א: מיומנויות בסיסיות בכדורגל על פיתה )תמונות 11-7(.

3 מערכות x 10 חזרות בכל מערכה

1

3
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9

11
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עמידה בסיסית

סיבוב חוצה של הירך

הרחקת הירך

מכרע קדמי
תוך חציית קו האמצע

עמידה על רגל אחת
תוך סיבוב פנימי של הירך 
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שלב ב: שילוב של בעיטה בכדור )תמונה 12(
שלב ג: ניתור מהפיתה, נחיתה על רגל אחת + בעיטה )תמונה 

)13

מכרעים
שלב א: מכרעים על פיתה. )תמונה 14(. 3 מערכות x 10 חזרות 

בכל מערכה
שלב ב: מכרע לפנים תוך כדי נגיחה בכדור ושמירה על יציבות 

הגוף )תמונה 15(

שלב ג: כמו שלב א+ב. כמו כן, ניתור ונחיתה על הפיתה.

תרגילים באמצעות 'בוסו' )רק במהלך שלב ג(
גבי  )לא באותה רגל( על  נחיתה ברגל אחת  ניתור,  ריצה,   .1

'בוסו' ובעיטה בכדור ברגל השנייה )תמונה 16(

2. כמו תרגיל 1. בשלב זה יש למסור את הכדור במקום לבעוט 
אותו.

3. ריצה, ניתור ברגל ימין על הבוסו, נחיתה לאחור באותה רגל 
ומסירת כדור ברגל השנייה )תמונות 18-17(

4. כמו התרגיל הקודם, אך הנחיתה היא לפנים.
5. ריצה, ניתור על הבוסו בשתי רגליים, נחיתה לאחור ברגל 
נוספת  פעם  הבוסו  על  ניתור  השנייה.  ברגל  ומסירה  אחת 

ומסירת כדור ברגל השנייה.

תכנית שיקום: אימונים אירוביים 
מאחר שהספורטאי לא התאמן תקופה ארוכה בעקבות הפציעה, 
עליו לשפר את יכולותיו האירוביות במקביל לחיזוקים ולשיקום 
למגרש.  והחזרה  הכוללת  השיקום  מתכנית  כחלק  התפקודי 
מוצגות להלן שלוש שיטות אימון - אימון רצף, הפוגות וחזרות, 
שבאים  כפי  האימונים  של  הניטור  אמצעי  מובאים  ובמקביל 
האימון  משך  את  מבטא   X-ה ציר   .3-1 באיורים  ביטוי  לידי 
בדקות וציר ה-y את הדופק. הקווים האדומים על גבי האיורים 
של  העליון  לגבול  התחתון  הגבול  שבין  הטווח  את  מבטאים 
הדופק )65-85% מהדופק המרבי, בהתאמה(. המספר המצוין 
בחלקו התחתון של האיור מבטא את הדופק הממוצע באימון.

אימון שלב א
השיטה: ריצת רצף במשך 4 דקות x 4 מערכות בקצב הנמוך 

מ-85% מהדופק המרבי
התאוששות אקטיבית בין המערכות במשך 4 דקות

עומס האימונים: פחות מ-85% מהדופק המרבי.
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איור 1: התנהלות הדופק במהלך אימון שלב א

ק
פ

דו

משך האימון בדקות

נוסף לנזק האנטומי שנגרם עקב פציעה 
קיימות גם השפעות שליליות על הביצועים 
הספורטיביים כתוצאה מהפסקת הפעילות, 
המתבטאות בעיקר בירידה בכושר האירובי
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אימון שלב ב 
ריצת רצף למשך 4 דקות x 4 מערכות. בחלק השני של האימון 
יש לבצע אימון הפוגות למשך 8 דקות )10 שניות בדופק של 
יותר מ-85% מהדופק המרבי ו-20 שניות התאוששות אקטיבית 

ב-65% מהדופק המרבי(.

סיכום
מבדקים  תוארו   2 מס'  בגיליון  שהתפרסם  במאמר 
המצב  את  להעריך  שנועדו  וביומכניים  פונקציונאליים 
התפקודי והמוטורי של הספורטאי לאחר ניתוח ומיד בסיומו 
בטיפולי  ביטוי  לידי  שבא  הקליני-אורתופדי,  השלב  של 
שיקומי-תפקודי,  פרוטוקול  פורט  זה  במאמר  פיזיותרפיה. 
שמטרתו להכשיר את הכדורגלן לפעילות הספציפית שאליה 

הוא מורגל. השיקום התפקודי אמור להדגיש ככל האפשר 
מיומנויות ספציפיות של אותו ענף ספורט הן ברמת החיזוק 
והן ברמה המטבולית. לאחר תקופה זו, הנמשכת כחודשיים, 
מבוקרת  בצורה  למגרש  הספורטאי  את  להחזיר  מומלץ 

והדרגתית.

אימון שלב ג
אימון חזרות. 8 דקות פעילות x 3 מערכות; 20 שניות פעילות 
מנוחה  שניות  ו-30  המרבי  מהדופק   85% מעל  בדופק 

מוחלטת. 

איור 3: התנהלות הדופק באימון שלב גאיור 2: התנהלות הדופק במהלך אימון שלב ב
ק

פ
דו

משך האימון בדקות
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משך האימון בדקות
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מדעי הספורט < פיזיולוגיה

מבוא
כ-150 מיליון איש בעולם חיים במקומות 
הים,  פני  מעל  מטר  מ-2500  הגבוהים 
בעיקר בצפון אמריקה, מרכזה ודרומה, 
הם  בחלקם,  אפריקה.  ובמזרח  באסיה 
המתגוררות  אוכלוסיות  של  צאצאיהם 
באותם גבהים בין 10,000 ל-20,000 שנה 

ברציפות! 
הפיזיולוגיות  וההשפעות  גבהים  מחלת 
של שהייה בגבהים, כפי שיפורט בהמשך 
ברציפות  ומתועדות  מוכרות  המאמר, 
ההכרה  מנגד,  שנה.  מ-150  יותר  כבר 
לגובה  חשיפה  של  המיטיבה  בהשפעה 
תחרותיים  ספורטיביים  ביצועים  על 
האולימפיים  במשחקים  רק  החלה 
במכסיקו 1968 )בגובה של כ-2300 מטר 
מעל פני הים(. מאז ועד ימינו התפתחו 
שיטות שונות של שהייה ואימונים בתנאי 
או מלאכותיים(, במטרה  )טבעיים  גובה 
בקרב  ספורטיביים  ביצועים  לשפר 

ספורטאי הישג. 

גישה חדשנית של אימונים 
בתנאי גובה

ההיסטוריה של אימוני גובה בספורטאים 
וחמש  כארבעים  לפני  כאמור,  החלה, 
שהייה  כללו  הם  מסורתי  ובאופן  שנה, 
ל-3500   1800 שבין  בגבהים  ואימונים 
מטר מעל פני הים למשך 3-2 שבועות 
)living high - training high(. עם זאת, 
מאלצים  בגבהים  ההיפוקסיה  תנאי 
העצימות  את  להוריד  הספורטאים  את 
ונפחי האימון במשך רוב שהותם בגובה. 
אימונים  של  היתרונות  על  לשמור  כדי 
להימנע  ובו-בזמן  היפוקסיה,  בתנאי 
מירידה בעומס האימונים, פותחו גישות 
השיטה  היפוקסיה.  אימוני  של  שונות 
האחרונות  השנים  בעשרים  המקובלת 
רוב שעות  זו המשלבת שהייה של  היא 
 2000 בין  כלל  בדרך  בגובה,  היממה 
ל-3000 מטר מעל פני הים, תוך יצירת 
הגירוי ההיפוקסי המתאים, עם אימונים 
בגובה הקרוב לפני הים תוך שמירה על 

 living high -( איכות ועצימות האימונים
 .)training low

שהייה  של  היא  החדשנית  הגישה 
פני  )גובה  נורמליים  בתנאים  ואימונים 
בתנאי  אימונים  של  שילוב  תוך  הים(, 
 .)living low - training high( היפוקסיה 
פותחה  זו  חדשנית  גישה  בסיס  על 
אימונים  מתכונת  האחרונות  בשנים 
לתנאי  קצרות  חשיפות  על  המתבססת 
גובה בחלק מהאימונים בלבד, וזאת כדי 
לשמור על נפח ועומס האימונים הרגיל 
מתבססת  הגישה  הספורטאים.  של 
ברצף  די  ולפיהן  מחקריות,  עדויות  על 
 120-60 בנות  קצרות,  חשיפות  של 
ליצור  כדי  היפוקסיה  לתנאי  דקות, 
להשגת  הדרוש  הפיזיולוגי  הגירוי  את 
מחשיפה  כתוצאה  פיזיולוגיים  שינויים 
 Fudge et al., 2012; Millet et al.( לגובה 
רבות,  נחקרת  זו  אימון  שיטת   .)2010
למקובלת  האחרונות  בשנים  והופכת 

אימוני היפוקסיה*
היבטים תיאורטיים ומעשיים

ד"ר איל שרגל |  מנהל המרכז לרפואת ספורט ולמחקר 

ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט
eyals@wingate.org.il

מזה  ידועה  ספורטיביים  ביצועים  על  גובה  בתנאי  אימונים  של  המיטיבה  ההשפעה 
השנים  במהלך   .1968 במכסיקו  האולימפיים  מהמשחקים  למעשה  שנים,  עשרות 
אימונים  של  שילוב  על  מתבססת  בהם  שהחדשנית  שונות,  אימון  שיטות  התפתחו 
מתקן  יותר.  נמוך  חמצן  בריכוז  דהיינו  היפוקסיה,  בתנאי  אימונים  עם  הים  פני  בגובה 
לספורטאים  מסייע  וינגייט,  במכון  אחדות  שנים  לפני  לפעול  שהחל  היפוקסי, 
פציעה. לאחר  ושיקום  החלמה  מתהליך  כחלק  משמש  ואף  ביצועים  לשפר 

* אימונים בריכוז חמצן נמוך מזה שבגובה פני הים.

רותם כהן  | M.Sc פיזיולוגית של המאמץ, המרכז לרפואת 

ספורט ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט

 rotemc@wingate.org.il
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בקרב ספורטאי הישג ומאמנים ברמות 
הגבוהות ביותר במדינות רבות כגון יפן, 
ועוד.  סין, גרמניה, בריטניה, אוסטרליה 
היפוקסיה  אימוני  של  שילוב  בעקבות 
מצטברות  הרגילה  האימונים  במתכונת 
בשנים האחרונות עדויות מחקריות וחוות 
דעת מקצועיות רבות על שיפור בצריכת 
האנרגטית  ביעילות  המרבית,  החמצן 
ספורטאי  בקרב  בעיקר  ובביצועים, 

.)Mazzeo, 2008( סבולת

השפעות החשיפה
לתנאי גובה

ריכוז  שבהם  גובה,  לתנאי  לחשיפה 
החמצן נמוך מהרגיל )תנאי היפוקסיה(, 
על  ייחודית  ביולוגית  השפעה  ישנה 
לתנאי  ממושכת  חשיפה  האדם.  גוף 
הובלת  לשיפור  תורמת  היפוקסיה 
בכמה  בשרירים  וניצולו  בדם  החמצן 

דרכים, שהעיקריות הן:
יכולת קליטת החמצן על-ידי  	•הגברת 

מערכת הנשימה
ההורמון  ייצור  קצב  	•הגברת 
הכליות  על-ידי   )ePO( אריתרופויטין 
ובעקבות זאת הגדלת כמות כדוריות 

הדם האדומות וריכוז ההמוגלובין  
	•הגדלת כמות נימי הדם לרקמות הגוף 

ובייחוד לשרירי השלד הפעילים
ועלייה  המיטוכונדריות  כמות  	•הגדלת 
לניצול  הקשורים  האנזימים  בפעילות 

יעיל יותר של החמצן
	•ירידה בקצב הלב ובלחץ הדם במנוחה 

ובמאמצים תת-מרביים
 •	Human(  הגברת ייצור הורמון הגדילה

)growth Hormone
	•הגברת מטבוליזם הפחמימות וחמצון 

יעיל יותר של שומנים
חמצון  נוגדי  של  הפעילות  	•הגברת 
)Anti-Oxidants( טבעיים, ולכן הקטנת 
חופשיים  מרדיקלים  הנובעת  העקה 

הנוצרים במהלך פעילות שרירית. 

מחקרים: ביצועים
של ספורטאי הישג

הספרות  דנה  האחרונות  בשנים 
האימונים  בהשפעת  מעט  לא  המדעית 
)טבעיים  היפוקסיה  בתנאי  המתקיימים 
פיזיולוגיים  מדדים  על  מלאכותיים(  או 
תפקודי  הדם,  )תמונת  אובייקטיביים 
תחרותיים  ביצועים  ועל  ועוד(  הנשימה 

של ספורטאי הישג. 
להלן הפירוט:

גובה  	•עבודות רבות מראות כי אימוני 
או אימוני היפוקסיה גורמים לשינויים 
בעלייה  במיוחד  מדובר  המטולוגיים. 
ובריכוז  האדומות  הכדוריות  בספירת 
 gunderson( ובמסת ההמוגלובין בדם
 .)et al., 2001; Stray-Millet et al., 2010
ספורטאי  בקרב  כי  נמצא  לדוגמה, 
הורמון  רמת  הוכפלה  סבולת 
ייצור  המעודד   ,)ePO( אריתרופויאטין 
של כדוריות דם אדומות. כמו כן, דווח 
בדם  ההמוגלובין  במסת  עלייה  על 
אימונים  של  שבועות  שלושה  לאחר 

  .)Brugniaux et al., 2006( בגובה
על  דיווחו   ) •	2007( John gore וחב' 
הנשימה  בתפקודי  משמעותי  שיפור 
בספורטאים  הנשימתית  והיעילות 
גובה  בתנאי  אימונים  במחנה  ששהו 

טבעיים או מלאכותיים. 
	•במספר קטן יחסית של מחקרים נבחנה 
על  היפוקסיה  אימוני  של  ההשפעה 
מאפיינים מולקולריים של תאי השריר. 
בתפקודי  עלייה  נמצאה  היתר  בין 
)אירוביים(,  המחמצנים  האנזימים 
)החלבון  המיוגלובין  ברמות  עלייה 
המצוי בתאי השריר הקושר את החמצן 
בכמות  ועלייה  הדם(  זרם  עם  המגיע 
תוך- אברונים  אותם  המיטוכונדרייה, 

האנרגיה  להפקת  האחראים  תאיים 
 John gore et( האירוביים  במסלולים 

.)al., 2007; Schmutz et al., 2010

	•חלק מהמחקרים שבחנו את ההשפעה 
ביצועים  על  היפוקסיה  אימוני  של 
שינויים  לצד  מצאו,  ספורטיביים 
גם  השריר,  ובתאי  הדם  בתמונת 
 gore( התחרותיים  בביצועים  שיפור 
 .)et al., 2012; John Fudge et al., 2012
עם זאת, בחלק ניכר מהמחקרים לא 
ביצועים.  שיפור  על  עדויות  נמצאו 
חוסר העקביות הזה עשוי להיות מיוחס 
הגדולים  הבין-אישיים  להבדלים 
היות  היפוקסיה,  לאימוני  בתגובה 
משפיעים  גנטיים  מאפיינים  כי  וידוע 
של  הפיזיולוגית  התגובה  מידת  על 
הספורטאי לאימוני היפוקסיה. הסבר 
בממצאי  הגדולים  לפערים  נוסף 
בהבדלים  להיות  יכול  המחקרים 
שאותן  ההיפוקסי  האימון  בתכניות 
את  להשיג  כדי  במחקר.  מיישמים 
למצוא,  חשוב  הרצויות  ההשפעות 
ספורט,  ענף  וכל  ספורטאי  כל  עבור 
האימונים  של  המתאים  המינון  את 
ההיפוקסיים - הן בתדירות והן במשך 
שונה   רבים  במחקרים  ובעצימות. 
פרוטוקול תכנית ההתערבות מתכנית 
האימון הרגילה של הספורטאים )וזאת 
משיקולים מתודולוגיים של החוקרים(, 
עובדה שעשויה להסביר ממצאים של 

העדר השפעה על ביצועים. 

המתקן ההיפוקסי
במכון וינגייט

מתקן  לפעול  החל  שנים  כחמש  לפני 
היפוקסי במרכז לרפואת ספורט ולמחקר 
במכון וינגייט. ספורטאים רבים - הישגיים 
וחובבנים כאחד, גילו את התועלות הרבות 

של שימוש במתקן ההיפוקסי: 
•כמשפר ביצועים 	

•כחלק מתהליך שיקום והחלמה לאחר  	
פציעה

	•לשם אקלום לתנאי גובה - לספורטאים 
או  אימונים  למחנה  נסיעה  לפני 

די ברצף של חשיפות קצרות, 

בנות 120-60 דקות, לתנאי 

היפוקסיה כדי ליצור את 

הגירוי הפיזיולוגי הדרוש 

להשגת שינויים פיזיולוגיים 

כתוצאה מחשיפה לגובה

מתקן היפוקסיה
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למטיילים היוצאים לאזורים הרריים
	•לשמירה על השפעת הגובה בין מחנות 

גובה שונים. 

במרכז  הללו  בשנים  שהצטבר  הניסיון 
לרפואת ספורט ולמחקר, נוסף לעדויות 
המתועדות בספרות המדעית, מצביע על 
כמה תנאים הכרחיים להצלחת השילוב 
של אימוני היפוקסיה בתכנית האימונים 
של ספורטאים תחרותיים. בסעיף הבא 
במתקן  אימונים  לשילוב  המלצות  יוצגו 
האימונים  תכנית  במסגרת  ההיפוקסי 
וכן פירוט של כמה תיאורי מקרה שבהם 
על- ההיפוקסי  במתקן  שימוש  נעשה 

ספורט  בענפי  הישגיים  ספורטאים  ידי 
שונים. 

המלצות 
להלן המלצות לביצוע אימונים במתקן 

ההיפוקסי:
א. יש חשיבות לכך שהאימונים במתקן 
תכנית  במסגרת  ישולבו  ההיפוקסי 
בהתאם   - הספורטאי  של  האימונים 
למטרותיו, לתקופת האימונים שבה הוא 
ואף  ניתן  התחרותיים.  וליעדים  נמצא 
מאמץ  דרגות  של  מגוון  לשלב  מומלץ 
לדוגמה,  בחדר.  האימונים  במסגרת 
Millet וחבריו )2010( ממליצים שבתקופת 
ההכנה, ספורטאים בענפי סבולת ישלבו 
פעמיים בשבוע אימונים עצימים במתקן 
ההיפוקסי, כל אחד בן 60 דקות. האימון 
הקרובות  בעצימויות  להתבצע  צריך 
לסף האנאירובי, ויש לשלב פרקי עבודה 

למשך 20-10 ד' באזור הסף, עם קטעי 
התאוששות קלים ביניהם. 

'אקלום'. משך  יש להתחיל בתקופת  ב. 
ימים.  ל-10   7 בין  לנוע  עשוי  התקופה 
משתנה  האקלום  שתקופת  לציין  ראוי 
מאדם לאדם ואיננה תלויה ברמת הכושר 
בנושא  רגישות  לזהות  אפשר  הגופני. 
רוויית  של  מקדימה  בדיקה  על-ידי  זה 
תחילת  לפני  עוד  במנוחה  בדם  החמצן 
מתי  לאבחן  לכך  ובהתאם  הפעילות, 
האימונים  עצימות  את  להגביר  אפשר 
)ניתן להעלות את העצימות בהדרגה, עד 
בתנאים  המבוצעת  מהעצימות  ל-90% 

רגילים(.
ג. לפני נסיעה למחנה גובה ניתן לזהות 
בגובה  לאימונים  הרגישים  ספורטאים 
ולבצע תהליך אקלום מקדים של שעה 
ביום במתקן ההיפוקסי במהלך 7-5 ימים 

לפני הנסיעה. 
צבירת  אימונים':  'מחנה  לבצע  ניתן  ד. 
מינימום של 10-5 שעות שבועיות למשך 
5-4 שבועות. יש לצבור לפחות 30 שעות 
כדי  בסך-הכול  היפוקסיים  אימונים 

לצפות לשיפור בביצועים.
ה. חשוב לווסת עומסים בצורה מבוקרת 
לרמה  מתחת  לרדת  שלא  ולהקפיד 
במסגרת  בדם  חמצן  רוויית   80% של 
האימונים בחדר. עם זאת, חשוב לזהות 

אימון יתר!
בסיס  על  אימונים  מתקיימים  כאשר  ו. 
קבוע לאורך השנה, יש לשמור על שני 
לא  כדי  בשבוע  היפוקסיים  אימונים 

לאבד את אפקט האימון. 

היפוקסיה  לאימוני  המומלץ  הגובה  ז. 

במתקן  לפחות.  מטר   2500-2200 הוא 

הספורטאים  וינגייט  במכון  ההיפוקסי 

מתאמנים בגובה של 3000 מ'. 

ח. חשוב להתייעץ באנשי מקצוע לשם 

ויסות ובקרה של תכנית האימונים ולבצע 

המתאימה  העצימות  לבחינת  מבדקים 

באימונים וטווחי האימון המומלצים.

תיאורי מקרה 
תיאורי  מוצגים  המאמר  של  זה  בחלק 

אולימפיים  ספורטאים  של  מקרה 

שהתאמנו  שונים,  מענפים  ישראלים 

כחלק  וינגייט  במכון  ההיפוקסי  במתקן 

מתכנית האימונים שלהם:

ארוכים,  למרחקים  רץ   , יוסףא.  גזצ'או 

כדי  ההיפוקסי  במתקן  שהשתמש 

גובה  בתנאי  אימון  שעות  לצבור 

ולקצר בכך את זמן ההתאקלמות

הג'ודו,  בענף  15ב.   בת  ספורטאית  נ', 

מתהליך  כחלק  במתקן  שהשתמשה 

שיקום לאחר פציעה

המבצעת  גולשת,  דוידוביץ',ג.   מעין 

במתקן  איכות  אימוני  בקביעות 

ההיפוקסי, כחלק מתכנית האימונים

הפראלימפי  הסגל  חבר  לאון,ד.   קובי 

במתקן  שביצע  יד,  אופני  ברכיבת 

אימונים  גם  אך  התאוששות  אימוני 

עצימים.

שימוש באימוני גובה בכלל 

ובאימונים במתקן ההיפוקסי 

בפרט, במינון הנכון ובצורה 

מושכלת, עשוי לסייע בתהליך 

זה ולשרת קשת רחבה

של ספורטאים בעלי מגוון 

רחב של מטרות
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יוני ארליך ואנדי רם
במתקן ההיפוקסי במכון וינגייט

בעקבות שילוב של אימוני 

היפוקסיה במתכונת האימונים 

הרגילה מצטברות בשנים 

האחרונות עדויות מחקריות 

וחוות דעת מקצועיות רבות 

על שיפור בצריכת החמצן 

המרבית, ביעילות האנרגטית 

ובביצועים, בעיקר בקרב 

ספורטאי סבולת

גזצ'או יוסף: הסתגלות לתנאי גובה

נ': שיקום לאחר פציעה

יוסף הוא רץ למרחקים ארוכים, בן 35, 
בעל השיא הישראלי ב-5000 מ' ובעבר 
שיאן ישראל ב-10,000 מ'. בשנת 2009, 
אישיים  שיאיים  כמה  שבר  שבה  שנה 
מ'(,  ו-5000   3000  ,1500( ולאומיים 
במתקן  מסודרת  בצורה  גזצ'או  התאמן 
ההיפוקסי. הוא הגיע למכון כמה פעמים 
בשבוע, אפילו בימים של תחרויות, כדי 
לצבור שעות אימון נוספות בתנאי חמצן 
לאתלטים  בדומה  לכך,  מעבר  דלילים. 
ישראלים נוספים הקפיד גזצ'או לפקוד 
תדיר את אתרי הגובה בקניה לשם קיום 
אפקט  את  לשמר  כדי  אימונים.  מחנות 
הגובה שהצטבר במחנה האימונים הוא 
ההיפוקסי  במתקן  להתאמן  הקפיד 
צאתו  ולקראת  ארצה  חזרתו  בעת  גם 

למחנה נוסף. 
למחנה  היציאה  האימונים במתקן טרם 

בקניה אפשרו לגופו להסתגל טוב יותר 
לתנאי הגובה בקניה וקיצרו את תקופת 
יקר  זמן  בכך  חסכו  הם  ההתאקלמות. 
באימונים  מיד  להתחיל  לו  ואפשרו 
סדירים. בתקופה שבין המחנות ובתקופה 
במתקן  האימונים  הקדם-תחרותית, 
את  לשמר  לגזצ'או  אפשרו  ההיפוקסי 

האפקט שהושג במחנה האימונים.
לצערנו, גזצ'או לא ביצע בדיקות מעבדה, 
ולכן אין בידינו מידע שעשוי להוכיח או 
של  המיטיבה  ההשפעה  את  להפריך 
ביצועיו,  על  השימוש במתקן ההיפוקסי 
הוא  להתווכח.  קשה  תחושותיו  עם  אך 
לו,  תרמו  במתקן  שהאימונים  הרגיש 
מסודרת  בצורה  להגיע  המשיך  כן  ועל 
ואף המליץ לספורטאים נוספים לשלב 
תכנית  במסגרת  בחדר  האימונים  את 

האימונים שלהם.

במתקן  שימוש  היא  נוספת  דוגמה 
שיקום  מתהליך  כחלק  ההיפוקסי 
 ,15 בת  ג'ודוקא  נ',  ספורטאים.  של 
במכון  למצוינות  באקדמיה  ספורטאית 
בכתף  חוזרות  מפציעות  סבלה  וינגייט, 
והושבתה מאימונים סדירים. היא החלה 
לפיזיותרפיה  במחלקה  שיקום  בתהליך 
ולמחקר  ספורט  לרפואת  במרכז 
ובמקביל, כדי לשמור על כשירות גופנית 

אירובית המלצנו על שילוב של אימונים 

כיוון  לכך,  מעבר  ההיפוקסי.  במתקן 

שהספורטאית לא יכלה להתאמן בג'ודו 

את  ניצלה  היא  חודשים,  כמה  במשך 

הזמן לשיפור הכושר האירובי, במקביל 

ושיקום  לעבודה אינטנסיבית של חיזוק 

שביצעה במחלקה לפיזיותרפיה. 

מבנה האימונים במתקן 
מבנה האימונים של נ' בחדר ההיפוקסיה 

75- בני  אימונים שבועיים  ארבעה  כלל 

ההתאקלמות,  תקופת  במסגרת  ד'.   60

קשר  ללא  אימון  לבצע  היתה  ההנחיה 

לעצימותו, עד שיעור רוויית חמצן בדם 

של 80% ולא נמוך מזה. המטרה בתקופה 

לעבודה  הגוף  את  להרגיל  היתה  זו 
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מעין דוידוביץ': פרופיל השוואתי של חומצת חלב 
במסגרת מבדק סף חומצת חלב 

קו
א
מ
ם: 

לו
צי

האינדיקציה  בחמצן.  דלילים  בתנאים 
שלנו לכך שתהליך האקלום מצליח היא 
אחוז הרוויה במצב מנוחה, טרם התחלת 
הפעילות במתקן. בתחילת התהליך אחוז 
רוויית החמצן במנוחה היה 87%, ולאחר 
הרוויה  אחוז  עמד  האקלום  תקופת 
במקביל,  אחוז.   94-93 על  ההתחלתי 
ניתן היה להבחין שבמהירויות ריצה תת-

מרביות, אחוז רוויית החמצן בדם אצל נ' 
תקופת  לאחר  משמעותית  בצורה  עלה 

האקלום. 
לאחר תקופה זו ביצענו מבדק 'פרופיל 
חומצת חלב' במתקן ההיפוקסי, בתנאי 
מ'   3000 של  לגובה  המקבילים  חמצן 
 ;14.5%  - באטמוספירה  החמצן  )ריכוז 

החמצן באטמוספירה מהווה 20% מכלל 
לקבוע  היתה  המבדק  מטרת  הגזים(. 
במתקן.  לאימון  מתאימים  אימון  טווחי 
נבנתה  התוצאות  סמך  על  ואמנם, 
שכללה  אישית  אימונים  תכנית  לנ' 
איכותי  אימון   + קלים  נפח  אימוני  שני 
אנאירוביים  ספציפיים  מאפיינים  בעל 
המדמים קרב ג'ודו. לדוגמה: 6 מיאוצים 
X 10 שניות של מיאוץ במהירות מרבית 
על אופני ארגומטר, בשילוב התאוששות 
כן,  כמו  מיאוץ.  כל  בין  וחצי  דקה  של 
אימון  גם  ששילב  נוסף  עצים  אימון 
מחוץ למתקן ההיפוקסי ושנועד לתרגם 
הים.  פני  בגובה  לביצוע  היכולת  את 
התכנית התמקדה באימוני ריצה ורכיבה 

יותר, לאחר  על אופניים. בשלב מאוחר 
הפיזיותרפיה  מצוות  אישור  קיבלה  שנ' 
להתחיל בהפעלת מפרק הכתף, הוספנו 
יד,  אופני  על  ספציפיים  אימונים  גם 
ששילבו עבודה מתפרצת המנסה לדמות 

סגנון אימון האופייני לענף הג'ודו.

לאחר תקופת שיקום שארכה חודשיים 
על  מסודרת  בצורה  להתאמן  נ'  חזרה 
נפגע.  לא  הגופני  כושרה  הג'ודו.  מזרן 
השילוב שבין עבודה מבוקרת של חיזוקים 
תרם  ההיפוקסי  במתקן  האימונים  ובין 
לחזרה קלה יחסית לאימונים ולתחרויות 

לאחר תקופת השבתה ארוכה. 

מעין דוידוביץ': אימוני איכות 

מקפידה  דוידוביץ'  מעין  הגולשת  גם 
לפקוד בקביעות את המתקן ההיפוקסי. 
היא  השנים  במהלך  אימוניה  במסגרת 
במתקן  מסודרים  אימונים  משלבת 
האימונים  מתכנית  נפרד  בלתי  כחלק 
לבצע  לה  מאפשרת  זו  עובדה  שלה. 
הסף  שיפור  )למטרת  איכות  אימוני 
בעצימויות  הפוגות  אימוני  האנאירובי; 
לעומת  יחסית,  נמוך  בעומס  משתנות(, 
תוך   - הים  פני  בגובה  אימון  סוג  אותו 

הפחתת הסיכון לפציעה. 
מעין מבצעת את אימוני הגובה במיוחד 
בתקופות ההכנה, שבהן היא עובדת על 
בחדר   אירוביים.  כושר  מרכיבי  שיפור 
ריצה,  אימוני  משלבת  היא  ההיפוקסי 
ותרגילי  יד  אופני  חתירה,  אופניים, 
של  רחב  מגוון  להפעיל  ומקפידה  כוח 
למקצוע  הרלוונטיות  שרירים  קבוצות 

גלישת הרוח. 

בדיקת פרופיל חומצת חלב
כדי לבדוק את יעילות האימונים בחדר 
בחנו את השפעתם על כושרה האירובי 
של מעין על-ידי בדיקת פרופיל חומצת 
אימונים  של  שבועות   4 לאחר  חלב 
מסודרים, שבהם התאמנה שלוש פעמים 
בשבוע לפרק זמן של 60 דקות לפחות. 
של  השוואתי  פרופיל  מוצג  באיור 
שתי  של  תוצאות   - החלב  חומצת 
אופניים  על  ברכיבה  שבוצעו  בדיקות 
מזו.  זו  חודש  ארגומטריים בהפרש של 
ציר ה-X מייצג את ההספק )בוואט( שבו 
בצד   ,y-ה ציר  בבדיקה.  כל שלב  בוצע 
)פ'/דקה(:  הדופק  את  מייצג  שמאל, 
את  מייצג  בגרף  המקווקו  הכחול  הקו 
הראשונה,  הבדיקה  של  הדופק  ערכי 
והקו השחור את ערכי הדופק בבדיקה 
את  מייצג  ימין,  בצד   ,y-ה ציר  השנייה. 
ערכי חומצת החלב )מילימול/ליטר דם(. 

ערכי  את  מייצגים  האדומים  הקווים 
ערכי  את  המקווקו  הקו  החלב:  חומצת 
והקו  הראשונה  בבדיקה  החלב  חומצת 
נקודה  כל  השנייה.  בבדיקה   - הרצוף 
בגרף מייצגת שלב שבו נלקחה דגימת 

דם מהאצבע ונרשמה תגובת הדופק.
התוצאות מדברות בעד עצמן:

בסף  העבודה  הספק  כי  לראות  	•ניתן 
החלב  חומצת  ופרופיל  האנאירובי 
בגובה פני הים )לא בתנאי היפוקסיה( 
 4 לאחר  וזאת  ב-40%,  השתפרו 
חלק  היפוקסיה.  אימוני  של  שבועות 
מהשיפור נבע מתהליך האקלום שחל 

במהלך תקופת האימונים בחדר. 
רמת  נתון  עומס  בכל  כי  לראות  	•ניתן 
חומצת החלב היתה נמוכה יותר, דבר 
המעיד על שיפור ביכולת המטבולית 

של השרירים. 
	•בכל עומס נתון, תגובת הדופק היתה 
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בצורה  בחדר  שהתאמן  נוסף  ספורטאי 
מסודרת לצורך שיפור ביצועים הוא קובי 
ברכיבת  הפראלימפי  הסגל  חבר  לאון, 
אופני יד, שזכה במדליית כסף במשחקי 
לונדון 2012. בחודשים שלפני המשחקים 
ההיפוקסי  בקביעות בחדר  הוא התאמן 
בחו"ל  לתחרויות  נסיעות  כמה  )למעט 
ובחינת ההישגים( בתדירות של כשלוש 
כללו  בחדר  האימונים  בשבוע.  פעמים 
שילוב של אימונים בארגומטר אופן-יד 
וכן אימונים ספציפיים על טריינר ייעודי, 
שסייעו לו להתאמן על האופניים האישיים 
שלו במנח שבו הוא מתחרה. האימונים 
אך  התאוששות,  אימוני  בעיקר  כללו 
הסף  באזור  יותר  עצימים  אימונים  גם 
איפשר  בחדר  השימוש  האנאירובי. 
איכותיות,  אימון  יחידות  להוסיף  לקובי 
נמוך אך היה  שהיו אמנם בעומס מכני 

להן אפקט אימון גבוה. 
של  בדיווחו  הבולטות  הנקודות  אחת 
בחדר  אימון  חודשי  כמה  לאחר  קובי, 
זה, היא היכולת לשמור על הספק גבוה 
בעת  זמן  לאורך  יותר  גבוהים(  )ואטים 

הים(  פני  )בגובה  למתקן  מחוץ  רכיבה 
וכן שיפור ביכולת הנשימתית, שהיוותה 
בעת  מבחינתו  מגביל  גורם  כלל  בדרך 

המאמץ. 
האימונים  רק  לא  כי  להניח  סביר 
של  הנפלא  להישג  תרמו  גובה  בתנאי 

אך  הפראלימפיים,  במשחקים  קובי 
בחדר  שהאימונים  לומר  בהחלט  ניתן 
ההיפוקסי, שעולם המדע מכיר בערכם 
ובתרומתם הרבה לשיפור ביצועים, היוו 
 - קובי  של  במקרה  וייחודי.  נוסף  גירוי 

עם תוצאות לא ניתן להתווכח.

סיכום
בחובם  טומנים  גובה  בתנאי  אימונים 
מספר רב של תועלות בריאותיות כמו 
הישגיים  ביצועים  בשיפור  סיוע  גם 

וספורטיביים. אחד האתגרים של 

ענף  בכל  מקצוע  ואנשי  מאמנים 
הספורטאים  את  להביא  הוא  ספורט 
שימוש  המתאים.  ברגע  היכולת  לשיא 
באימוני גובה בכלל ובאימונים במתקן 

ההיפוקסי בפרט, במינון הנכון ובצורה 
זה  בתהליך  לסייע  עשוי  מושכלת, 
ספורטאים  של  רחבה  קשת  ולשרת 

בעלי מגוון רחב של מטרות.

אצל הגולשת מעין דוידוביץ, 

שילוב האימונים במתקן 

ההיפוקסי גרם לשיפור

מדד הסבולת האירובית, 

המשמעותי מאוד

לענף הגלישה 

קובי לאון: אימוני התאוששות ואימונים עצימים

נמוכה יותר, עובדה המעידה על שיפור 
ביעילות האנרגטית. 

אימונים  של  שילוב  כי  היא  המסקנה 
במתקן ההיפוקסי גרם אצל מעין לשיפור 
של מדד הסבולת האירובית, המשמעותי 
מאוד לענף הגלישה. אמנם מדובר כאן 
במקרה אחד, אך הוא מחזק את הטענה 

בחדר  סדירים  אימונים  של  שילוב  כי 
אירוביים,  ביצועים  משפר  ההיפוקסי 
החשובים במגוון רחב של ענפי ספורט.
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מדעי הספורט < פיזיולוגיה

בספורט  וההישגים  הביצוע  רמת 
אמיץ  קשר  קשורים  התחרותי 
בכל  ופיזיולוגיים.  גופניים  למאפיינים 
מצטיינים  ספורטאים  לסבולת,  הקשור 
משני המינים מאופיינים בהספק אירובי 
)צח"מ(, בסף אנאירובי וביעילות מכאנית 
גבוהים. מובן שגם מאפיינים פיזיים כמו 
חשובים  הם  שומן  ואחוזי  משקל  גובה, 
עסק  הקודם  המאמר  הביצוע.  ליכולת 
במאפיינים פיזיולוגיים של נשים בענפי 
ובמאמר   ,)2 מס'  גיליון  )ראה  הקרב  
גופניים  תוצג סקירה של מאפיינים  זה 
בענפי  ספורטאיות  של  ופיזיולוגיים 
סבולת שונים: ריצה למרחקים ארוכים, 
טריאתלון, שחייה במים פתוחים וגלישת 
המלצות  יובאו  הפעם  גם  כן,  כמו  רוח. 
שניתן ליישמן בתהליך האימון והבקרה.

מאפיינים אנתרופומטריים
ידוע כי בענפי הסבולת קיימת חשיבות 
הספורטאי/ת.  של  הגוף  להרכב  רבה 
שומן  אחוזי  מצריכים  היבשה  ענפי 
שהספורטאים  כיוון  יחסית,  נמוכים 
בעת  גופם  משקל  את  לשאת  צריכים 
גבוהים  שומן  ואחוזי  המאמץ,  ביצוע 
של  האנרגטית  העלות  להגברת  יגרמו 
בעל/ת  ספורטאי/ת  )לעומת  הפעילות 
שומן  אחוזי  עם  אך  גוף  משקל  אותו 
נמוכים(. עובדה זו עשויה להוביל למצב 
של עייפות מוקדמת ולפגיעה בביצועים. 
במים  השחייה  בענף  זאת,  לעומת 

פתוחים נראה כי ההיפך הוא הנכון. 
נשים,   בספורט  עוסק  שהמאמר  מכיוון 
מחקרים  ממצאי  נסקור  הבא  בחלק 
ונתונים אנתרופומטריים עדכניים בקרב 

נשים בענפי הסבולת.

טריאתלון
את  שבדק  במחקר  שומן:  אחוז 
אצל  החשובים  הגופניים  המאפיינים 
טריאתלטים וטריאתלטיות ברמות הישג 
לאחוז  הנשים,  בקרב  כי  נמצא  גבוהות 
על  מיטיבה  השפעה  יש  נמוך  שומן 
יכולת הרכיבה והריצה במהלך התחרות
גברים,  אצל   .)Landers et al., 2000(
לעומת זאת, לא נמצאה השפעה ישירה 
החוקרים,  לדברי  הרכיבה.  יכולת  על 
באופי  נעוצה  לכך  שהסיבה  ייתכן 
בין  הרכיבה בתחרות טריאתלון, השונה 

גברים ונשים.
קטע הרכיבה אצל גברים מאופיין לרוב 
היוצרות  גדולות,  רוכבים  בדבוקות 
נדרש  הטריאתלט  שבה  אסטרטגיה 
של  ממוצע  רכיבה  קצב  על  לשמור 
ה'דרפטינג'*  מאפקט  וליהנות  הדבוקה 
נשים  אצל  באנרגיה.  לחסוך  ובכך 
הדבוקות בדרך כלל קטנות יחסית, ולא 
להתמודד  נדרשות  הספורטאיות  אחת 
לבדן עם המסלול ותנאי מזג האוויר, ולכן 
  Velck להשפיע.  עשוי  עודף  משקל  כל 
חשיבות  קיימת  כי  ציינו   )2008( וחבריו 
רבה יותר לשיפור יכולות הרכיבה בקרב 
בקטע  שדומיננטיות  התברר  נשים. 
היא   - עבורן  יתרון  היוותה  הרכיבה 
השפיעה על יכולת הריצה שלהן והעלתה 
את הסיכויים להצלחה. הסיבה לכך היא 
קטן  נשים  בקרב  המתחרות  שמספר 

היבטים פיזיולוגיים וגופניים 
בקרב נשים בענפי סבולת

צריכת חמצן מרבית, סף אנאירובי ויעילות מכאנית - כולם ברמות גבוהות, הם תנאי הכרחי 
יש גם למאפיינים אנתרופומטריים של  לספורטאי סבולת. חשיבות רבה בענפי הסבולת 
הספורטאי כמו גובה, משקל ואחוזי שומן. מאמר זה, השני בסדרה העוסקת בספורט נשים, 
מתמקד במאפיינים גופניים ופיזיולוגיים של ספורטאיות בארבעה ענפים אירוביים: ריצה 

למרחקים ארוכים, טריאתלון, שחייה במים פתוחים וגלישת רוח.
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יותר. נמוכות  הרכיבה  ומהירויות  יותר 
כתוצאה מכך, הסיכוי לביצוע 'דרפטינג' 
מקטע  )במהלך  זמן  לאורך  איכותי 
האופניים( הוא נמוך יותר ביחס לגברים 
אי  התחרות(.  ברמת  תלוי  זה  כי  )אם 
לכך, לטריאתלטית, שהיא רוכבת חזקה, 
)אחוזי  מתאים  גוף  הרכב  עם  בשילוב 
בשלבים  יתרון  יהיה  נמוכים(,  שומן 

מאוחרים יותר של התחרות. 

חשוב  מאפיין  העליונות:  הגפיים  אורך 
נוסף אצל טריאתלטיות הוא הקשר בין 
הביצוע  ויכולת  העליונות  הגפיים  אורך 
לשחייניות,  בדומה  השחייה.  במקטע 
יתרון  מהוות  ארוכות  גפיים  כי  נמצא 
ביומכני בעת ביצוע של תנועת הגריפה 
במים, כל עוד מופעל כוח רב דיו לביצוע 
ארוכות  שהגפיים  ככל  כלומר,  תנועה. 
 Landers et( יותר זמן השחייה קצר יותר
al., 2000(. אגב, על-פי נתונים עדכניים 
הגובה  ממוצע   ,2012 לונדון  ממשחקי 
ס"מ   167±0.06 היה  הטריאתלטיות  של 

והמשקל 4.49 54.22± ק"ג. 

שחייה במים פתוחים
אירובי  ענף  היא  פתוחים  במים  שחייה 
באגמים  מתקיימת  התחרות  ממושך. 
וכיו"ב, שבהם טמפרטורת המים עשויה 
תחרותי  ענף  זהו  מאוד.  נמוכה  להיות 
לענף  לראשונה  )הפך  יחסית  חדש 
אולימפי במשחקי בייג'ין 2008, בתחרות 
למרחק 10 ק"מ(, ולכן קיים מידע מועט 
בספרות באשר למאפיינים הפיזיולוגיים 
של נשים בענף זה. במחקר שבדק מדגם 
קטן יחסית של שחיינים ושחייניות במים 
פתוחים ברמות עילית נמצא כי משקלן 
הממוצע של השחייניות היה 63.52±5.84 

ואחוזי  ס"מ  כ-168.3±2.83  גובהן  ק�ג, 
 Vanheest et( כ-22.8%±2.31  השומן 
על-פי  כי  ציינו  החוקרים   .)al., 2004
של  מאלה  נמוכים  ומשקלן  גובהן  רוב, 
השומן  אחוזי  את  בריכה.  שחייניות 
הגבוהים יחסית הסבירו החוקרים בצורך 
תחרות  במהלך  יחסית  טובה  בציפה 
נמשך  ק"מ  ל-10  )המקצה  ממושכת 
גם  ששימשו  וייתכן  ומעלה(,  כשעתיים 
הקרה  מהטמפרטורה  מבודד  כמנגנון 

של המים וסייעו בוויסות חום הגוף.

שיט )גלישת רוח(
גופם של  בין מבנה  כי קיים קשר  ידוע 
טכניים  גורמים  לבין  הישג  שייטים/ות 

שונים. לדוגמה:
לגולשים  חלשה,  רוח  של  	•בתנאים 
יתרון  יש  יחסית  נמוך  משקל  בעלי 

בהשגת מהירות גבוהה יותר. 
	•לגולשי הישג גבוהים וקלים יחסית יש 
יתרון בביצוע מניפולציות עם המפרש 
ופעולת פמפום )חתירה עם המפרש(. 
על-פי נתונים עדכניים ממשחקי לונדון, 
היה  רוח  גולשות  של  הממוצע  הגובה 
 59.80±3.75 ומשקלן  ס"מ   169±0.04
נשים  שבחנו  המעטים  במחקרים  ק"ג. 
פורסמו  לא  רוח  בגלישת  העוסקות 

מדדים של אחוזי שומן.

ריצה למרחקים ארוכים
עילית  ברמות  מרתון  רצות  של  משקלן 
בממוצע  ק"ג   50.5±3.6 הוא  גבוהות 
 Billat et( ס"מ  הממוצע  164±6  וגובהן 
al., 2001(. אחוזי שומן בקרב ספורטאיות 
עומס  ובתקופות  בממוצע,   16-12 הם 
 Arrese et al., 2006;( מזה  נמוכים  אף 

.)Maldonado-Martin et al., 2004

המלצות יישומיות
יש חשיבות לזיהוי מאפיינים גופניים,	• 
שהם קריטיים להצלחה בענף ספורט 
ביצוע  יכולת  על  ולהשפעתם  מסוים 
הישגית. מידע זה עשוי לעזור ביישום 
שעשויים  אימונים  תכניות  ובהטמעת 
להשפיע על הרכב גוף כזה או אחר. 
כמו כן, ניתן להשתמש במידע בתהליך 
איתור והכוונה של ספורטאים צעירים 
את  להעלות  ובכך  ספורט  לענפי 
 הסיכוי להצלחה ברמות הישג גבוהות.

יכולת  זה,  בתחום  המחקר  על-פי 	•
טריאתלטיות  נשים  בקרב  רכיבה 
להצלחה  קריטי  מרכיב  היא 
להקדיש  מומלץ  ולכן  בטריאתלון, 
בהיבט  הן  זה  מרכיב  לשיפור  זמן 
נוסף  הטכני.  בהיבט  והן  הפיזיולוגי 
גוף  והרכב  משקל  על  שמירה  לכך, 
עשויה  נמוכים(  שומן  )אחוזי  תקינים 
הרכיבה  יכולת  על  לטובה  להשפיע 
בענף. ההצלחה  סיכויי  את   ולהגביר 

)גובה,  גופניים	•  שלמדדים  כיוון 
על  השפעה  יש  שומן(  אחוזי  משקל, 
חשוב  לכן  ספורטיביים,  ביצועיים 
הנתונים  אחר  מסודר  מעקב  לבצע 
הספורטאיות  של  האנתרופומטריים 
בכל הגילים. לדוגמה, בגילים צעירים 
תהליכי  אחר  מעקב  לבצע  חשוב 
שינויים  אחר  וכן  והתפתחות  גדילה 
תקופות  במהלך  שחלים  פיזיולוגיים 
עשוי  מסודר  מעקב  ועומס.  אימון 
לסייע לגבש המלצות מדויקות בענפי 
הוא  המחקרי  המידע  שבהם  ספורט 

מועט.

.)V דרפטינג - רכיבה בדבוקה. הדבר מצמצם את התנגדות הרוח ויוצר חיסכון אנרגטי לספורטאי, בדומה ללהקת ציפורים הנעות במבנה )צורת *

יכולת רכיבה אצל 
טריאתלטיות היא מרכיב 
קריטי להצלחה בטריאתלון, 
ולכן מומלץ להקדיש זמן 
לשיפור מרכיב זה הן בהיבט 
הפיזיולוגי והן בהיבט הטכני. 
גם שמירה על משקל והרכב 
גוף תקינים )אחוזי שומן 
נמוכים( עשויה להשפיע 
לטובה על יכולת הרכיבה 
ולהגביר את סיכויי ההצלחה
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יכולת אירובית
אירובית  יכולת  מציגות  נשים  כי  ידוע 
נמוכה ביחס לגברים גם ברמות ההישג 
עד   6 של  בהבדלים  )מדובר  הגבוהות 
9%(. מקורה בהבדלים פיזיולוגיים דוגמת 
יותר, רמות המוגלובין  אחוז שומן גבוה 
יותר  קטן  פעימה  ונפח  יותר  נמוכות 
בקרב  זאת,  עם   .)Tranopolsky, 2000(
במטבוליזם  מוגבר  שימוש  קיים  נשים 
יותר  קטן  שרירי  נזק  ואף  שומנים  של 
בעת ביצוע מאמץ גופני. מאפיינים אלו 
לנשים  כי  להציע  חוקרים  כמה  הביאו 
יש יתרון בעת ביצוע מאמצים אירוביים 
וחב'   Coast זאת,  למרות  ממושכים. 
)2004( הציגו נתונים שעל-פיהם קיימים 
הבדלים בין-מיניים של 9-7 אחוז לטובת 
דוגמת  אירוביים  בביצועים  הגברים 
מ'  ]מ-100  המרחק  טווחי  בכל  ריצות 
)כ-200  אולטרה-מרתון  מרחקי  ועד 
כי אחת הסיבות  ציינו  ק"מ([. החוקרים 
לכך שההבדלים בין המינים קיימים גם 
אולטרה- דוגמת  ארוכים  במרחקים 

הן  שנשים  העובדה  כנראה  היא  מרתון 
)כלומר,  לגברים  יחסית  ניסיון  חסרות 
פעיל  באופן  משתתפות  הן  שבו  הזמן 
קצר  הוא  ארוכים  למרחקים  בתחרויות 
גם  ציינו  החוקרים  הגברים(.  של  מזה 
יותר  רבה  כיום  שהמודעות  שמכיוון 
מאמצים  במהלך  תזונתיים  להיבטים 
המתבטאים  ממושכים,  אירוביים 
של  ומתוזמנת  מבוקרת  באספקה 
שיש  היחסי  היתרון  הרי  פחמימות, 
מוגבר  ממטבוליזם  כתוצאה  לנשים 
זו  משמעותי.  ללא  הופך  שומנים  של 
הסיבה שאנו עדים לפערים בין המינים 
הקשורים למאפיינים פיזיים ופיזיולוגיים 

אחרים. בין המשתנים החשובים: צריכת 
יחסי  שימוש  )צח"מ(,  מרבית  חמצן 
באחוז מהצח"מ בכל דרגת מאמץ, סף 
אנאירובי ויעילות מכאנית במהלך ריצה 

 .)Maldonado-Martin et al., 2004(

צריכת חמצן מרבית )צח�מ(
מדד  היא  )צח"מ(  מרבית  חמצן  צריכת 
חמצן  שבו  המרבי  הקצב  את  המייצג 
יכול להגיע לשרירים ולהיות מנוצל על-

ידם במהלך מאמץ ממושך יחסית. ידוע 
כי יכולת ביצוע גבוהה בענפים אירוביים 
שאינן  נשים  אצל  גבוה.  צח"מ  דורשת 
פעילות גופנית ינועו ערכי הצח"מ בין 35 
ל-40 מ"ל/ק"ג/ד', בעוד אצל ספורטאיות 
ברמות עילית נצפו לא אחת יותר מ-70 
 Billat et al., 2003; Le Meur( 'מ"ל/ק"ג/ד
et al., 2009(. ניתן אמנם לקשר את ערכי 
הצח"מ הגבוהים לתהליך האימון )עלייה 
ובצפיפות  הדם  בנפח  הפעימה,  בנפח 
בשרירים(,  והמיטוכונדריות  הנימים 
אך ידוע כי ערכי צח"מ גבוהים הם גם 
 Lucia et al.,( תוצאה של מרכיב תורשתי
2010(. כלומר, כדי להגיע לרמות הישג 
סבולת  בענפי  נשים  צריכות  גבוהות 
להיות בעלות נתוני פתיחה טובים, כאלו 

שיתבטאו גם בצח"מ גבוה. 
סבולת   ספורטאי  כי  ידוע  לכך,  נוסף 
גבוהות מציגים ערכים  )גברים( ברמות 
בעוד  מ"ל/ק"ג/ד',   85-70 של  בטווח 
נשים מציגות ערכים ממוצעים הנמוכים 
לכך  הסיבה  גברים.  של  מאלו  ב-10% 
הנמוכות  ההמוגלובין  ברמות  טמונה 
ובאחוז השומן הגבוה יותר בקרב נשים 

.)Joyer & Coyle, 2008(

טריאתלון 
משלושה  מורכב  שטריאתלון  מכיוון 
שיכולת  וריצה(,  רכיבה  )שחייה,  ענפים 
הביצוע בכל אחד מהם חשובה להצלחה 
הכוללת בתחרות, נבחנו ערכי הצח"מ בכל 
בטריאתלטים/יות  הללו  מהענפים  אחד 
 .)Surianoo & Bishop, 2010( אולימפיים 
החוקרים מצאו כי הצח"מ שנמדד אצל 
טריאתלטיות ברמות הישג גבוהות נע בין 
38.1 ל-45.3 מ"ל/ק"ג/ד' במהלך שחייה, 
רכיבה  במהלך  מ"ל/ק"ג/ד'   61.3±4.6
בריצה.  ו-61.2±4.8–65.6 מ"ל/ק"ג/ד' 
עוד ציינו החוקרים כי הערכים שנמדדו 
לאלו  קרובים  היו  מהענפים  אחד  בכל 
של ספורטאים המתמקצעים בכל אחד 
מהענפים באופן ספציפי. לדוגמה: אצל 
רצות קנייתיות למרחקים ארוכים נמדדו 
ערכי צח"מ ממוצעים של 68.6 מ"ל/ק"ג/

 .)Billat et al., 2001( דקה
מדד נוסף שמייצג יכולת ביצוע מרבית 
  Peak aerobic power output הוא 
)Wpeak( )הספק אירובי מרבי(. מדד זה 
מייצג את ההספק המרבי שטריאתלטית 
אופנים  על  רכיבה  בעת  להפיק  עשויה 
שהספק  ככל  בוואטים(.  נמדד  )הספק 
היכולת  פוטנציאל  כך  יותר  גבוה  זה 
גבוה יותר, בדומה לצח"מ. מחקרים עם 
 )25-17 )גילאי  צעירות  טריאתלטיות 
 290-270 מרביים של  ערכים  על  דיווחו 
נתונים  להשוות  קושי  מובן שקיים  ואט. 
ידוע  שלא  מכיוון  קיימים,  לנתונים  אלו 
 Suriano &( המדידה  נערכה  כיצד 
Bishop, 2010(. כמו כן, כאשר מבצעים 
חשוב  לספורטאיות  הספק  הערכת 
לעשות זאת יחסית למשקל הגוף - יחס 

גבוה משקף יכולת רכיבה גבוהה. 

כדי להיות רצה למרחקים 
ברמות הישג גבוהות,

על הספורטאית להציג ערכי 
צח"מ גבוהים, שיפצו לעתים 

על יעילות מכאנית נמוכה.
עם זאת, ריצה יעילה מאוד, 

אך בצח"מ נמוך יחסית,
לא תאפשר כנראה להגיע 

לרמות הישג גבוהות

נילי אברמסקי
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שיט )גלישת רוח(
במשתנים  ותלותו  הענף  מאפייני  עקב 
כגון  עצמו  בספורטאי  קשורים  שאינם 
מצב  נוצר  האוויר,  ומזג  הרוח  תנאי 
חלשה  רוח  כמו  מסוימים  שבתנאים 
)פחות מ-15 קשר( הגולש נדרש לבצע 
למשוך  אותו  המחייבת  פמפום,  פעולת 
ולדחוף את המפרש בקצב קבוע ומהיר 
מיומנות  להתקדם.  לגלשן  לאפשר  כדי 
זו מצריכה יכולת אירובית גבוהה. נמצא 
כי פעולת הפמפום היא פעולה אירובית 
בדרגת  להתבטא  שעשויה  עצימה, 
 De Vito( עצימות של עד 75% מהצח"מ
ביצוע  נוסף לכך, במהלך   .)et al., 1997
פעולת פמפום נמדדו בקרב נשים ערכים 
גבוהים של דופק וחומצת חלב המעידים 
 Vogiatzis et al.,( על ביצוע מאמץ עצים
2002(. לדוגמה, במהלך הפמפום נמדדו 
 122 לעומת  פ'/ד'   172 של  דופק  ערכי 
)ללא צורך  פ'/ד' במהלך גלישה בלבד 
בפעולת פמפום( וכן ערכי חומצת חלב 
שנעו בין 4 ל-8 ממו"ל/ל' לעומת ערכים 
של  תנאים  במהלך  ממו"ל/ל'   3-2 של 

רוח גבוהה. 
להוות  אפוא  עשוי  גבוה  אירובי  כושר 
זה,  בענף  כאחד  ולגברים  לנשים  יתרון 
בקרב  גם במקצועות שיט אחרים.  כמו 
גולשים מצטיינים נמדדו ערכים גבוהים 
של צח"מ - 63±6.2 מ"ל'/ק"ג/ד' בממוצע 
אצל  זאת,  עם   .)Vogiatzis et al., 2002(
בספרות.  זמין  מידע  נמצא  לא  נשים 
של  הממוצעים  הצח"מ  שערכי  מכיוון 
נשים נמוכים בכ-10% מאלו של גברים, 
מאופיינות  רוח  שגולשות  היא  הערכה 

בערכי צח"מ של כ-57 מ"ל/ק"ג/ד'.

ריצה למרחקים ארוכים
ומעלה  בינוניים  למרחקים  עילית  רצות 
של  מאלה  נמוכים  צח"מ  ערכי  מציגות 
 Maldonado-Martin et al.,( גברים 
ביחס  מיוצג  זה  שמדד  על-אף   .)2004
למשקל גוף רזה, ערכי הצח"מ שנמצאו 
מ"ל/ק"ג/ד',   69.3±6.5 היו  גברים  אצל 
בקרב  מ"ל/ק"ג/ד'   60.7±4.7 לעומת 
נשים. אחד הדברים החשובים שנמצאו 
במחקר הוא כי בנשים, כמו אצל גברים, 
המהירות  בין  חזק  חיובי  מתאם  קיים 
המרבית בעת ההגעה לצח"מ לבין ביצוע 
למרחקים  קנייתיות  רצות  אצל  בשדה. 
ארוכים נמדדו ערכי צח"מ ממוצעים של 

.)Billat et al., 2002( '68.6 מ"ל/ק"ג/ד

שחייה במים פתוחים
משקל  שבהם  שחייה,  כמו  בענפים 
את  להציג  נהוג  בחשיבותו,  שולי  הגוף 
ערכי הצח"מ בערכים מוחלטים, שאינם 
אלא  הגוף  משקל  את  בחשבון  מביאים 
צריכת  מהי  מוחלט  באופן  מבטאים 
וחב'   Vanheest .לדקה בליטר  החמצן 
אצל  הצח"מ  ערכי  כי  מצאו   )2004(
 5.06±0.57 היו  פתוחים  מים  שחייניות 
בגברים.  ל'/ד'   5.51±0.96 לעומת  ל'/ד', 
אירובית  יכולת  מבטאים  אלו  ערכים 
אחרים,  סבולת  לענפי  ובדומה  גבוהה, 
של  ששחייניות  כך  על  מעידים  הם  גם 
מים פתוחים מאופיינות בהספק אירובי 

מרבי גבוה.

המלצות יישומיות
	•צח"מ גבוה, בשילוב של תהליך אימון 
נכון, עשויים לסייע במימוש הפוטנציאל 
לרמות  והגעתה  הספורטאית  של 

מאפיינים  אחר  מעקב  גבוהות.  הישג 
מאפשר  צח"מ  כגון  פיזיולוגיים 
תכניות  על  ובקרה  שינויים  בחינת 
 אימון, אם מטרתן הוא שיפור הצח"מ.

גבוהות  הישג  לרמות  להגיע  	•כדי 
בעלות  להיות  צריכות  הטריאתלטיות 
לאלו  הדומים  פיזיולוגיים  מאפיינים 
בענף  המתמחות  ספורטאיות  של 
ספורט אחד, על-אף שהטריאתלטיות 
במקביל. ענפים  בשלושה   מתאמנות 

	•חשוב להתאים את אופן ביצוע מבדק 
ובמידת  הענף  למאפייני  הצח"מ 
הצורך )כפי שהוצג בענף הטריאתלון( 
בנפרד.  ענף  בכל  המבדק  את  לבצע 
עובדה זו עשויה להקנות מידע חשוב 
של  וחוזקה  חולשותיה  מיקוד  לגבי 

הספורטאית.

מדדים תת-מרביים
הפוטנציאל  את  משקף  שצח"מ  אף 
ידוע  הספורטאי,  של  המרבי  האירובי 
רבה  השפעה  תת-מרביים  למדדים  כי 
 Arrese et( סבולת  בענפי  ביצועים  על 
al., 2006(. לא אחת נצפה שספורטאים 
שונות  יכולות  מציגים  זהה  צח"מ  בעלי 
עשויים  אלו  הבדלים  האמת.  ברגע 
לנבוע מתהליך האימון וכמובן מההיבט 
נוצר  הפער  אחת  לא  אך  המנטאלי, 
אירובית,  בסבולת  מהבדלים  כתוצאה 
או במילים אחרות, ביכולת לבצע מאמץ 
לאורך זמן באחוז גבוה יחסית מהצח"מ. 
קיים מגוון מדדים תת-מרביים שעשויים 
צח"מ  בעלי  ספורטאים  בין  להבדיל 
מכנית  ויעילות  אנאירובי  סף  כגון  זהה 
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מכיוון שגלישת רוח היא 
מקצוע המאופיין בפעילות 
ממושכת של 30 ד' ומעלה, 

לסבולת אירובית יש משמעות 
רבה בהצלחה בו, ולכן בתהליך 

האימון יש לתת את הדעת 
למרכיב כושר זה
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)עלות אנרגטית( במגוון מהירויות. ידוע 
על  לשמור  הספורטאי  של  יכולתו  כי 
מאמץ  עצימות  על  או  גבוהה  מהירות 
גבוהה לאורך זמן, באחוז גבוה מהצח"מ, 
היא אחד המאפיינים החשובים בביצוע 

אירובי מיטבי.

טריאתלון
טריאתלטיות  לכן,  קודם  שצוין  כפי 
יכולות  להציג  צריכות  הגבוהות  ברמות 
ובריצה,  באופניים  בשחייה,  גבוהות 
אישיים  בענפים  לספורטאיות  בדומה 
אלו. מכיוון שקיים מידע מועט בספרות 
בקרב  האנאירובי  הסף  הערכת  על 
טריאתלטיות ברמות הישג גבוהות, ניתן 
לשער שהן צריכות להציג סף אנאירובי 
בריצה הדומה לזה של רצות למרחקים 
דיווחו   )2005( וחב'   Arrese ארוכים. 
רצות  של  הממוצע  האנאירובי  שהסף 
למרחקים ארוכים נמצא במהירויות של 
השואפת  טריאתלטית  קמ"ש.   18-16
צריכה  גבוהות  הישג  לרמות  להגיע 
נכונה  זו  מסקנה  דומים.  נתונים  להציג 
גם במיומנויות הרכיבה והשחייה. דוגמה 
זו היא תוצאות הריצה  שמחזקת הנחה 
במקומות  שדורגו  הנשים  שלוש  של 
הראשונים במסגרת תחרות הטריאתלון 
 .2012 לונדון  במשחקי  שהתקיימה 
ל-10  דקות   33:41-42 היו  תוצאותיהן 
ק"מ. מדובר בקצב ממוצע של 3:22 ד'/

של  כזאת  תוצאה  קמ"ש(.   17.8( ק"מ 
הספורטאיות  אם  רק  אפשרית  ריצה 
ובדומה  גבוה  אנאירובי  בסף  מאופיינת 
במחקרם,  וחבריו   Arrese שציינו   למה 
מדובר בסף הנמצא במהירות של 18-16 

קמ"ש.

כמה מחקרים בחנו מדדים תת-מרביים 
וטריאתלטיות  טריאתלטים  בקרב 
והציגו לרוב את נקודת הסף האנאירובי 
כאחוזים מצח"מ. מתברר שבקרב נשים, 
נקודת הסף במהלך ריצה נמצאת בין 65 
ל-85% מצח"מ בממוצע ובמהלך רכיבה 
זאת,  61 ל-84%. בשחייה, לעומת  בין   -
מציינים  אך מחקרים  מידע,  קיים מעט 
נשים  בקרב  מצח"מ   75% של  ערכים 
לראות  ניתן   .)Suriano & Bishop, 2010(
כנראה  רחב,  די  הוא  האחוזים  שטווח 
אזור  קביעת  של  בטכניקה  השוני  עקב 
שנבדקו  הספורטאיות  וברמת  הסף 
בכל מחקר. על כן מומלץ לבדוק באיזו 
השונים  במחקרים  השתמשו  טכניקה 
לקביעת נקודת הסף האנאירובי, כאשר 
השוואה  ועורכים  ספורטאיות  בוחנים 

לנורמות בין-לאומיות. 

ריצה למרחקים ארוכים
השוו   )2004( וחב'   Maldonado-Martin
בין 11 נשים ו-17 גברים, רצים למרחקים 
מטרת  גבוהות.  הישג  ברמות  ארוכים 
המאפיינים  בין  להשוות  היתה  המחקר 
ולבחון  וגברים  נשים  של  הפיזיולוגיים 
בעלי  האירוביים  המשתנים  הם  מה 
על  ביותר  המשמעותית  ההשפעה 
מתברר  סבולת.  באירועי  ביצוע  יכולת 
גבוהים  צח"מ  ערכי  הציגו  הגברים  כי 
יותר  גבוה  מרבי  ריצה  קצב  יותר, 
וסף  המדורג  הצח"מ  מבחן  במהלך 
אצל  זאת  לעומת  יותר.  גבוה  אנאירובי 
נשים, נקודת הסף האנאירובי מתבטאת 
עובדה  הצח"מ.  של  יותר  גבוה  באחוז 
זו מאפשרת להן לשמור על קצב ריצה 
גבוה לאורך זמן )המתבטא באחוז גבוה 

יותר של הצח"מ(, תוך שימוש בתהליכי 
העלייה  ודחיית  אירוביים  אנרגיה  ייצור 
אנאירוביים  אנרגיה  במקורות  בשימוש 
לדוגמה,  דומיננטיים.  אנרגיה  כמקורות 
הסף האנאירובי אצל נשים במחקר זה 
  86.3±3.3 לעומת  ב-91.1±3.2%  נמצא 
ריצה  בקצבי  כלומר,  גברים.  אצל 
היו  נשים  תחרות,  קצבי  המייצגים 
של  יותר  גבוה  באחוז  לרוץ  מסוגלות 
הצח"מ  על  לפצות  ובכך  שלהן  הצח"מ 
למרות  אבל,  לגברים.  יחסית  הנמוך, 
טובה  מכאנית  יעילות  הציגו  שנשים 
ויכלו לשמור על קצב ריצה גבוה יחסית 
באחוז גבוה של הצח"מ, עדיין יכולותיהן 
כלומר,  גברים.  משל  נמוכות  'בשטח' 
יכולת מכאנית טובה אינו  היותן בעלות 
מפצה על צח"מ נמוך. עם זאת, כאשר 
וגם  גבוה  צח"מ  גם  יש  לספורטאית 
יעילות מכאנית טובה היא יכולה להגיע 
קצב  לדוגמה,  גבוהות.  הישג  לרמות 
ריצה ממוצע בסף אנאירובי אצל נשים 
ברמות הישג גבוהות הוא 18-17 קמ"ש 

.)Arrese et al., 2005( בממוצע

גלישת רוח
תת- מדדים  לבחון  ניתן  רוח  בגלישת 
מרביים ישימים לעבודה בשטח ע"י בחינת 
ביצוע  במהלך  הגולשת  של  התגובות 
לדוגמה,  לגלישה.  ספציפיות  מיומנויות 
נמצא כי ערכי חומצת חלב בקרב גולשים 
היתה  הרוח  כאשר  יותר  גבוהים  היו 
ממו"ל/ מ-4  יותר  של  ערכים   - חלשה 
בתנאים  יותר  נמוכים  ערכים  לעומת  ל', 
 .)Vogiatzis et al., 2002( חזקה  רוח  של 
ולכן  דקות,  כ-40-30  לרוב  נמשך  שיוט 
עלייה ברמת חומצת החלב עשויה להוות 

אנו ממליצות הן למאמנים
והן לספורטאיות לבצע, 
במסגרת תהליך האימון,

הליך מסודר של בקרה ומעקב 
אחר המשתנים השונים שצוינו 

במאמר ואף אחרים.
מעקב מסודר יאפשר בחינת 

יעילותה של תכנית האימונים, 
השוואת היכולות בתקופות 
שונות לספורטאיות הישג 

אחרות ועוד
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בשימוש  כשמדובר  בייחוד  מגביל,  גורם 
רב במסה שרירית קטנה יחסית - שרירי 
שמכיוון  נמצא  עוד  העליון.  הגוף  פלג 
סוגי  באותם  מתחרים  וגברים  שנשים 
בגודל  מפרשים  בעלי  )כלומר,  גלשנים 
גובה  בעלות  הן  הנשים  לרוב,  אך  זהה(, 
ומשקל נמוכים יותר ומסה שרירית קטנה 
יותר, הן צריכות לייצר כוח גדול יותר כדי 
להניע את הגלשן, בייחוד בתנאי רוח לא 
מיטביים. על כן, יש חשיבות רבה לשלב 
בתהליך האימון קטעי פמפום מעט מעל 
רוח  שגלישת  מכיוון  האנאירובי.  הסף 
ד'   30 של  ממושכת  בפעילות  מאופיינת 
משמעות  יש  אירובית  לסבולת  ומעלה, 
האימון  בתהליך  ולכן  בו,  בהצלחה  רבה 
חשוב לתת את הדעת למרכיב כושר זה.

שחייה במים פתוחים
מאמנים בתחום זה מציינים כי שחיינים 
משני המינים צריכים להיות בעלי יכולת 
לשחות  המאפשרת  גבוהה,  אירובית 
בקצב גבוה, הקרוב לערך המרבי שלהם 
מדובר  לריצה,  )בדומה  זמן  לאורך 
בסף אנאירובי גבוה או יעילות מכאנית 
אחוזי  בעלי  להיות   - כן  כמו  גבוהה(. 
בריכה  לשחייני  יחסית  גבוהים  שומן 
)VanHeest et al., 2004(. הסף האנאירובי 
מקצב  ב-93.75%  נמצא  הנשים  בקרב 
 88.75% לעומת  שלהן,  המרבי  השחייה 
 .)VanHeest et al., 2004( בקרב הגברים
כלומר, הן יכלו לשמור על קצב שחייה 
יותר בנקודת הסף ביחס ליכולת  מהיר 
אלו  נתונים  שלהן.  המרבית  השחייה 
יש  לנשים  לגברים,  שיחסית  מעידים 
יכולת טובה יותר בשמירה על קצב גבוה 
במהלך שחייה ממושכת. בדומה לריצה 

למרחקים ארוכים, ניתן להסיק כי נשים 
מפצות על הצח"מ הנמוך ביכולת לשמור 
גבוה  באחוז  גבוה  קצב  על  זמן  לאורך 

מהצח"מ ומקצב השחייה המרבי שלהן.

המלצות יישומיות
	•כאשר עורכים השוואה בין ספורטאיות, 
מומלץ לבצע גם הערכה של מדדים 
ערכים  של  רק  ולא  תת-מרביים 

מרביים כצח"מ.

	•מהירות הריצה המרבית שספורטאית 
צח"מ  מבחן  במהלך  אליה  מגיעה 
עשוי להעיד על פוטנציאל הישגי. לכן, 
כשמדובר בספורטאיות הישג מומלץ 
כי דרגת הקושי במבדקי הצח"מ תעלה 
 על-ידי העלאת המהירות ולא השיפוע.

הדעת  את  לתת  יש  האימון  	•בתהליך 
תת-מרביים  מדדים  שיפור  על 
והיעילות  האנאירובי  הסף  דוגמת 
לשיפור  לגרום  במטרה  המכאנית, 
)ואף  עייפות  ולדחות  הביצוע  יכולת 
בכך לגרום לשיפור(. לדוגמה: באימון 
הדעת  את  לתת  חשוב  רוח  גלישת 
לשיפור הסף על-ידי שילוב של אימון 
ביבשה באמצעות אופני יד או מכשיר 
הסבולת  את  לשפר  כדי  חתירה 
 השרירית של שרירי פלג הגוף העליון.

ברמות  למרחקים  רצה  להיות  	•כדי 
הספורטאית  על  גבוהות,  הישג 
שיפצו  גבוהים,  צח"מ  ערכי  להציג 
נמוכה.  מכאנית  יעילות  על  לעתים 
אך  מאוד,  יעילה  ריצה  זאת,  עם 
תאפשר  לא  יחסית,  נמוך  בצח"מ 

גבוהות. הישג  לרמות  להגיע   כנראה 

לבקר  חשוב  האימון  תהליך  	•את 
דופק  )מד  אובייקטיביים  באמצעים 
והערכת רמת חומצת חלב(. אמצעים 
הן  לבחון  למאמן  לעזור  עשויים  אלו 
את השגת יעדי האימון הבודד והן את 

השגת יעדי התכנית כולה.

סיכום
ממגוון  רבות  מושפעים  הסבולת  ענפי 
רחב של משתנים - גופניים, פיזיולוגיים, 
זה  במאמר  ונוירולוגיים.  פסיכולוגיים 
להצלחה  חשובים  מאפיינים  בכמה  דנו 
אירוביים,  בענפים  ספורטאיות  בקרב 
ובהם משתנים גופניים ופיזיולוגיים. לכל 
בהצלחת  רבה  חשיבות  יש  מהם  אחד 
הספורטאית ובעמידה בסטנדרטים בין-

לאומיים.
לאחר סקירת הספרות אנו חשות שעדיין 
לנשים  בנוגע  ומקיף  מסודר  מידע  חסר 
בענפים מסוימים. אי לכך, אנו ממליצות 
לבצע,  לספורטאיות  והן  למאמנים  הן 
מסודר  הליך  האימון,  תהליך  במסגרת 
של בקרה ומעקב אחר המשתנים השונים 
מעקב  אחרים.  ואף  במאמר  שצוינו 
מסודר יאפשר בחינת יעילותה של תכנית 
בתקופות  היכולות  השוואת  האימונים, 
ועוד.  אחרות  הישג  לספורטאיות  שונות 
במאמר  שהוצג  למה  בהתאם  כן,  כמו 
חשוב לאפיין כל ספורטאית באופן אישי, 
בהתאם לנקודות החלשות והחזקות שלה, 
האימונים  תכנית  של  התאמה  ולבצע 
כזה  אפיון  הספציפי.  הענף  לדרישות 
מתאימות  אימון  שיטות  בתכנון  יסייע 

ויאפשר תהליך אימון אופטימאלי.

כאשר עורכים השוואה
בין ספורטאיות,

מומלץ לבצע גם הערכה
של מדדים תת-מרביים

ולא רק של ערכים
מרביים כצח"מ

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדוא"ל
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דמות מופת <

את  לזכותו  לזקוף  שניתן  מי  יש  אם 
הישראלית  השחייה  של  הרנסנס 
)יוז'ו(.  ז"ל  טלקי  יוסף  זהו  התחרותית 
לפניו,  גם  בישראל  שחייה  היתה  נכון, 
מן  הנחשונית  המדרגה  קפיצת  את  אך 
ניווט  לבין-לאומיים  המקומיים  המים 

הוא בדרכו הייחודית. 
קיננה  המכבי,  כפר  קיבוץ  איש  ביוז'ו, 
יהודי  נער  בהיותו  עוד  הספורט  אהבת 
יאנושק-טרנבה  של  הספורט  באגודת 
במפעלי  ייצג  שאותה  שבסלובקיה, 
חזה.  בשחיית  שונים  יהודיים  ספורט 
הוא הצליח לשרוד את מלחמת העולם 
איכשהו,  התגלגל  ובסיומה  השנייה 
שעשתה  'פטריה'  לספינה  כמעפיל, 
נעצרה  אך  הארץ  חופי  לעבר  דרכה 
באזור מפרץ חיפה על-ידי ספינות קרב 
יוז'ו  ליעד.  הגעתה  בריטיות שמנעו את 
ההחלטית  אישיותו  את  מאפיין  כמה   -
והמעשית - קפץ מן הסיפון למים ושחה 
לחוף. כשהגיע נתפס על-ידי הבריטים, 
ובמפגין לקח דגל בריטי וניגב את גופו 
את  העריך  שלא  בריטי,  חייל  הרטוב. 
המעשה, חבט בראשו בקת רובהו וסדק 
את גולגולתו וכך, זב דם, הועלה בחזרה 
במחנה  עצמו  ומצא  האנייה  לסיפון 
המעצר בעתלית. משם התגלגל, מאוחר 
יותר, לקיבוץ כפר המכבי שאליו השתייך 
דוד  עם  משיחותיי  האחרון.  ליומו  עד 
סיבור )'סוכו'(, מי שיצק מים על ידיו שנים 
הטבע  אוהב  יוז'ו,  כי  לי  התברר  רבות, 
והיופי, שימש שנים לא מעטות כאחראי 
את  לממש  ובמקביל שאף  בקיבוץ  לנוי 

של  למקום   - זה  גיליון  של  המופת  דמות   - טלקי  )יוז'ו(  יוסף  זכה  אחר  מאמן  מכל  יותר 
של  השני  בחלקה  יימחה  בל  חותם  עליה  בהטביעו  הישראלית,  השחייה  בפנטיאון  כבוד 
המאה העשרים. באישיותו הכריזמטית, בחתירה הבלתי פוסקת למצוינות דרך עבודה קשה 
ובהתמסרות הטוטלית לשחייניו - הוא הפך את גוש זבולון ל'מכה' של השחייה הישראלית 
הבין-לאומית. ובזירה  בארץ  אז  עד  כמותם  נודעו  שלא  להישגים  שחייניו  את  והוביל 

יוסף )יוז'ו( טלקי ז�ל 
פורץ הדרך בשחייה הישראלית

ד"ר גלעד ויינגרטן  |  יו"ר מנהלת הספורט ההישגי

לשעבר מנכ"ל מכון וינגייט
hgew@013net.net

יוז'ו היה אוטודידקט מוחלט. 

תוך  שחייה  לאמן  למד  הוא 

כדי התהליך, ושני העקרונות 

היו  העת  כל  אותו  שהנחו 

הפרך  עבודת  קדושת 

שילדי  וההכרה  באימונים 

ישראל אינם פחות מוכשרים 

מילדי העולם הגדול

התמונות באדיבות הארכיון ע"ש צבי נשרי במכון וינגייט

יוסף טלקי על שפת הבריכה האולימפית במשחקים האולימפיים ברומא 1960



מרץ 2013, ספורט הישגי |  75

ניסה  אהבתו לספורט כמאמן. בתחילה 
את כוחו בכדורסל בקריית חיים, שאליה 
הגיע רכוב על אופניו, עד שגילה מחדש 

את השחייה.

הבריכה בכפר המכבי
אבן שואבת לשחייני ישראל

יוז'ו שכדי  הבין  בדרכו חסרת הפשרות 
לדאוג  יש  ולהצליח  חלומות  לממש 
המכבי,  בכפר  שחייה  בריכת  להקים 
האזור  שחייני  בתחילה  יגיעו  שאליה 
של  שחייניה  מבין  בכירים  ואחר-כך 
כך   - צנטרליסטית  בדרך  רק  ישראל. 
יהיה  ניתן  פרך  אימוני  ובעזרת   - הבין 
לסגור את הפער התהומי שהיה קיים אז 
בין השחייה הישראלית לזו הבין-לאומית. 
בשלב ראשון הוא אימן בבריכת השחייה 
)השכן(,  יוחנן  רמת  בקיבוץ  הקיימת 
חייו.  פרויקט  את  התחיל  שם  ולמעשה, 
שחיינים  זו  לבריכה  התקבצו  אט  אט 
לזכות בהדרכתו  כדי  מקיבוצי הסביבה 
ברגשטיין,  רחל  מלמד,  דוד  וביניהם 
את  בעצם  שהיוו  ואחרים,  דושמן  עזרא 
הדור הראשון שעליו למד יוז'ו 'להתגלח' 
הצטרפו  השני  בשלב  שחייה.  ולאמן 
כהן  יבור, שלום  יעל  רוזן,  עוזי  לחבורה 
לאלופי  מהרה  עד  שהפכו  ואחרים, 

ישראל בסגנונות השחייה השונים. 

בביתו,  בריכה  על  חלם  יוז'ו  כאמור, 
בכפר המכבי, שבה לא יהיו לו שותפים, 
אבן  ותהיה  בשנה  חודשים   12 שתפעל 
מי שירצה להתקדם תחת  לכל  שואבת 

הצליח  הוא  המיוחדת  בדרכו  שרביטו. 
לשכנע ולגייס את חברי קיבוצו להרחיב 
המשטח  תוך  אל  הקיים  המים  בור  את 
באורך  לבריכה  ולהופכו  הקשה  הסלעי 
של כמעט... 25 מטרים. בין-לילה הפכה 
גוש  ילדי  לכל  שואבת  לאבן  הבריכה 
זבולון, שהגיעו אליה כדי ללמוד שחייה 

ולהתאמן. 
הדור השלישי של השחיינים, שכלל את 
משה גרטל, קובי ריכטר, אברהם מלמד, 
פרוכטר  דניאל  רבס,  דני  לובן,  עמית 
אישיותו  בעקבות  נסחף  ואחרים, 
זמן  בתוך  וניפץ,  יוז'ו  של  הכריזמטית 
קצר, את רוב שיאי השחייה הישראלית. 
ליוז'ו תחרות סמויה על  היתה  בתחילה 
הילדים עם המורה לחינוך גופני במוסד 
שהטיף  מנדלברוד,  איציק   - החינוכי 
לאתלטיקה, אך גם בקרב זה ניצח יוז'ו 
ואט אט הפכה השחייה האיכותית   ,)...(

לשם נרדף לגוש זבולון. 

קשרים הדוקים
עם מאמנים

ושחייני צמרת בעולם
המכבי  בכפר  הבריכה  שהוקמה  עד 
פעלו כל הבריכות בישראל רק במחצית 
השנה החמה, ואז אילץ יוז'ו את שחייניו 
להשלים את אימוניהם ב...בריכות הדגים 
מאוחר  בסחנה.  פעם  ומדי  הגוש  של 
יותר דאג יוז'ו, שהפך מומחה בליצור יש 
מאין, להתקין מנגנון של סירקולציה למי 
הבריכה, מתקן חימום ואוהל שכיסה את 
היה  שיוז'ו  היא  האמת  בחורף.  הבריכה 

לאמן  למד  הוא  מוחלט.  אוטודידקט 
שחייה תוך כדי התהליך, ושני העקרונות 
שהנחו אותו כל העת היו קדושת עבודת 
הפרך באימונים וההכרה שילדי ישראל 
העולם  מילדי  מוכשרים  פחות  אינם 
בלתי  והתעניינות  קריאה  מתוך  הגדול. 
נלאית הוא למד את כל הקשור לאימון 
בעיקר  אך  המודרני,  בעולם  שחייה 
מאמנים  עם  אמיצים  קשרים  מטוויית 
קיפוט  בוב  כמו  העולם  ברחבי  גדולים 
ייל,  אוניברסיטת  של  האגדי  )מאמנה 
מאמן אולימפי ומאמנו האישי של טרזן - 
ג'וני וייסמילר(, שארושי ההונגרי,  הופמן 

הגרמני ואחרים.

ובאישיות  יוז'ו התברך בשליטה בשפות 
ללא  )ליאונוב(,  טוביס  איבונה  מגנטית. 
ספק שחייניתו הבכירה ביותר, סיפרה לי 
כמה גיחוכים העלו סיפוריו של יוז'ו על 
קשריו המקצועיים ההדוקים עם שחייני 
לא  הציניים  לישראלים  בעולם.  צמרת 
הפורה של  דמיונו  פרי  היה ספק שהם 
פנים  איתם  כשנפגשנו  והנה,  מאמנם. 
הם  ותחרויות  אימון  במחנות  פנים  אל 
נוכחו בתדהמה כיצד אלופי עולם עולים 
אליו לרגל כדי להתייעץ עמו ולקבל את 

ברכתו.

נאה דרש ונאה קיים
המכבי  כפר  בריכת  הפכה  אט  אט 
למרכז השחייה בישראל, וכל מי ששאף 
להתקדם ולהצטיין 'עבר' אותה ו... אותו 
שעבר  שפע,  גרשון  לצמרת:  בדרכו 

נבחרת ישראל בתחרויות נגד יוון 1959 : למעלה מימין: גרשון שפע, קובי ריכטר, עמית לובן, רפי טיין, יצחק חן, יוז'ו טלקי
למטה: יואל קנדה, יצחק לוריא, אברהם מלמד, משה גרטל, יורם שניידר
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איבונה  המכבי,  לכפר  חיים  מגבעת 
מטבעון  שניידר  יורם  מחיפה,  שעברה 

ורבים אחרים.
לצורך  נפגשתי  שעמם  בעבר,  שחייניו 
היום- האימונים  את  הדגישו  זו,  כתבה 

חלקם,  מנת  שהיו  המפרכים  יומיים 
ואת שיחות  ויתור מצדו,  ללא שמץ של 
לפני  הארוכות  היומיות  המוטיבציה 
את  להם  מתאר  היה  שבהן  האימון, 
ולמדינה  להם  הצפוי  הוורוד  העתיד 
את  בהם  ומחדיר  לצמרת  יגיעו  כאשר 

האמונה כי הדבר אפשרי.

ונאה קיים. הוא  - נאה דרש  יוז'ו טלקי 
התמסר לשחייניו בכל רמ"ח איבריו ודאג 
להם כאב המגן על צאצאיו )ולפעמים אף 
כמשמעו,  פשוטו  מהם,  שבטו  חסך  לא 
את  ניצל  הוא  בקצב...(.  עמדו  משלא 
מגוון קשריו הבין-לאומיים והאישיים כדי 
במקומות  אימונים  מחנות  להם  לארגן 
המשובחים בעולם כמו אוניברסיטת ייל 
בבודפשט,  האימונים  מרכז  בארה"ב, 
ובוופרטל  בברלין  השחייה  מרכזי 
שבגרמניה ואפילו מחנות לאימוני גובה 
שבעליו  במלון  שוויץ,  מוריץ,  בסנט 
מובן  לא  היום  עד  האישי.  לחברו  הפך 
לשחייניו בעבר כיצד הוא עשה זאת, ומי 
שילם על כך, אבל את הכול הוא ארגן 
בעצמו, ללא כל סיוע, ולכן גם לא התלוו 
)שאת  ישראלים  שחייה  עסקני  אליו 
פשוט  במיוחד...(.  אהד  לא  הוא  רובם 
לא היה כל צורך באחרים, כי הוא דאג 
בבריכה   - וכמובן  לבריכה  מחוץ  לכול 
עצמה. יוז'ו דאג אף לטיולים ולאירועים 
עתירי תרבות לשחייניו. הוא אילץ אותם 
להיות נוכחים בקונצרטים פילהרמוניים 

ביותר  המפוארים  בהיכלים  ובאופרות 
הרוח  אמונה שהעשרת  מתוך  באירופה 
תשפיע לטובה גם על ההישגים בבריכה. 
כל  כיום,  אבל  כמטרד  נתפס  זה  אז 
זאת  מעריכים  בצלו  שחסו  השחיינים 

בדיעבד וזוכרים זאת בערגה.

גוש זבולון: 'מכה'
של השחייה הישראלית

יוז'ו הביא עמו  ממסעותיו ברחבי העולם 
הקטנה  הבריכה  לשפת  חידושים  תמיד 
שניות  שעון  למשל:  המכבי.  כפר  של 
באופן  לנווט  לשחיינים  שאיפשר  ענק 
סנפירים  באימונים,  זמניהם  את  עצמאי 
מיוחדים, גומיות כושר, בגדי ים חדישים 
לשחייני  שסייע  מה  כל   - בקיצור  ועוד. 
צמרת ברחבי העולם ניתן היה למצוא גם 

בבריכת השחייה של כפר המכבי!

הדומיננטית  אישיותו  ומכוח  בהדרכתו 
של  ל'מכה'  זבולון  גוש  הפך  טלקי  של 
מונה  טבעי  ובאופן  הישראלית,  השחייה 
הוא  והאולימפי.  הלאומי  למאמן  יוז'ו 
הוביל את שחייניו למשחקים האולימפיים 
גאה  והיה   1968 ובמכסיקו   1964 בטוקיו 
לגמרים  הגיעו  כמעט  ש...  בהישגיהם 
אולימפיים; בפרט אברהם 'בנוש' מלמד, 
שהחמיץ את הגמר בעשירית אחת ודורג 

תשיעי במכסיקו. 
איבונה טוביס )היום ד"ר איבונה ליאונוב( 
היתה שחיינית מעולה עוד לפני שעלתה 
לישראל ב-1964. היא הצטרפה להפועל 
זמן קצר מצאה עצמה  חיפה אך לאחר 
משתלבת בבריכת כפר המכבי, אצל יוז'ו. 
"עבורו, כמה שהאימון היה קשה ומפרך 
היא  יותר",  איכותי  נחשב  הוא  כך  יותר, 

כשהגעתי  "גם  שלו.  המוטו  את  מתארת 
גבוה,  למכסיקו חולה באנגינה, עם חום 
והכריח  הנימה  כמלוא  לי  ויתר  לא  הוא 

אותי להתאמן ולהתחרות". 

מטבע הדברים ומכוח אופיו האימפולסיבי 
הסתכסך יוז'ו עם רבים מעסקני הספורט 
שלתפיסתו  השחייה,  עסקני  עם  ובעיקר 
לא ראו בשחיין ובהישגיו את העיקר אלא 
את טובתם האישית. לאחר שנודה מאימון 
הוא  השבעים  שנות  בתחילת  הנבחרת 
במכון  למאמנים  ביה"ס  לסגל  הצטרף 
וינגייט והכשיר מאמני שחייה רבים, שאת 
הבלתי  השאיפה  בחיידק  הדביק  רובם 
מתפשרת למצוינות וללמידה ללא הרף. 
למחוננים  המפעל  במסגרת  אימן  הוא 
שהקימה רשות הספורט וטיפח שחיינים 
ואחרים.  כוכבי  יורם  גניאל,  אמיר  כמו 
הוא   )1976( מונטריאול  משחקי  לקראת 
הערוץ  של  השחייה  לפרשן  התמנה 
הראשון והחזיק במיקרופון עד ברצלונה 

 .1992

ליוז'ו  יש  הישראלית  השחייה  בפנתיאון 
והצלחותיה  ביותר,  מכובד  מקום  טלקי 
בשרשרת  חוליה  ספק  ללא  הן  בהווה 
ומכוח  נלאה  בלתי  במרץ  החל  שאותה 
חזון שנבע מאישיותו המיוחדת ומאמונה 
הכול  בישראל  שגם  מתפשרת  בלתי 

אפשרי.
אלפי  ואולי  מאות  לי  היו  אישי,  באופן 
בארץ  טלקי  יוז'ו  עם  נפלאות  שעות 
ובחו"ל וגם המון ויכוחים. דווקא את אותן 
שעות שלא עסקו בהכרח בשחייה אלא 
 - ובפילוסופיה  בתרבות  עולם,  בהוויות 

לא אשכח לעולם.

יוז'ו אילץ את שחייניו 

להיות נוכחים בקונצרטים 

פילהרמוניים ובאופרות 

בהיכלים המפוארים ביותר 

באירופה, מתוך אמונה 

שהעשרת הרוח תשפיע 

לטובה גם על ההישגים 

בבריכה. אז זה נתפס 

כמטרד אבל כיום, כל 

השחיינים שחסו בצלו 

מעריכים זאת בדיעבד 

וזוכרים זאת בערגה

מימין: אברהם מלמד, המאמן טלקי, משה גרטל ויורם שניידר, 1959
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מדעי הספורט < תזונה

שוק התוספים התזונתיים מוצף במוצרים 
המעידים כביכול על השפעות מרחיקות 
מאמצים  של  הביצוע  יכולת  על  לכת 
שיעילותו  תוסף  איתור  אולם  גופניים, 
אתגר  מהווה  מדעית  הוכחה  היישומית 
אחד  הוא  אלנין   )β( בטא  פשוט.  לא 
כמשפר  שיעילותו  היחידים  התוספים 
והוא  מדעית,  הוכחה  גופניים  ביצועים 
מצטרף לרשימה מצומצמת של חומרים 
כגון קריאטין וקפאין. במאמר זה נסקור 
את הידע העדכני המבוסס על מחקרים 
שיפוטיים  בעיתונים  שפורסמו  מדעיים 
פופולרית(,  עממית  ספרות  )שאינם 
הפעולה  מנגנון  את  להסביר  וננסה 
ביצוע  יכולת  על  השפעתו  התוסף,  של 
השימוש  של  אחרים  והיבטים  מאמצים 
בו. אנו מקווים שסקירה זו תסייע בידע 
ובהבנה של התאמת התוסף לספורטאי, 
המרבית  התועלת  את  להפיק  וכיצד 

מהמוצר כחלק מתכנית האימונים.

מיחידות  מורכבים  בטבע  החלבונים 
היסוד - חומצות אמינו:

 ,) •	essential( 22 חומצות אמינו חיוניות 
באופן  לייצר  מסוגל  אינו  שהגוף 
עצמאי, ולכן הן חייבות להיות מסופקות 

ממקור חיצוני )במזון/תוסף(
חיוניות	•  לא  אמינו  חומצות 
מסוגל  שהגוף   ,)non-essential(
אחרות,  אמינו  מחומצות  לייצר 
מהמזון. מתקבלות  חלקן   אולם 

חיונית,  לא  היא חומצת אמינו  β-אלנין 
עוף  בשר,  כגון  מהחי  במזון  המסופקת 
ודגים. כל אלה מכילים קרנוזין )המתפרק 
שמרכיבות  האמינו  לחומצות  במעי 
חומצת  היסטידין(.   L-ו β-אלנין   - אותו 
β-אלנין התגלתה לראשונה ב-1900 ע"י 
זיהה  שנים  עשר  וכעבור   ,gulewitsch
כאמור,  שמורכב,  הקרנוזין,  את  החוקר 
מחומצות האמינו β-אלנין ו-L היסטידין. 
הראשון  המחקר  פורסם  ב-1938 

סתירת  על  והשפעותיו  הקרנוזין  על 
 Bate-Smith( בשריר  )בופר(  חומצה 
הוכיחו  נוספים  רבים  מחקרים   .)1938
הקרנוזין  של  הרלוונטי  התפקיד  את 
בשמירה על איזון פיזיולוגי של יוני מימן 
)H+( בשריר )Harris et al., 2006(. בעשור 
לבדיקת  מחקרים  כמה  נערכו  האחרון 
על  ב-β-אלנין  השימוש  של  ההשפעות 
חלוץ  האריס,  רוג'ר  גופניים.  ביצועים 
את  שבדק  ב-1992(,  )כבר  החוקרים 
השפעת הקריאטין על מפתחי גוף, היה 
ההשפעות  את  החוקרים  מראשוני  גם 
 Harris et al.,( β-אלנין  של  הארגוגניות 

.)1990

קרנוזין
β-אלנין וסינתזת הקרנוזין 

בשרירים
β-אלנין בשריר  הפעילות העיקרית של 
קשורה למנגנון הגברת הסינתזה )ייצור( 
של הקרנוזין בתוך התא. הקרנוזין מיוצר 

מתקבלת  גם  היא  אך  בעצמו,  לייצר  מסוגל  שהגוף  אמינו  חומצת  היא  אלנין   )β( בטא 
מתברר  כתוסף,  β-אלנין  על  העדכני  המידע  על-פי  ודגים.  עוף  בשר,  כגון  מהחי  ממזון 
מנגנון  הבנת  מדעית.  הוכחה  גופניים  ביצועים  כמשפר  שיעילותו  הבודדים  אחד  שהוא 
זאת  ולאור  וארוכים  קצרים  מאמצים  של  ביצוע  יכולת  על  השפעתו  שלו,  הפעולה 
המרבית. התועלת  את  מהתוסף  להפיק  למאמן  לסייע  עשויות  לספורטאי  התאמתו 

בֶּט�א )β( אלנין כמשפר ביצועים
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מחומצות  השלד  בשרירי  )מסונתז( 
אולם  ו-β-אלנין,  L-היסטידין  האמינו 
הגורם  מהווה  β-אלנין  של  זמינותה 
המגביל את קצב סינתזת הקרנוזין בתוך 
בפלזמה  שריכוזו  מכיוון  השריר,  תאי 
L-היסטידין.  לריכוז  בהשוואה  נמוך 
יתר על כן, הזיקה של  האנזים שמזרז 
 )CS( הקרנוזין  סינתיזת  את  )מקטלז( 
לזיקתו  בהשוואה  גבוהה  ל-L-היסטידין 

של CS ל-β אלנין. 

השפעת הקרנוזין
על ההומיאוסטזיס
של חומצה-בסיס

תהליך  הוא  איזון(  )מצב  הומיאוסטזיס 
יציבותו  על  שומר  חי  גוף  שבו  ביולוגי, 
מהסביבה  מתבדל  שהוא  תוך  הפנימית 
חיצוניות.  השפעות  למרות  החיצונית 
שינוי של  באמצעות  זאת  עושה  הוא 

חומרים חיצוניים שמסתפחים אליו.
זו דרושה להבטחה של  יציבות פנימית 
תפקוד תקין בכל היבט הקשור לחיים: 
הגוף,  טמפרטורת  של  קבועים  ערכים 
חומציות  דרגת  ומים,  מלחים  ריכוזי 
ותכולת אנרגיה, פעילות מערכת העצבים 
מרכזי  הוא  ההומיאוסטזיס  רעיון  ועוד. 
פסיכולוגיים הקשורים  בהיבטים  גם 
הקשורים  ובאלה  ולפיזיקה  לביולוגיה 
חומצה- של  ההומיאוסטזיס  לתודעה. 
לפעילות  בסיסי  תנאי  מהווה  בסיס 
ליכולת  והכרחי  השריר  של  תקינה 
לביצועים  הדרושה  אופטימאלית  כיווץ 

של  הפיזיולוגי  תפקידו  מיטביים. 
החשובה  בתרומתו  הוא  הקרנוזין 
לשמירה על ההומיאוסטזיס של חומצה-
בסיס ע"י קשירת +H ובעקבות כך הורדת 
בפר   מהווה  קרנוזין  בשריר.  החומציות 
)סותר חומציות( תוך-תאי, כאשר תמיסת 
לשינוי  תמיסה ה'מתנגדת'  היא  בופר 
בדרגת החומציות )ערכי ה-pH(. תמיסת 
כלל חומצה חלשה  בדרך  מכילה  בופר 
דוגמה  חזק(.  בסיס  )בד"כ  חיובי  ויון 
 )Na+( לבופר היא תמיסה המכילה נתרן

.)HCH3
ויון הביקרבונט )-

תפקידים פיזיולוגיים נוספים 
של הקרנוזין

ברקמות  גם  מצוי  שהקרנוזין  מאחר 
מוח  כמו  ברקמות  בעיקר  אחרות, 
תפקידים  לו  שיש  להניח  סביר  ולב, 
שהקרנוזין  מתברר  נוספים.  פיזיולוגיים 
עשוי לתפקד כשליח עצבי, כנראה ע"י 
במערכת  עצב  תאי  עם  אינטראקציה 
עשוי  קרנוזין  שתיסוף  נמצא  העצבים. 
בחולים  נוירולוגיים  תפקודים  לשפר 
השפעות  מיוחסות  לקרנוזין  אוטיסטים. 
חלבונים  של  הגנה  הכוללות  נוספות, 
)גליקציה(,  סוכרים  עם  קשירה  כנגד 
פעילות נוגדת חמצון, עיכוב של תהליכי 
הזדקנות )anti-aging( ויכולת לשפר את 
הרגישות ליוני סידן )+Ca2( במנגנון כיווץ 

השריר.  
מחקרים השוואתיים על מינים שונים של 
בעלי חיים )פיזיולוגיה השוואתית( דיווחו 

בשרירים  קרנוזין  של  שונות  רמות  על 
כי  נמצא  למשל,  בדגים,   .)Abe, 2000(
במינים החיים במעמקי האוקיינוס, ששם 
חמצת  נוצרת  נמוכה,  החמצן  זמינות 
מואצת(,  מגליקוליזה  )כתוצאה  שריר 
ונמדדו ריכוזים גבוהים יותר של קרנוזין 
מאשר בשריריהם של דגים החיים במים 
המסוגל  הלווייתן,  בשרירי  גם  רדודים. 
לשהות במים עמוקים בלי לנשום, נמדדו 
ריכוזים גבוהים של קרנוזין, כמו ביונקים 
)כגון  קצרים  במיאוצים  המתמחים 
כלבים וסוסי מירוץ(, בהשוואה לריכוזים 
אצל  שנמדדו  קרנוזין  של  יותר  נמוכים 

יונקים אחרים )כגון בני אדם(.

השפעות של אימונים גופניים 
על קרנוזין בשריר 

בספורטאים מאומנים, העוסקים בענפי 
עצימים  מאמצים  הדורשים  ספורט 
חותרים(,  מ',   800 רצי  )כגון  וקצרים 
ריכוז  של  יותר  גבוהים  ערכים  נמדדו 
חומצת חלב בדם לאחר ביצוע מאמצים 
עצימים, בהשוואה לערכים שנמדדו אצל 
תכולת  כן,  על  יתר  סבולת.  ספורטאי 
הקרנוזין בשריר ויכולת סתירת החומצה 
היו גבוהות אצל החותרים ורצי ה-800 מ' 
בספורטאי  שנמדדו  לערכים  בהשוואה 

סבולת )כגון רצי מרתון(.   
סוזוקי וחב' )Suzuki et al., 2002( דיווחו 
על מתאם חיובי גבוה בין ריכוזי הקרנוזין 
ב'מבחן  הביצוע  איכות  לבין  בשריר 
האנאירובי של וינגייט', במיוחד בשלבים 
האחרונים של המאמץ, שבהם מתרחשת 
חלב.  חומצת  בערכי  תלולה  עלייה 
הראו   )Tallon et al., 2005( וחב'  טאלון 
ריכוזי  נמדדו  מנוסים  גוף  במפתחי  כי 
קרנוזין הגבוהים פי 2 מערכים שנמדדו 
בנבדקים לא מאומנים. החוקרים סברו 
טווח.  ארוכי  לאימונים  תגובה  שזוהי 
אלה  שבספורטאים  נמצא  כן,  על  יתר 
סתירת  ליכולת  הקרנוזין  של  התרומה 

שיפור ביצועים בעקבות 

נטילת β-אלנין מומחש יותר 

כאשר המאמצים הגופניים 

עצימים ונמשכים יותר מ-60 

שניות )ברצף או לסירוגין( 
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החומצה היתה גבוהה בכ-20% בהשוואה 
לזו של אנשים לא מאומנים. זהו ממצא 
חשוב, בהתייחס לכך שאימוני פיתוח גוף 
חמצת  של  חוזרות  לאפיזודות  קשורים 
תוך-שרירית. נתונים אלה סייעו לאישוש 
תוך-תאי.   כבפר  הקרנוזין  של  תפקידו 
אולם העדות החשובה ביותר על תפקיד 
מגיעה  אדם  בבני  הקרנוזין  של  הבפר 
ממחקרים שבהם דווח שתוספת β-אלנין 
ותורמת  ביצועים  על  לטובה  משפיעה 
וחב'   Hobson( השריר  בעייפות  לעיכוב 

.)2012
עדויות ממחקרי רוחב תומכות בהשערה 
מוגבר  בשריר  הקרנוזין  ייצור  שקצב 
בעצימות  גופניים  לאימונים  כתגובה 
מחקרי  רוב  אולם  ארוך,  ולטווח  גבוהה 
האורך אינם תומכים ברעיון זה. לדוגמה, 
אימונים  כי  הראו   )2004( וחב'  סוזוקי 
בעצימות גבוהה של אנשים לא מאומנים, 
של  לעלייה  הביאו  שבועות,   8 שנמשכו 
עם  בשריר.  הקרנוזין  בתכולת   100%
זאת, רוב המחקרים שבוצעו בעיקר על 
להמחיש  הצליחו  לא  מאומנים,  אנשים 
בעקבות  בקרנוזין  משמעותית  עלייה 
אימונים עצימים במשך 10 או 16 שבועות 

   .)Hoffman et al., 2006 ,למשל(

בריכוז  לעלייה  לגרום  יכול  עוד  מה 
על  שנערך  במחקר  בשריר?  הקרנוזין 
מתן  של  ההשפעה  את  ובדק  חולדות 
משמעותית  עלייה  נמצאה  טסטוסטרון 
 Penafiel et( בתכולת הקרנוזין בשרירים
al., 2004( לכן, סביר שהעלייה שנצפתה 
בקרב  התוך-שרירי  הקרנוזין  בערכי 
מפתחי גוף נבעה משימוש )לא מדווח( 
בסטרואידים אנאבוליים ולא רק כתגובה 
 Artioli et al.,( עצימים  לאימונים  ישירה 

   .)2010

 .II-ו I הקרנוזין מצוי בסיבי שריר מטיפוס
בסיבים  משמעותית  גבוהים  הריכוזים 
מטיפוס II )המגיבים היטב לאימוני כוח 
ומאפשרים עלייה בעוצמה ובכוח מרבי(. 
ארוכי  עצימים,  שאימונים  אפוא  ייתכן 
בריכוזי  לעלייה  לגרום  עשויים  טווח, 
-β-ב שימוש  ללא  גם  בשריר  הקרנוזין 

'נקיים'  מחקרים  דרושים  ולכן  אלנין, 
)ללא שימוש בסטרואידים( וארוכי טווח 

לצורך אישוש השערה זו.  

תיסוף β-אלנין
בשרירים  מסונתז  הקרנוזין  שצוין,  כפי 
האמינו  מחומצות  אחרות  וברקמות 
ו-L-היסטידין בנוכחות האנזים  β-אלנין 
CS.  מכיוון שסינתזה זו מוגבלת בזמינות 
שתיסוף  ייתכן  בפלזמה,  β-אלנין  של 
קרנוזין  סינתזת  של  הגברה  יאפשר 
 )Harris et al., 2006( 'בשריר. האריס וחב

-β-ב השימוש  של  ההשפעה  את  בדקו 
גוף  בשרירי  הקרנוזין  תכולת  על  אלנין 
בשלושה  השתמשו  החוקרים  האדם. 
משקל  מ"ג/ק"ג  ו-40   20  ,10 מינונים: 
גוף, ודיווחו שהמינון הגבוה ביותר גרם 
אולם  בסרום,  β-אלנין  של  שיא  לערכי 
התבטא גם בתגובה של עקצוץ )נימול(. 
)בכל  המרבי  שהמינון  הסיקו  החוקרים 
מנה(, שניתן לצרוך ללא תופעות לוואי, 
מינון  גוף,  משקל  מ"ג/ק"ג   10 הוא 
למנת  מ"ג  כ-800  שתואם לממוצע של 
הגשה )עבור אדם שמשקלו כ-80 ק"ג(.

הקינטיקה של β-אלנין בדם
30 עד 40 דקות לאחר נטילת הכמוסה 
ה-β-אלנין  ריכוז  שיא  נמדד  )קפסולה( 
שבו   ,)t½( החיים  מחצית  זמן  בפלזמה. 
כ-25  הוא  המרבי,  מהריכוז   50% נמדד 
והחזרה  השיא,  הופעת  לאחר  דקות 
שעות   3 לאחר  מתרחשת  בסיס  לערכי 
לצרוך  מומלץ  לכן  הקפסולה.  מבליעת 
היום,  במהלך  התוסף  של  מנות  כמה 
במרווחים של לא פחות מ-3 שעות בין 

המנות.

-β-השפעת  השימוש ב
אלנין על ביצועים ועייפות 

את  להגדיל  עשוי  ב-β-אלנין  השימוש 
לתרום  ובכך  בשריר  הקרנוזין  ריכוז 
התוך-  H+ של  ההומיאוסטזיס  לשיפור 

שרירי, ולכן אין זה פלא שתוסף זה הוא 
 ergogenic( אֶרגוגני  פוטנציאל  בעל 
הספרות  ואכן,   ביצועים(.  משפר   -
-β-ב שהשימוש  מדווחת  המדעית 

אלנין מביא לשיפור בביצועים. השאלה 
מאמצים  סוגי  לאיזה  היא  המתבקשת 

מתאים β-אלנין. 

כוח מרבי
Kendrick וחב' )2008( בדקו את השפעת 
ביצוע  יכולת  על  ב-β-אלנין  השימוש 
 squat, )כגון  כוח  תרגילי  מגוון  של 
יכולת  על  וגם   )bench press, dead lift
ברך  )פשיטת  איזוקינטי  כוח  פיתוח 
שהשיפור  ומצאו  קינטי(  בדינמומטר 
ישיר  ביחס  מצויה  הביצוע  ביכולת 
וחב'  הופמן  שנוספה.  הקרנוזין  לכמות 
)2006( לא הצליחו להראות שיפור בכוח 
מרבי )1RM(, לאחר תוספת של β-אלנין. 
ממצאים אלו אינם מפתיעים, בהתחשב 
במנגנון הפעולה ובהשפעה של התוסף 
מתאים  התוסף  חומציות.  סתירת  על 
מ-30-20  יותר  הנמשכים  למאמצים 
בדרך  שכן,  הפוגות.  למאמצי  או  שניות 
כוח  המצריכים  קצרים,  ביצועים  כלל 
מרבי, אינם מוגבלים על-ידי חמצת. גם 
מחקרים קודמים )ראה עם סותרי חומצה 
 )NaHCO3( לשתייה  סודה  כגון  אחרים 
לא הצליחו להראות השפעה ארגוגנית 
 Artioli et al.,( )על ביצועי כוח )ראה איור

.)2010; Portington et al., 1998

איזוקינטיים  מאמצים  ביצוע  במהלך 
וההתנגדות  קבועה  הכיווץ  )מהירות 
פיזיולוגית  עלייה  התקבלה  משתנה( 
התוך-שרירית.  החמצת  בדרגת 
ב-  שימוש  נעשה  שבהם  במחקרים 
מאמצים  ביצוע  במהלך   NaHCO3

-β-ב השימוש  של  לתרומה  המביאים  המנגנונים  את  הממחישה  כללית,  סכמה 
אלנין ביכולת ביצוע של מאמצים עצימים
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גדולים  יתרונות  נמצאו  איזוקינטיים 
 60 שנמשכו  במאמצים  מאשר  יותר 
ב-  השימוש  אולם  דקות,   5 עד  שניות 
לוואי  תופעות  בשל  הופסק 

 
NaHCO3

שכללו  העיכול,  במערכת  בעיקר  רבות, 
ריפלוקס והקאה במהלך ביצוע המאמץ   
מדובר   )Portington et al., 1998(.
תרגילים  של  חוזרים  בביצועים  בעיקר 
וביניהם  קצר  ובטווח  גבוהה  בעוצמה 
 Suzuki קצרים.  התאוששות  מרווחי 
וחב' )2006( בדקו את ההשפעה של מתן 
תמצית בשר עוף, המהווה מקור חלבוני 
L-היסטידין )נוסף על עשיר המכיל גם 
של  גבוהות  רמות  גם  ומכיל  β-אלנין( 
β-אלנין.  ישיר של  קרנוזין, במקום מתן 
במחקר זה לא נצפתה השפעה מיטיבה 
 10 שכלל  איזוקינטי  מבחן  ביצוע  על 
חזרות של 5 שניות כ"א בדיווש מרבי על 
אופן ארגומטרי ובמרווחים של 25 שניות 
העדר  את  להסביר  ניתן  החזרות.  בין 
ההשפעה של תמצית העוף בכך שעידוד 
יחס שונה  דורש  ייצור הקרנוזין בשריר 
בין חומצות האמינו מזה שקיים בתמצית 
עוף, ולכן תמצית זו אינה מהווה תחליף 

לתיסוף מבודד ונקודתי של β-אלנין.  
שיפור  המחישו   )2007( וחב'   Derave
מאמץ  של  ביצוע  ביכולת  משמעותי 
 X איזומטרי של פשיטת רגל 5 פעמים 
30 שניות, שהושג ע"י תיסוף של β-אלנין 
מבודד. Sale וחב' )2012( דווחו ששימוש 
ב-β-אלנין במינון יומי של 6.4 ג' במשך 
סבולת  את  בכ-13%  שיפר  שבועות   4
השריר בכיווצים איזומטריים של הברך. 
ליכולת  התוצאה  את  ייחסו  החוקרים 
בעקבות  שהתקבלה  המשופרת  הבפר 

עליית ריכוזי הקרנוזין בשריר.

מאמצים אירוביים
לא נמצאה השפעה חיובית של תוספת 
מרבית  חמצן  צריכת  על  β-אלנין  של 
ב-β-אלנין  השימוש  אולם   ,)VO2max(

שיפר את הסף האנאירובי )רכיב הסבולת 
האירובית(. מחקר אחד בדק במשך 28 
ימים את ההשפעה של תוספת β-אלנין 
ו/או קריאטין על סבולת אירובית, ודיווח 
על עלייה משמעותית בכוח ובסף חומצת 
החלב )Zoeller et al., 2007(. מחקר אחר 
דיווח אף הוא על תוצאות דומות - שיפור 
של 13% בסף האנאירובי הנשימתי אצל 
 Stout  et al.,( נשים שתוספו ב-β-אלנין 
2007(. הסבר אפשרי לתוצאות אלו הוא 
לסתירת  הבופר-קרנוזין  של  התרומה 
החומציות בשרירי הנבדקות, שהתבטא 
)שיפור( של סף חומצת  ימינה  בהסטה 
מאמץ  בעוצמות  שהתרחש  החלב, 
גבוהות יותר בהשוואה לעוצמות המאמץ 

ללא השימוש בתוסף.  
ו-10   4 במשך  חקרו   )2008( וחב'   Hill
-β-ב השימוש  השפעת  את  שבועות 
בשריר  הקרנוזין  תכולת  על  אלנין 
ארגומטרי  אופן  על  רכיבה  איכות  ועל 
הרביעי  השבוע  בסוף   .110%VO2max-ב
תכולת  )בכ-60%(  משמעותית  עלתה 
גם  שהתבטאה  בשרירים,  הקרנוזין 
ביכולת   13% של  משמעותית  בעלייה  
ביצוע עבודה במהלך בדיקת רכיבה על 
של  נוספים  שבועות   6 לאחר  אופניים. 
תיסוף חלה עלייה נוספת של 20% בריכוז 
ביצוע  ביכולת  ועלייה  בשריר  הקרנוזין 
בהשוואה   16.2% של  בשיעור  המאמץ 

לערכים שנמדדו בתחילת המחקר.
שעל-אף  הראו   )2008( וחב'  הופמן 
משפר  אינו  ב-β-אלנין  שהשימוש 
נצפה  בודד,  מרבי  כוח  של  ביצועים 
עבודה  ביצוע  ביכולת   20% של  שיפור 
בספורטאי  התנגדות  אימוני  במהלך 
כוח מאומנים היטב. לעומת זאת, כאשר 
יותר  נמוכים  לערכים  הביאו  המאמצים 
של חמצת שרירים )כלומר, חזרה בודדת 
שניות  מ-60  פחות  שנמשך  תרגיל  של 
או חזרה בודדת של תרגילים הדורשים 
יחסית(,  קטנות  שריר  בקבוצות  שימוש 

לא נצפו השפעות  מיטיבות של שימוש 
ב-β-אלנין.

מובהק  שיפור  מצא  לא  אחר  מחקר 
שימוש  בעקבות  מ'   400 ריצת  בזמן 
 Derave( שבועות   4 למשך  ב-β-אלנין 
במיוחד  מעניין  הממצא   )et al., 2007
מאמץ  ביצוע  שבעקבות  העבודה  לאור 
עלייה  מתרחשת  שניות  כ-45  שנמשך 
השרירית.  החמצת  בערכי  משמעותית 
השערה זו נתמכת ע"י תוצאות מחקרם 
שהראו   ,)2008( וחב'   McNaughton של 
השימוש  של  הארגוגניות  ההשפעות  כי 
במאמצים  רק  מופיעות  ב-β-אלנין 

שמשכם גבוה מ-60 שניות. 

דחיית עייפות
Stout וחב' )2007( בדקו את ההשפעות 
ביצועי  על  ב-β-אלנין  השימוש  של 
הזמן  בקביעת  שנמדדה  סבולת, 
על  רכיבה  במהלך   )TTe( לתשישות 
אופן ארגומטרי.  על-אף שערכי קרנוזין 
 ,TTe ערכי  על  להשפיע  צפויים  אינם 
ואינה  הגורם המגביל  אינה  כי החמצת 
במהלך  לעייפות  כלל  בדרך  מביאה 
 Stout תת-מרביים,  מאמצים  ביצוע 
מתונה,  עלייה  על  דיווחו   )2007( וחב' 
 TTe בערכי  כ-2.5%  של  מובהקת,  אך 
במהלך המבחן. תוצאה זו עשויה להיות 
מוסברת על-ידי התרומה הגליקוליטית 
בשלבים  אנרגיה  לאספקת  המוגברת 
המביאה  המאמצים,  של  הסופיים 
לעלייה בריכוזי חומצת החלב ולחמצת. 
לעומת זאת, מחקר אחר הראה שאין כל 
השפעה חיובית של תוספת β-אלנין על 
ערכי Zoeller et al., 2007( TTe(. עדיין אין 
השפעת  אודות  החוקרים  בין  הסכמה 
התוספת של β-אלנין על רכיב הסבולת 
ועל ביצוע מאמצים אירוביים, ויש מקום 
לבדוק  כדי  נוספים  מחקרים  לביצוע 

סוגיה זו. 
ההשפעה  נבחנה  אחרים  במחקרים 

הוכח ששימוש

בחומצת אמינו β-אלנין

במשך שלושה שבועות, 

בשילוב עם אימונים

בעצימות גבוהה, הניב שיפור 

משמעותי בסף העייפות
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או משולב  )בנפרד  תיסוף קריאטין  של 
ונמצא  עייפות,  דחיית  על  β-אלנין(  עם 
שלקריאטין לבדו לא היתה השפעה על 
דחיית עייפות. יתר על כן, למתן קריאטין 
בשילוב עם β-אלנין לא היה יתרון בדחיית 
שהתקבלה  לתגובה  בהשוואה  עייפות 
   Smith .אלנין מבודד-β-לאחר שימוש ב
וחב' )2009( הוכיחו ששימוש ב-β-אלנין 
אימונים  בשילוב  שבועות,   3 במשך 
בעצימות גבוהה, הניבו שיפור משמעותי 
בסף העייפות. החוקרים דיווחו ששילוב 
בעצימות  ואימונים  β-אלנין  תיסוף  של 
גבוהה הביאו לשיפורים ב-TTe בעוצמה 
של 110%VO2max, מעבר לשיפור שחל 
נצפו  כן,  כמו  בלבד.  לאימון  כתגובה 
בתוסף  שימוש  של  מיטיבות  השפעות 
על איכות אימוני נפח ושיפור מסת הגוף 
הרזה, בהשוואה לאימונים בלבד. נתונים 
היישום  פוטנציאל  על  מצביעים  אלה 
דווחו  לאחרונה  ב-β-אלנין.  תיסוף  של 

תוצאות דומות ע"י Sale וחב' )2011(.

תופעות לוואי והשפעות 
שליליות של תיסוף β-אלנין

הידועה  היחידה  השלילית  ההשפעה 
בעקבות השימוש ב-β-אלנין היא עקצוץ 
שונות  בעוצמות  המתבטא  )נימול(, 
מנת  לצריכת  וכתגובה  שונים  באנשים 
נעלמת  התחושה  גבוה.  במינון  תוסף 
וניתן  הכמוסה,  מנטילת  כשעה  בתוך 
על-ידי  התסמינים  מרבית  את  למנוע 
ועל- מבוקר  בשחרור  בכמוסות  שימוש 

הדרגתי  מינון  של  אסטרטגיות  ידי 
לסותרי  בניגוד  אישית.  ובהתאמה 
נטילת   ,NaHCO3 כגון  אחרים  חומצה 
β-אלנין אינה מלווה באי נוחות במערכת 

העיכול.

טרם נבדקו תופעות הלוואי של השימוש 
הארוכות  תקופות  למשך  ב-β-אלנין 
מומלץ  ולכן  ברצף,  שבועות  מ-10 

תקופה  במשך  רציף  משימוש  להימנע 
יותר. בהתחשב בכך ש-β-אלנין  ארוכה 
של  הבניין  )אבן  אמינו  חומצת  היא 
עד  שנחקרו  ושהמינונים  החלבונים(, 
למינונים  בהשוואה  נמוכים  די  הם  כה 
של  השונים  החלבון  בתוספי  הנהוגים 
זו  תוספת  כי  להניח  סביר  ספורטאים, 

אינה מזיקה לבריאותו של הספורטאי.

סיכום  
תיסוף בחומצת האמינו  β-אלנין משפיע 
שלו  קרנוזין,  של  מוגברת  סינתזה  על 
חומציות(  )סותר   כבפר  חשוב  תפקיד 
שריר  בסיבי  בעיקר  השלד,  בשריר 
קצר  לטווח  אימון  זאת,  עם   .II מטיפוס 
לעלייה  מביא  אינו  גבוהה  בעוצמה 

בקרנוזין השריר. 
ההשפעה הארגוגנית )משפרת ביצועים( 
כאשר  יותר  מומחשת  β-אלנין  של 
ונמשכים  עצימים  הגופניים  המאמצים 
לסירוגין(.  או  )ברצף  שניות  מ-60  יותר 

משמעותית  לעלייה  מביאים  אלה 
בחומציות השריר. 

השימוש ב-β-אלנין הביא לדחיית עייפות 
ולשיפור בערכי הסף האנאירובי. 

)כגון  אחרים  חומצה  לסותרי  בהשוואה 
אינה  β-אלנין  של  תוספת   ,)NaHCO3

משמעותיות  לוואי  לתופעות  קשורה 
נוחות במערכת  ולאי  שגרמו למיחושים 
העיכול, למעט תחושת עקצוץ שעוצמתה 
להתגבר  ושניתן  לאדם,  מאדם  משתנה 
למנות  התיסוף  פיצול  בעזרת  עליה 

קטנות במשולב עם פחמימות. 
יש צורך במחקרים שיבדקו את תגובת 
ריכוז הקרנוזין בשריר כתגובה לאימונים 
כמו  ויותר(.  )שנה  טווח  ארוכי  עצימים 
הרבות  המחקריות  העדויות  על-אף  כן, 
β-אלנין,  של  הארגוגניות  התרומה  על 
מחקרים עתידיים יאפשרו הבנה עמוקה 
התוסף  של  הפעולה  מנגנוני  של  יותר 
שימוש  אסטרטגיות  לגיבוש  ויתרמו 

טובות יותר בו. 

נבדקים שנטלו β-אלנין

יחד עם כמות מוגברת

של פחמימות בתפריט

שיפרו את ביצועיהם 

הספורטיביים במחצית הזמן 

בהשוואה לנבדקים שנטלו 

כמות זהה של β-אלנין

אך ללא פחמימות

מסרים 'לקחת הביתה'

•לקרנוזין יש תפקיד בסתירת חומצה תוך-תאית. 	
-אלנין. • 	β-היסטידין ומ-L-קרנוזין מסונתז בתאי השריר מ

-אלנין בתאי השריר. • 	β קצב סינתזת הקרנוזין מושפע מזמינות

• שבועות או יותר עשוי להעלות את ריכוזו בתאי  שימוש ב-β-אלנין למשך 4	

חיוביות לשיפור  ייצור הקרנוזין בשרירים, עם השלכות  ואת קצב  שריר 

הבפר התוך-שרירי.

• שבועות, לא העלה  את ריכוז הקנוזין  אימון עצים, המתקיים במשך 16	

בשריר.

ג'( למנות   • β-אלנין )6-3	 מומלץ לחלק את הכמות היומית הכוללת של 

שמשקלן 1500-800 מ"ג. מינון גבוה יותר עלול לגרום לעקצוץ. לא דווח 

על תופעות לוואי אחרות בעקבות מתן תיסוף.

 • 	60 בין  של  טווח,  וקצרי  עצימים  לביצועים  לסייע  עשוי  β-אלנין  תיסוף 

שניות ל-5 דקות.
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תשובה שאלה

התוסף בטוח לשימוש. נבדקה השפעה של שימוש רציף ב-β-אלנין עד 12 שבועות  על 
ולא נמצאה השפעה  והורמונליים,  ביוכימיים, המטולוגיים  גדול של סממני דם  מערך 

שלילית. אין מידע לגבי השפעה ארוכת טווח של שימוש בתיסוף.
האם השימוש ב-β-אלנין בטוח?

מרבית הקרנוזין שנצרך מתפרק במערכת העיכול )gI( לחומצות אמינו המרכיבים אותו 
שבסינתזת   מכיוון  אנזימים.  על-ידי  בדם  להתפרק  וממשיך  ו-L-היסטידין  β-אלנין   -
הקרנוזין הגורם המגביל הוא β-אלנין, אספקה ישירה של קרנוזין פחות יעילה מאספקה 

מבודדת של β-אלנין.

למה לא ליטול קרנוזין במקום
β-אלנין?

רק  קיים  β-אלנין  בעוד  בשרירים,  גבוהים  בריכוזים  מצוי  L-היסטידין  מומלץ!  לא 
בכמויות קטנות. נקבע כי ריכוז ה β-אלנין מהווה את הגורם המגביל, שמניע את סינתזת 
הקרנוזין. ההמלצה היא להגדיל באופן גורף את כמות החלבון בתפריט של ספורטאי 

הצורך תיסוף של β-אלנין.

האם מומלץ לספק L-היסטידין עם
β-אלנין, כי L-היסטידין הוא רכיב 

של הקרנוזין?

קיימות שתי שיטות עיקריות: ביופסיות שרירים ושיטת התהודה המגנטית )MRS(. נמצא 
שתיסוף ב-β-אלנין גרם לעלייה משמעותית של 40-80% בריכוזי הקרנוזין, בהתאם לסוג 

השרירים, למינון ולמשך השימוש בתוסף.

איך יודעים ש-β אלנין אכן העלה 
את רמות הקרנוזין בשרירים?

העלייה בריכוז הקרנוזין בשרירים חיונית ויעילה בכל רצף האימון, מכיוון שהוא משמש 
הן בתהליכי הפקת אנרגיה, הן במנגנונים עצביים והן כבופר לסתירת חומצה בשריר.

באיזה שלב באימון העלייה בריכוזי 
הקרנוזין בשרירים חיונית?

β-אלנין אינו מחליף את הקריאטין. מנגנוני הפעולה שלהם שונים. β-אלנין משפיע על 
לא  והעוצמה.  הכוח  להגברת  כיעיל  הוכח  קריאטין  בעוד  השרירית,  החמצת  הפחתת 

נמצאה השפעה סינרגטית של התוספים הנ"ל.

האם תיסוף β-אלנין מחליף את 
הקריאטין?

על סמך מחקרים, המינון המומלץ הוא 6.4-3.2 גרמים ליום. מומלץ לחלק למנות בנות 
1.6-0.8 ג' במנת הגשה בכל 3 שעות.

מהו המינון המומלץ של β-אלנין?

נדרש  שבהם  באימונים  ו/או  ספורט  בענפי  העוסקים  לספורטאים  מתאים  התיסוף 
ובביצוע של 60 שניות לפחות. התיסוף מתאים  כוח מרבי או תת-מרבי בכמה חזרות 
למתאמנים פעילים שמעוניינים לשפר את יכולתם. הוא אינו מתאים לשלבים הראשונים 

של האימונים, שבהם טרם מומש הפוטנציאל האישי של המתאמן.

לאיזה ענף ספורט וסוג אימונים 
מתאים תיסוף של β-אלנין?

שיפור יכולת הביצוע היא מצטברת. השיפור מתחיל כבר בשבוע הראשון ומגיע לשיא 
בתוך 4 שבועות. שימוש בטוח הוא עד 12 שבועות ברצף.

מהו הזמן המינימלי לשיפור היכולת 
בעקבות התיסוף?

פחמימות  של  מוגברת  כמות  עם  יחד  β-אלנין  שנטלו  שנבדקים  דווח  לאחרונה  כן. 
בתפריט שיפרו את ביצועיהם הספורטיביים במחצית הזמן בהשוואה לנבדקים שנטלו 
בכמות  מופרש  שהאינסולין  הוא  ההסבר  פחמימות.  ללא  אך  β-אלנין  של  זהה  כמות 
גדולה בהשפעת הפחמימות וחיוני בהסעת החלבונים )β-אלנין( מהדם לתאים והסינתזה 

שלהם בתאים.

האם יש טכניקות להאצת ההשפעה 
של התיסוף?

עקצוץ )Parathesia( נגרם כתוצאה מקשירת ה-β-אלנין לקולטנים עצביים רבים המצויים 
זו  סיכות(. תחושה  נעיצת  )תחושה של  נגרמת תחושה של עקצוץ  ולכן  לעור,  מתחת 
מתחילה 20-15 דקות לאחר צריכת התוסף ובדרך כלל ממשיכה 1.5-1 שעות. העוצמה 
משתנה בהתאם למינון ולרגישות האישית ואף למעוררים כגון קפאין. תחושה זו חולפת 
בד"כ כעבור 2-1 שבועות של שימוש מתמשך. אכילה של פחמימות עם נטילת התיסוף 

מקטינה את ההשפעה המעקצצת. 

מהו העקצוץ שאני מרגיש כשאני 
לוקח β-אלנין?

של  והשפעה  לפעולה  מדד  מהווה  אינה  ולכן  סובייקטיבית,  היא  העקצוץ  תחושת 
וכאמור, מפחיתה   תוספת של פחמימות מגבירה את ההשפעה של התיסוף  התיסוף. 

את העקצוץ.

אם אני לא מרגיש עקצוץ, זה אומר 
ש- β-אלנין לא משפיע עלי?

טבלה 1:  שאלות נפוצות ותשובות לגבי השימוש ב-β-אלנין   

yaniva@wingate.org.il :רשימת המקורות שמורה במערכת. ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדוא"ל
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