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קוראים יקרים
אנו שמחים להשיק את המהדורה השישית של הניוזלטר המדעי-רפואי של הוועד האולימפי
בישראל ,בשיתוף היחידה לספורט הישגי והוועדה הרפואית של הוועד האולימפי בישראל.
בימים כתיקונם היינו אמורים להימצא עתה בישורת האחרונה של ההכנות לקראת המשחקים
האולימפיים בטוקיו ,אולם מגפת הקורונה טרפה את הקלפים והותירה את עולם הספורט ריק
ומיותם מאירועים .בימים אלה הוא מנסה להשתקם ולחשב את מסלולו מחדש ,בינתיים תחת
מעטה של חוסר ודאות.
במה נעסוק הפעם? על הספורט בעידן הקורונה ועל התכניות של הוועד האולימפי בישראל בשנה
אולימפית נוספת בכתבתו של מולי אפשטיין .על השינויים הפיזיולוגיים שחלים בגוף בעקבות
הפסקת אימונים תוכלו לקרוא בכתבתו של פרופסור גל דובנוב-רז .על מניעת חולי ופציעות
ועל האמצעים החדשים בעולם רפואת הספורט תוכלו לקרוא בכתבתו של פרופסור דני נמט.
ירדן הר לב תיקח אתכם למסע סמינרים מקוון ברחבי העולם .התזונאית רקפת אריאלי ואחרים
מתארים את חשיבות השימוש בתוספי ברזל בטרם העלייה לאימונים בתנאי גובה .את פיתוחו
של שעון אפיגנטי ייחודי שמנבא את הגיל על-פי שרירי השלד של בני אדם ,מתאר פרופסור
ניר עינון .האם יש הבדל בין טבילה במים קרים לפלסבו מבחינת שיפור במדדי התאוששות
אובייקטיביים וסובייקטיביים? על כך בכתבתו של עידן חרט .מאפיינים אנתרופומטריים ויכולות
גופניות בהתאם לעמדות במגרש בקרב שחקני נבחרת העתודה ( )U20של ישראל בכדוריד
מציגים יניב אשכנזי ,רותם כסלו-כהן וד״ר מיכל ארנון .ולראשונה ,מדור חדש בשם “מאמנים
ואימון” ,ובו תמצאו הפעם את כתבותיהם של המאמנים ניב ליבנר וליאור כהן.
קובץ ה pdf-שלפניכם הוא קובץ אינטראקטיבי .העברת הסמן על הקישורים הפעילים שבקובץ
והקלקה עליהם תנווט אתכם מתוך הקובץ עצמו למאמר המלא ,לקטעי יוטיוב ,לפודקסט
ולאתרי אינטרנט שבהם תמצאו הרחבה על התכנים שבניוזלטר.
בברכת קריאה נעימה!

גילי לוסטיג

מולי אפשטיין

מנכ”ל
הוועד האולימפי בישראל

מנהל מדעי ועורך הניוזלטר
הוועד האולימפי בישראל
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הוועד האולימפי בישראל

מולי אפשטיין

המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל

מחשבים מסלול מחדש -
הספורט בעידן הקורונה
עולם הספורט בכל מדינות העולם נמצא היום בתקופה של חוסר ודאות.
בפעם הראשונה מזה קרוב לשמונים שנה בוטלו המשחקים האולימפיים ,והם
נדחו לחודש יולי  .2021הוועד האולימפי בישראל הסתגל במהירות למציאות
החדשה וקבע מטרות לטווח הקרוב ,הבינוני והרחוק.

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

בעולם נורמלי היינו נמצאים כיום במרחק של פחות משלושה חודשים מטקס הפתיחה של
המשחקים האולימפיים טוקיו  .2020אולם מגפת הקורונה שפרצה אי-שם בתחילת השנה טרפה
את כל הקלפים וכפתה מציאות גלובלית זרה ומוזרה.
שביב התקווה שבו נאחזו ראשי הוועד האולימפי הבין-לאומי התנפץ בסוף חודש מרץ אל מול
גל ביטולים מסיבי של אירועי הספורט הבין-לאומיים .היה ברור שקיום המשחקים במועדם הוא
בלתי אפשרי וההחלטה הדרמטית נפלה  -משחקי טוקיו  2020ייפתחו ב 23-ביולי  ,2021שנה לאחר
המועד המקורי.
בהיעדר מטרות ספורטיביות בטווח הנראה לעין ,הספורט האולימפי נכנס לתקופה של "שיתוק".
התקופה הנוכחית שנכפתה על הספורט העולמי מותירה את הספורטאים ללא מטרות הישגיות
ברורות; מציאות המשולה ל"תקופת מעבר" שאינה תחומה בזמן  -משהו שספורטאי ההישג לא
חוו אף פעם.
חוסר הוודאות שנוצר בעקבות המגפה העולמית מחייב את גופי הספורט הבין-לאומיים ואת הגופים
הלאומיים לחשב מסלול מחדש .על-אף האכזבה הרבה שבדחיית המשחקים עלינו להתעשת
במהירות ,להסתגל למציאות החדשה ולנצל את הזמן כדי ללמוד ממה שנעשה עד כה ולנסות
להשתפר לקראת ההמשך.
ארטיום דולגופיאט ומאמנו סרגיי וייסבורג ,באימון בעידן הקורונה
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הוועד האולימפי בישראל
היערכות הוועד האולימפי בישראל לשנה הקרובה

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

בטווח הקרוב  -ניצול הזמן לשיקום מפציעות כרוניות ,שילוב תוכני אימון מגוונים ,שיפור יכולות
התנועה ,חיזוק נקודות חולשה ובנייה של תשתית גופנית לאימונים ספציפיים
גם ללא מטרות הישגיות קרובות ,יש לאפשר לספורטאים לחזור לאימונים מלאים תחת תנאים
ומגבלות שיבטיחו את שלומם ואת שלום הסובבים אותם
בטווח הבינוני  -השלמת הסטנדרט האולימפי  -תו תקן אחיד ומחייב לכלל התכנים המקצועיים
שבאחריות הוועד האולימפי בישראל .הסטנדרט האולימפי יגדיר ויפרט את התכנים ואת
איכותם עבור כלל נותני השירות שפועלים תחת המעטפת המדעית-רפואית :פיתוח יכולות
גופניות ומנטאליות ,רפואה ,פיזיותרפיה ,תזונה ,פיזיולוגיה ,ניתוחי תנועה ועוד
מפגשים עם אנשי המעטפת המדעית-רפואית לסיעור מוחות ולחשיבה יישומית באשר לאופי
מתן השירותים בשנה הקרובה
הטמעה מלאה של תוכנת המידע  Smartabaseוהשלמת מאגר הנתונים
בטווח הרחוק  -גיבוש ואישור תכניות מקצועיות בהתאם ללוח הזמנים החדש של אירועי
הספורט בעולם
חידוש פעילותו של המרכז למחקר בספורט האולימפי בטכניון; ייזום וביצוע פרויקטים חדשים
חידוש פעילותו של פורום האקלים  -עם הפנים לקיץ 2021
הקמת הפורום לכרונו-ביולוגיה  -פורום שיעסוק בהיבטים שונים הקשורים לשעון הביולוגי.

האתלטית חנה מיננקו

עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

המתעמל אלכס שטילוב

5

הוועד האולימפי בישראל

ירדן הר לב

הוועד האולימפי בישראל

מסביב לעולם  -סמינרים מקוונים מרחבי הגלובוס
שיקום ספורטאי עילית :שאלות מקצועיות

מדובר בשולחן עגול בהשתתפות אנשי מקצוע מובילים בתחום השיקום של ספורטאי עילית,
בהנחיית ( Vern Gambettaמנהל  ,)Gambetta Sports Training Systemsשיאתגר את המומחים
בשאלות מקצועיות כדי לעורר למידה והתבוננות בתחום חשוב זה בספורט.
מועד :יום חמישי 7 ,במאי 20:00-19:00 ,2020
שפה :אנגלית
עלות :חינם
להרשמה :לחצו כאן
* החומרים יישמרו באתר גם לאחר מועד הסמינר.

צ׳אט בלעדי עם אליוד קיפצ'וגה

123RF, Rawpixel

האלוף האולימפי (ריו  )2016ושיאן העולם בריצת מרתון ,אליוד קיפצ'וגה ,יתארח בסמינר מקוון ויענה
על שאלות במגוון נושאים כגון :כיצד לשמור על משמעת עצמית בצל מגפת הקורונה ,שממשיכה
להגביל את שגרת האימונים ולוח תחרויות הספורט .במפגש מיוחד זה ישתף קיפצ'וגה את הצופים
ברגעי השיא שלו בקריירה ויתייחס להשפעות של דחיית המשחקים האולימפיים בטוקיו  2020על
סיכוייו לזכות במדליית זהב אולימפית במרתון בפעם השנייה ברציפות.
מועד :יום שלישי 12 ,במאי 16:00-15:00 ,2020
שפה :אנגלית
עלות :חינם
להרשמה :לחצו כאן
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הוועד האולימפי בישראל
פיתוח מהירות וביצועים בקרב ספורטאים

( Cal Dietzמאמן הכושר הלאומי של נבחרת ההוקי בארה״ב) ו( Chris Korfist-מאמן אתלטיקה
בכיר) ,מייסדי חברת  ,Reflexive Performance Resetהם שניים מהאנשים היצירתיים ביותר במרדף
אחר פיתוח ביצועים ספורטיביים .בסמינר זה ידונו צמד המומחים בכמה רעיונות חדשים שהם
דוגלים בהם באימון ספורטאים  -חובבנים ומקצוענים כאחד.
מועד :יום חמישי 14 ,במאי 20:00-19:00 ,2020
שפה :אנגלית
עלות :חינם
להרשמה :לחצו כאן
* החומרים יישמרו באתר גם לאחר מועד הסמינר.

מהי פילוסופיית האימון שלך?

כל מאמן פועל בדרכו שלו ויכול למקסם את השפעתו החיובית על חניכיו באמצעות פיתוח
פילוסופיית אימון אישית .בסמינר זה( Tom Hartley ,מאמן בכיר בארגון  ,)UK Coachingיחד
עם ( Mark Swalesמאמן נשים בארגון  ,)Football Associationינחו את המשתתפים לפתח את
פילוסופיית האימון שלהם באמצעות דיון בערכים ובהתנהגויות תוך התבוננות באופן שבו הם
מיושמים הלכה למעשה.
מועד :יום שישי 5 ,ביוני 15:00-14:00 ,2020
שפה :אנגלית
עלות :חינם (הסמינר מוגבל ל 350-משתתפים)
להרשמה :לחצו כאן
* החומרים יישמרו באתר גם לאחר מועד הסמינר וניתנים לצפייה בתשלום

פסיכולוגיית ספורט בתקופת הקורונה

נגיף הקורונה הביא לידי שינויים במחשבות ,בתחושות ובמעשים המלווים בחרדות ,בעצבנות
ובחוסר ודאות .שימוש באסטרטגיות לוויסות רגשות הוא פתרון יעיל בהתמודדות עם אתגרים
ומצבים כאלה .במסגרת הסמינר יספק פרופ׳  ,Andy Laneמומחה לפסיכולוגיית ספורט ,כלים
המתאימים לספורטאים ולפעילים גופנית במטרה להקל את השימוש במיומנויות פסיכולוגיות של
תהליכי ויסות עצמי.
מועד :יום חמישי 21 ,במאי 18:00-17:00 ,2020
שפה :אנגלית
עלות :חינם (ההרשמה מסתיימת בתאריך  14במאי )2020
להרשמה :לחצו כאן
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רפואת ספורט
אימונים בגובה וחוסר ברזל

מחסור בברזל הוא בעיה נפוצה בעולם המפותח ,ובמיוחד בקרב ספורטאים בכלל וספורטאי סבולת
בפרט .הברזל נחוץ למגוון רחב של תפקידים חיוניים כמו סיוע לנשיאת החמצן בגוף והיווצרות
המוגלובין ,מיוגלובין ,ציטוכרומים ואנזימים המעורבים בשחרור אנרגיה .רוב הברזל נמצא על גבי
תאי הדם האדומים ,בתוך חלבון ההמוגלובין ,וכאמור ,תפקידו העיקרי הוא לקשור את החמצן
לריאות ולהסיעו משם אל רקמות הגוף .יתר הברזל מאוחסן בחלבונים הנמצאים ברקמות כמו
פריטין והמוסידרין ,וחלק נמצא בחלבונים נשאים בסרום כמו טרנספרין .אם אין אספקה של ברזל
בכמות מספקת מן המזון ,פוחתת אספקת החמצן לרקמות .כתוצאה מכך קיימת ירידה בהפקת
אנרגיה לשרירים הפועלים ובכך  -פגיעה בביצועים ספורטיביים וביכולת קוגניטיבית ומנטאלית.
השכיחות הגבוהה של חוסר ברזל בקרב ספורטאים נובעת בין היתר בשל צריכה לקויה של ברזל
מן המזון ,אובדן ברזל בזיעה ,במערכת העיכול ובמערכת השתן וספיגה לקויה של ברזל עקב עלייה
ברמות של הפסידין (חלבון בעל תפקיד מרכזי בוויסות משק הברזל בגוף) ,הנלווית למאמץ גופני.

אימונים בגובה

אימונים בגובה נועדו לשפר ביצועים ,ולכן הם משולבים בתכנית האימונים של ספורטאי סבולת

maridav, 123FR

אימונים בתנאי גובה משפרים את היכולת האירובית ,ולכן הם מהווים חלק
מתכניות האימונים של ספורטאי הסבולת .אלא שחלק לא קטן מספורטאים
אלה לוקים ברמות ברזל נמוכות ,וכדי לנצל את יתרונות האימון בגובה עליהם
להגיע לאתרי האימונים ברמות ברזל תקינות ,תוך שימוש בתוספי ברזל לפני
תחילת האימונים ובמהלכם.

רקפת אריאלי

עומר ברעם

שם טוב כהן

מתמחה בתזונה
מתמחה בתזונה
דיאטנית קלינית וספורט
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק המרכז לרפואת ספורט שערי צדק המרכז לרפואת ספורט שערי צדק
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רבים .רוב ההוכחות מציגות עלייה ביכולת נשיאת החמצן בדם כתגובה להיפוקסיה בגובה ,התורמת
לשיפור בצריכת חמצן מרבית ( ,)Vo2maxושיפור בצח”מ מוביל לשיפור היכולת האירובית של
הספורטאי.
בשל השכיחות הגבוהה של ח ֶסר ברזל בספורטאי סבולת עולה השאלה ,האם הם ייהנו מהיתרונות
הפיזיולוגיים של אימון בגובה בעודם במצב של חוסר ברזל .במחקר שפרסמו לאחרונה פרופ’ בן
לוין ועמיתיו ,הם בחנו את ההשפעה של אימוני גובה על רמות הפריטין (מאגרי הברזל) על הRCV-
(נפח תאי הדם האדומים) ועל צריכת החמצן המרבית .במחקר השתתפו  39רצים למרחקים
ארוכים ( 12נשים 27 ,גברים) ,שנבדקו בארבעה שלבים .1 :שבועיים של אימונים בגובה פני הים
וקבלת תוסף ברזל במהלך כל המחקר;  .2ארבעה שבועות של אימונים יחד עם תיקוני ברזל; .3
מגורים בגובה  2500מטר ואימונים בגובה  3000-1250מטר (“קבוצת הגובה”) ,או מגורים ואימונים
בגובה פני הים (“קבוצת פני הים”);  .4שבוע של בדיקות.

המסקנות העיקריות היו אלה:

123FR, Maksym Yemelyanov

רמות ה RCV-וצריכת החמצן המרבית עלו בתגובה לחשיפה לגובה במשך ארבעה שבועות אצל
רצים עם רמות ברזל התחלתיות תקינות ,אבל נשמרו אצל רצים עם רמות התחלתיות נמוכות של
ברזל (ללא תיסוף).
ארבעה שבועות של חשיפה לגובה לאחר תיקון רמות ברזל העלתה את ה ,RCV-מה שגרם לעלייה
בצח”מ.
רמות נמוכות של ברזל לפני מעבר ארעי למגורים ולאימונים בגובה מונעים אריתרופויזה (תהליך של
יצירת תאי דם אדומים) ,ובכך מונעים שיפור ביצועים בגובה פני הים .הרמות הנמוכות עשויות להיות
מטופלות על-ידי מתן ברזל בתיסוף לפני תקופת המגורים והאימונים בגובה ובמהלכם.
לסיכום ,כדי לנצל את היתרונות הפיזיולוגיים של אימוני גובה יש להגיע לאתר האימונים עם רמות
פריטין גבוהות מ 30-נ”ג/מ”ל וליטול תוספי ברזל במהלכם.
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פרופ' דני נמט

מנהל רפואי ,הוועד האולימפי בישראל

רפואת ספורט
מניעת חול ִי ופציעות  -המאמץ משתלם!
אירועי התקופה האחרונה הפכו את כולנו למודעים יותר לחשיבות
השמירה על כללי התנהגות והיגיינה כדי למנוע חולי .מחקר שפורסם
לאחרונה מראה שגם בשגרה ,ולא רק בימי קורונה ,תכנית למניעת פציעות
ומחלות בקרב שחקני רוגבי הובילה לירידה של כ 60-אחוז בשכיחות
התחלואה ולירידה של כ 40-אחוז במספר ימי ההיעדרות של הספורטאים.

Martinmark, Dreamstime

התכנית למניעת מחלות ופציעות בקרב שחקני רוגבי מקצועיים
התכנית כללה כמה מרכיבים עיקריים:
לפני הטורניר :בניית תיק רפואי עדכני תוך ניסיון לזהות ספורטאים הנוטים לחלות; סקר רפואי
למחלות שכיחות (דרכי נשימה ,מערכת עיכול ,בעיות עור) והמלצות על חיסונים מתאימים;

belchonock, 123FR

מניעת חול ִי ופציעות היא אחת ממטרותיו של הצוות המלווה את ספורטאי העילית של ישראל.
בספורט אישי ,היעדרות מאימונים או מתחרויות פוגעת בתכניות האימון ובהשגת המטרות,
ובספורט קבוצתי ,היעדרות של שחקן זה או אחר פוגעת ביכולת הקבוצה להצליח .מעבר לכך,
פעילות גופנית מאומצת בזמן מחלה מגדילה עוד יותר את הסיכוי לפציעה ,לתחלואה משמעותית
ולעתים אף למוות.
במחקר שפורסם לאחרונה ( )2019מדווחים  Schwellnusוחב’ על תוצאותיה של תכנית למניעת
פציעות ומחלות בשחקני רוגבי מקצועיים .טורניר ה”סופר רוגבי” ,שמשתתפות בו קבוצות מכמה
יבשות במשחקי בית וחוץ ונערך אחת לשנה למשך  16שבועות ,מתאפיין בעצימות גבוהה של
אימונים ומשחקים .במשך שנים התאפיין הטורניר במספר גבוה מאוד של פציעות ומחלות :יותר
מ 70%-ממשתתפיו דיווחו על מחלה כלשהי במהלכו .עוד דווח כי קבוצות שנאלצו לטוס למדינות
שונות כדי להתחרות סבלו משכיחות גבוהה יותר של מחלות ופציעות ,עובדה שהובילה את ראשי
הצוותים הרפואיים לבנות תכנית למניעת חולי ופציעות.
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רפואת ספורט

מסקנת החוקרים הייתה שתכנית למניעת מחלות ופציעות ,הכוללת מודעות של הצוות והספורטאים
והקפדה על עקרונות בסיסיים (שכולנו מקפידים על חלק גדול מהם בימים אלו בשל וירוס הקורונה),
מביאה לירידה משמעותית באירועי חולי ומגדילה את הסיכוי של הספורטאי למטב את יכולתו
ולהגיע בשיא היכולת לאירועי מטרה.
המלצות הוועד האולימפי בישראל לספורטאים

123RF, Wavebreak Media Ltd

הדרכה של הצוות הרפואי את השחקנים לגבי התנהגות בטיסות (כולל המלצה על חבישת מסיכות);
שינה ואמצעי זהירות שעליהם לנקוט.
בזמן התחרות :הקפדה על שינה ועל היגיינה אישית; שימוש בבקבוקי שתיה אישיים ,שימוש
בחיטוי ידיים אנטיספטי; הימנעות משהייה ממושכת במקומות סגורים ולא מאווררים; הימנעות
ממזון/שתייה שלא באישור הצוות; דיווח מוקדם על סימפטומים ובידוד מוקדם של שחקן המגלה
סימני מחלה .כמו כן ,ניתן טיפול רפואי מוקדם ולעתים מונע לספורטאים שזוהו מראש כנוטים
לחלות.
תכנית ההתערבות בוצעה ונבדקה במשך ארבע שנים ( ,)2016-2013והחוקרים השוו את התוצאות
לשלוש השנים שקדמו לתחילתה ( .)2012-2010בסך-הכול השתתפו בתכנית חמש קבוצות לפחות
(שכללו מאות שחקנים) מדי שנה ונבדקו  126,850ימי פעילות גופנית (מכפלה של מספר הימים
במספר הספורטאים) .זהו מחקר המניעה הגדול ביותר שפורסם עד כה.
ההתערבות הובילה לירידה של  59%בשכיחות התחלואה אצל הספורטאים .הירידה הייתה
משמעותית בכל סוגי הזיהומים השכיחים (מערכת הנשימה ,עיכול ,עור) .הזיהומים במערכת
הנשימה היו השכיחים ביותר .מספר ימי ההיעדרות של ספורטאים מפעילות בשל מחלה קטן בזמן
ההתערבות ב.39%-
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Emkan1980, Dreamstime

פרופ' גל דובנוב-רז

יו"ר הוועדה הרפואית ,הוועד האולימפי בישראל

רפואת ספורט
עוד מנזקי מגפת הקורונה:
הפסקת אימונים וירידה ביכולת הספורטיבית
שבועיים של בידוד ומנוחה מוחלטת עקב חשיפה אפשרית (או מוכחת)
לנגיף הקורונה גורמים לספורטאים לירידה ביכולת האירובית וביכולת המאוץ
(ספרינט) .הבשורה הטובה היא שבעקבות אימונים עצימים בפרק זמן דומה ניתן
לחזור לרמת היכולת שהייתה טרם המנוחה.
בענפים רבים נוהגים הספורטאים ,גם הצעירים שבהם ,להתאמן בתדירות יומית ולכן ,הפסד
של ימי אימון עלול לגרום לירידה במרכיבי הכשירות הגופנית  -במיוחד במרכיב הסיבולת .עצירת
אימונים לתקופה של שבועיים ,כפי שהתרחשה בתקופת הבידוד מנגיף הקורונה ,היא אירוע המלווה
בחששות רבים בקרב ספורטאים ומאמניהם .החששות נובעים מפגיעה אפשרית במרכיבי היכולת
הגופנית ,בהרכב הגוף ובמיומנויות ספורטיביות רבות הדרושות לתפקוד מיטבי על המגרש ,על
המסלול או בזירה .הפסקות של אימונים ,בין אם מתוכננות (חגים ,פגרה) ובין אם לא (כמו פציעה
ומגפה) ,הן אמנם חלק משגרת חייו של הספורטאי ,אך נשאלת השאלה עד כמה הפסקה כזו פוגעת
משמעותית ביכולותיו הספורטיביות.

ירידה ביכולת לאחר הפסקת אימונים

Volodymyr Melnyk, Dreamstime

בנובמבר  2019פורסם מחקר-סקירה שבו נבחנו השפעות של אימונים משולבים (אירובי  +התנגדות,
כפי שמבוצעים על-ידי ספורטאים רבים בענפים שונים) על פיתוח כוח וסבולת .מטרה נוספת של
המחקר הייתה לבחון את הקשר בין עצימות האימונים המשולבים לבין מהירות הירידה במרכיבי
היכולת השונים לאחר הפסקת האימונים .בוצעה סקירת ספרות לאיתור מאמרים שבהם נבדקו
אימונים המשלבים פעילות אירובית עם אימוני התנגדות ,ובהם נמדדה גם ההשפעה החולפת לאחר
הפסקת האימונים .תשעה מאמרים נמצאו בעלי איכות מספקת ,ומתוכם רק בשלושה נבדקה
באופן ספציפי תקופת הפסקת אימונים ,ורק אחד מהם עסק בספורטאים תחרותיים .מחקר זה,
שפורסם בשנת  ,2018כלל  20שחקני כדורגל  10 -מהם חדלו מכל אימון למשך שבועיים לאחר
סיום העונה הסדירה ,בעוד  10אחרים המשיכו באימונים בעצימות גבוהה .נצפו ירידות משמעותיות
במדדי היכולת האירובית (שנמדדה במבדק ה"יו-יו") ובמאוצים ,ללא שינוי משמעותי בכוח או בהרכב
הגוף .עוד נבדק במחקר פרק הזמן שלקח לספורטאים לחזור לדרגת הכושר שהייתה לפני היציאה
לתקופת המנוחה .ציוני מבדק היו-יו חזרו לערכים שהיו לפני תקופת המנוחה אחרי שבועיים של
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אימונים עצימים ,בעוד זמני הריצות הקצרות חזרו לערכי הבסיס רק שלושה שבועות אחרי חידוש
האימונים .מסקנות המחקר היו כי שבועיים של מנוחה מוחלטת גורמים להפחתה ביכולת האירובית
וביכולת המאוץ ,ורק לאחר שניים-שלושה שבועות ניתן לחזור לרמה שהייתה טרם המנוחה .החוקרים
מציינים כי ממצאים אלו מצטרפים למחקרים קודמים ,שגם בהם נצפו ירידות משמעותיות ביכולת
האירובית של ספורטאים כעבור שבועיים בלבד של מנוחה מוחלטת .בסקירה מוקדמת יותר של
הנושא תוארו ירידות של  6%-4בצריכת חמצן מרבית לאחר מנוחה בת שבועיים.

המנגנונים פועלים ב"הילוך לאחור"

tonobalaguer, 123FR

מה הם המנגנונים האחראים לירידה בכושר הפיזיולוגי אחרי הפסקת פעילות? מן הסתם ,אלו אותם
מנגנונים האחראים לשיפור בכושר עם האימונים ,אך פועלים כעת ב"הילוך לאחור" (רוורס) .ברמת
השריר ישנה ירידה בצפיפות המיטוכונדריה וביעילות האנזימים של מערכת שחרור האנרגיה ,יחד
עם ירידה ברגישות לאינסולין ובתכולת הגליקוגן בשריר .מנוחה ממושכת יותר ,של כמה שבועות
נוספים ,תפגע גם במסת השריר ובכוח .ברמת כלי הדם קיימת ירידה בצפיפות הקפילרות (נימי הדם)
בשריר ,ירידה בנפח הדם ובמסת תאי הדם האדומים במהלך תקופת המנוחה .מבחינת שריר הלב,
בעבר תוארה ירידה של  12%-10בנפח הפעימה של ספורטאים לאחר כשבועיים של מנוחה מוחלטת
וירידה של כ 25%-בעובי שריר הלב כעבור שלושה שבועות של מנוחה.
לסיכום ,הפסקת אימונים למשך שבועיים ,כפי שנגזר על ספורטאים רבים שנכנסו לבידוד עקב
חשיפה אפשרית/מוכחת לנגיף הקורונה ,פוגעת ביכולת האירובית וביכולת המאוץ באמצעות כמה
מנגנונים ,אך פגיעה זו היא הפיכה באופן מהיר יחסית.

Kheng Ho Toh, 123FR
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פרופ׳ ניר עינון

המכון לבריאות וספורט ,אוניברסיטת ויקטוריה,
מלבורן אוסטרליה

רפואת ספורט
פִיג ֶנֶטִי לשרירי שלד אנושיים
א ּ
שעון ֶ
השעון האֶפיגנטי החדש נועד למדוד את הגיל הביולוגי של האדם לעומת
גילו הכרונולוגי באמצעות דגימה של שריר השלד .חשיבותו העיקרית של השעון
מתבטאת בהערכת השפעתם של גורמים סביבתיים כמו פעילות גופנית ותזונה
על תהליכי ההזדקנות.

מהי אפיגנטיקה?

הגנטיקה שלנו קובעת כמעט הכול :רצף ה DNA-בתאים שלנו מכתיב את המין שלנו ,את צבע
העיניים ואת הסיכוי שנהיה ספורטאים מצטיינים ,אבל בשנים האחרונות מתבררת חשיבותה הרבה
של הא ֶפיגנטיקה ,כלומר ,חומרים הנקשרים ל DNA-או לחומרים אחרים בתא כתוצאה משינויים
סביבתיים ,ומווסתים את השפעותיו של החומר הגנטי על חיינו.

123RF, Sean Prior

תהליכי ההזדקנות קשורים לשינויים שעובר ה DNA-האנושי בכל רקמות הגוף .אמנם ,הרצף
של הגנום האנושי אינו משתנה במהלך החיים ,אך הביטוי הגנטי עשוי להשתנות בגלל תהליכים
סביבתיים כגון פעילות גופנית ותזונה .שינויים אלה הם אפיגנטיים (ראו בהמשך) ומתוארים כמתילציה
( ,)Methylationתהליך שבו מתווספת קבוצת מתיל לתרכובת כלשהי .המתילציה משמשת פעמים
רבות לסימון מולקולה כדי שתזוהה לאחר מכן על-ידי אנזים מסוים .ניתן להעריך את הגיל הביולוגי
באמצעות שימוש בסמנים אפיגנטיים ( ,)Epigenetic markersוזאת על בסיס דפוסי המתילציה של
ה DNA-ברקמות .הערכת הגיל הביולוגי בשיטה זו מכונה השעון האפיגנטי  -מבחן ביוכימי שמשמש
למדידת הגיל הביולוגי לעומת הגיל הכרונולוגי.
המודל שעליו מבוססת קביעת השעון האפיגנטי התגלה בשנת  2014על-ידי פרופ׳ סטיב הורוות
( )Steve Horvathמאוניברסיטת קליפורניה ונבדק בכמה רקמות בגוף כגון דם ומוח .אולם המודל אינו
כולל את רקמת שרירי השלד ,ומכאן הסטייה הגדולה בין השינויים ב DNA-ברקמה זו ובין היכולת
להעריך באמצעותה את גילו הביולוגי של האדם.
ייחודו של המחקר הנוכחי הוא בפיתוח שעון אפיגנטי ייחודי לשרירי השלד על בסיס דפוסי מתילציה
של יותר מ 600-דגימות שריר ,המנבא את ה”גיל האפיגנטי” ברמת דיוק טובה .כלומר ,באמצעות
דגימת שריר ניתן יהיה לנבא את גילו הביולוגי (אפיגנטי) של האדם.
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רפואת ספורט

Viktor Bondariev, Dreamstime

לפי התורשה הגנטית הקלאסית ,אנו מעבירים לצאצאינו את ה DNA-שלנו ולא את מה שאנו עושים
עמו .לא משנה כמה שוקולד נאכל או כמה ספורט נעשה ,ילדינו לא ייוולדו שמנים או רזים יותר,
משום שאכילת שוקולד או פעילות גופנית אינן משנות את רצף ה DNA-שלנו .תורשה אֶפּיג ֶנ ֶטית,
כלומר“ ,מעל לג ֶנים” ,סותרת לכאורה את התורשה הקלאסית ,משום שהיא מעבירה לדורות הבאים
שינויים בפעילות החומרים המשפיעים על ביטוי הגנים ולא באמצעות שינויים ברצף ה DNA-עצמו.
חלקים גדולים מה DNA-הם הוראות לייצור חלבונים ,והשינויים האפיגנטיים קובעים אילו חלבונים
ייַצר התא בכל רגע ,ובאיזו כמות .הרוב המכריע של השינויים האלה אינו עובר לדור הבא :בתאי המין,
הזרע והביצית יש מנגנון שמוחק אותם ומסלק את השפעתם ,כך שהביצית המופרית מתחילה את
דרכה כ”לוח חלק”; בעצם כמעט חלק כי חלק מהשינויים נשארים.

מה מצאנו?

מקור  -שעון אפיגנטי לשרירי שלד אנושיים

123FR, Kheng Ho Toh

הצלחנו לפתח שעון אפיגנטי ייחודי ומתקדם לשרירי השלד של בני אדם ,המנבא את הגיל ברמת
דיוק טובה יותר בהשוואה לשעון הרקמה המקובל .ארזנו את המידע שהתקבל באמצעות שפת
תכנות בשם  rויצרנו יישום שנקרא ( ,)MEAT - Muscle Epigenetic Age Testכדי להעריך את הגיל
האפיגנטי בדגימות שרירי השלד .השעון החדש ישמש את הקהילה המדעית (חוקרים ,קלינאים,
אנשי רפואה משפטית) ועשוי להיות בעל ערך בהערכת השפעתם של גורמים סביבתיים ,כמו פעילות
גופנית ותזונה ,על תהליכי הזדקנות ביולוגיים ייחודיים בשרירי השלד .בכל הקשור לגורמי סביבה
מיטביים כמו תזונה נכונה ,פעילות גופנית ואורח חיים בריא ,אנו צופים כי הגיל הביולוגי של שרירי
השלד נמוך בממוצע של  5-3שנים מהגיל הכרונולוגי .אולם ,עלייה בגיל הביולוגי ביחס לגיל הכרונולוגי
והגברת תהליכי ההזדקנות צפויים להיות מנת חלקם של מעשנים ,אנשים בעלי אורח חיים יושבני
וחולים במחלות כרוניות כמו מחלות לב וסוכרת.
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יניב אשכנזי

ראש תחום הישגי ,היחידה לספורט הישגי

הספורט ההישגי

מאפיינים אנתרופומטריים ויכולות גופניות
בהתאם לעמדות במגרש בקרב שחקני נבחרת
העתודה ( )U20של ישראל בכדוריד

רותם כסלו-כהן

המרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט

ד״ר מיכל ארנון

המכללה האקדמית בווינגייט

התוצאות של מבחני יכולת גופנית שבוצעו לשחקני נבחרת העתודה של
ישראל בכדוריד ,מדגישות את הצורך בשילוב של אימוני יכולת גופנית ייחודיים
ופונקציונליים ,בהתאם לעמדות השחקנים במגרש ודרישות הענף .באותו מחקר
נמצא גם שלשחקני נבחרת העתודה וליגת העל בנורווגיה יש יתרון משמעותי על
פני השחקנים הישראלים הן במאפיינים האנתרופומטריים והן במבדקי היכולת.

הדר ואן קולא איגוד הכדוריד בישראל

היחידה לספורט הישגי ,בשיתוף המרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט והמכללה האקדמית
בווינגייט ,ביצעו מחקר שבדק את שחקני נבחרת העתודה של ישראל בכדוריד ( .)U20למחקר היו
כמה מטרות :א .להעריך את המאפיינים האנתרופומטריים והיכולות הגופניות והפיזיולוגיות שלהם;
ב .לבדוק אם קיימים הבדלים במאפיינים השונים בהתאם לעמדות במגרש ולדרישות המשחק;
ג .להשוות את נתוני נבחרת העתודה של ישראל לשחקני נבחרת העתודה של נורווגיה ולשחקני
ליגת העל בנורווגיה על-פי אותם מדדים (נתונים אנתרופומטריים ,יכולות גופניות ויכולות פיזיולוגיות).
המדידות האנתרופומטריות כללו גובה ,משקל ומדידה של אחוז שומן .מבדקי היכולת הגופנית
כללו ניתור לגובה מהמקום ( ,)CMJ - counter movement jumpמאוץ ל 5-ול 20-מטרים ,ריצת 3000
מטר ,סקווט מרבי ( - 1RMהמשקל שניתן להרים לא יותר מפעם אחת) ,לחיצת חזה בשכיבה ()1RM
ומבחן  LESSלהערכת איכות הניתור והנחיתה בהתייחס לסיכוני פציעות בברכיים.
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הספורט ההישגי
הדר ואן קולא איגוד הכדוריד בישראל

תוצאות ומסקנות המחקר

כפי שנמצא במחקרים אחרים ,שחקני הפינה (קיצוניים) הם השחקנים הנמוכים והקלים ביותר
לעומת שאר השחקנים שמשחקים בעמדות אחרות במגרש .הם גם בעלי התוצאות הטובות ביותר
במדדי היכולת הגופנית ,כפי שנמדדה במבדקי המהירות (מאוץ ל 5-ול 20-מטרים) ,במבדק הניתור
לגובה מהמקום ( )CMJובריצה ל 3000-מטר (הספק אירובי) .כמו כן ,גם במבדקי הכוח השיגו
שחקני הפינה את התוצאות הטובות ביותר ביחס למשקל גופם ,לעומת השחקנים בשאר העמדות
במגרש.
תוצאות המחקר מצביעות על יתרון גופני של שחקני הפינה בהשוואה לאחרים בקבוצה; ממצא
שתואם את הדרישות הגופניות שמצופות מהם במהלך המשחק .שחקני הפינה משחקים יותר
דקות ומוחלפים פחות לעומת שחקני שאר העמדות במגרש .הם גם גומעים את מרחק הריצה
הרב ביותר .מנגד ,בהגנה הם שומרים בדרך כלל בעמדת הפינה ,שמצריכה פחות מגע ופחות
מאמץ גופני ,עובדה המאפשרת להם להשקיע מאמץ רב יותר בחלקים ההתקפיים של המשחק.
תוצאות המחקר מדגישות את הצורך בשילוב אימוני יכולת גופנית ייחודיים ופונקציונליים בהתאם
לעמדות השחקנים במגרש ,אימונים שיתאימו לדרישות הגופניות הייחודיות של ענף הכדוריד.
בהשוואה בין התוצאות של השחקנים הישראלים לאלה של שחקני נבחרת העתודה ולשחקני ליגת
העל בנורווגיה ,ניכר שלנורווגים יש יתרון משמעותי על פני השחקנים הישראלים.

הדר ואן קולא איגוד הכדוריד בישראל
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עידן חרט

המרכז לרפואת ספורט ולמחקר יישומי
במכון וינגייט

הספורט ההישגי
האם יש הבדל בין טבילה במים קרים לפלסבו
מבחינת שיפור במדדי התאוששות
אובייקטיביים וסובייקטיביים?
לצורך התאוששות לאחר מאמץ רב נוהגים ספורטאים לטבול לכמה דקות
באמבטיה של מים קרים (בטמפרטורה של כ 10-מעלות צלזיוס) .במחקר שהשווה
בין כמה קבוצות לא נמצאו הבדלים בין קבוצת המים הקרים לעומת פלסבו ,אך
כן נמצא הבדל מול קבוצת הביקורת ,במדדים אובייקטיביים של התאוששות כגון
כוח שריר ובמדדים סובייקטיביים כמו תחושה ואמונה שֶמים קרים אכן עוזרים
להתאוששות .ההמלצה לספורטאים היא אפוא להמשיך לטבול במים קרים,
בעיקר בתקופות של עומס ,אפילו אם השיפור נובע מאפקט הפלסבו בלבד.

Mikhail Dudarev, Dreamstime

טבילה במים קרים ( )CWI - Cold Water Immersionהיא אסטרטגיה נפוצה לשיפור ההתאוששות.
רוב הממצאים מראים שהשיפור העיקרי (אם לא היחיד) הוא במדדים סובייקטיביים בלבד (תפיסת
ההתאוששות וכאב לאחר פעילות) ,מדדים אובייקטיבים ,לעומת זאת ,נוטים לא להראות שום
שיפור בהשוואה לשיטות אחרות (כמו קבוצת ביקורת) ,ועם זאת ,ספורטאים רבים ממשיכים
בביצוע הפרקטיקה הזו.
חוקרים ביקשו לבדוק את העניין ( ,)Broatch, Petersen & Bishop, 2014ולצורך המחקר גויסו 30
גברים בריאים ופעילים לביצוע פרוטוקול מעייף ( 4סטים של רכיבה בקצב מרבי של  30שניות כנגד
 7.5%ממשקל גופם ,בדומה למבחן האנאירובי של וינגייט) .לאחר מכן חולקו הנבדקים לשלוש
קבוצות התאוששות שונות ,ונבדקו מדדים של כוח שריר ,סמנים פיזיולוגיים של התאוששות בדם
וכמה מדדים סובייקטיביים .המדידות נערכו מיד לאחר הפעילות ,מיד לאחר ההתאוששות ,שעה
לאחר ההתאוששות ו 24-ו 48-שעות לאחריה .כמו כן ,נמדדה טמפרטורת השריר ,היקפים ועוד.
הפרוטוקולים של ההתאוששות היו כדלהלן :הראשון היה פרוטוקול מקובל של ( CWIמים
בטמפרטורה של  10מעלות למשך רבע שעה); פרוטוקול הביקורת היה מים בטמפ’ נורמלית של
 35-34מעלות; והחידוש העיקרי היה פרוטוקול פלסבו ,שכלל מים בטמפ’ רגילה (כמו בקבוצת
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הספורט ההישגי

Lunamarina, Dreamstime

הביקורת) ,אבל הוסיפו להם  -לעיני הנבדק  -חומר מסוים ואמרו לו שהחומר מסייע להתאוששות.
כך ניתן היה לבדוק אם טמפרטורת המים ,הלחץ ההידרוסטטי של המים ,או אמונת הנבדק (אפקט
הפלסבו) היו אלה שעשו את ההבדל ,אם אמנם יימצא כזה.
התוצאות הראו שהיה שיפור בכוח השריר בקבוצות הפלסבו והמים הקרים ( )CWIלעומת קבוצת
הביקורת וכן בכמה מדדים סובייקטיביים ,אך לא היה הבדל סטטיסטי בין קבוצת המים הקרים
לקבוצת הפלסבו .במילים אחרות ,לא טמפרטורת המים וגם לא הלחץ ההידרוסטטי גרמו להבדל
אלא האמונה ביעילות הפרקטיקה של ההתאוששות.
זהו ממצא מרתק ,מכיוון שלמרות שהמחקר מראה שאין לטמפרטורה הקרה של המים אפקט
אמיתי (יש לציין שבכמה מדדים הראתה קבוצת המים הקרים עליונות מסוימת ,אך לא הגיעה
למשמעות סטטיסטית) ,עדיין אפקט הפלסבו הביא לשיפור במדדי כוח (המצביע על התאוששות
טובה יותר) ולא רק במדדים סובייקטיביים ,כפי שנמצא ברוב רובו של המחקר בתחום זה.
מבחינה מעשית ,אם הספורטאי נוהג להשתמש באמבטיות קרות ומאמין שהן עוזרות לו כדאי
שימשיך בכך ,כי גם אם לא נמצא הבדל משמעותי אובייקטיבי ,ייתכן שההרגשה והאמונה יביאו
אותו מוכן יותר מבחינה מנטאלית לתחרות הבאה .חשוב לציין ,ישנן עדויות לכך שאמבטיות קרח
פוגעות בתהליכי אדפטציה חיוביים של הגוף לאימונים (האפקט שאותו אנחנו מעוניינים לקדם על-
ידי אימונים) ,ולכן כדאי לבחור בשיטה זו באופן אסטרטגי בתקופות של עומס או תחרויות תכופות
ופחות באלה שבהן יש רצון להתחזק ולהשתפר כגון בתקופות של טרום עונה.
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מאמנים ואימון

ליאור כהן

מאמן טריאתלון באקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט

מדע בתנועה :שוהים בפנים ,מרגישים בחוץ
דווקא בימי הקורונה ,כשהספורטאים סגורים בבתיהם ,מקיימים ספורטאי
הנבחרת בטריאתלון אימוני "און ליין" ברכיבת אופניים  -על גבי הטריינר -
באמצעות אפליקציה ייעודית ( .)Zwiftוכך ,במשך ארבעה ימים בשבוע ,הם
מבצעים אימון סל"ד ,אימון טמפו ,אימון הפוגות עצים ורכיבת נפח.
פלאי הטכנולוגיה בשירות הספורטאים המבודדים דווקא בימים אלה שבהם תושבי כדור הארץ חשים כאילו
חזרו לתקופה פרה-היסטורית וכל תא משפחתי חי במערה הפרטית שלו ,באות טכנולוגיות הספורט השונות
לשיא פריחתן .בעוד כל אדם ,מקטן ועד גדול (כן ,דווקא בימים אלה בני הגיל השלישי מפתחים יכולות
טכנולוגיות משופרות ככלי תקשורת יחיד עם בני המשפחה וחברים) ,נמצאים שעות רבות מול המסכים
ומתנוונים ,דווקא שימוש באפליקציות ייעודיות מצילות את המצב .מאמני כושר רבים שומרים על קשר הדוק
עם המתאמנים שלהם ומקיימים אימונים "און ליין" באמצעות אפליקציית זום ודומותיה .כך גם האפליקציה
הייעודית לרוכבי אופניים (שיודעת לתת פתרון מצוין גם לרצים) ,המעניקה להם הזדמנות פז לא רק לשַמר
את הכושר הגופני שלהם אלא אף לשפרו .אפליקציה זו נקראת .Zwift
כמי שנמנה עם צוות האימון של נבחרת ישראל בטריאתלון והאקדמיה למצוינות במכון וינגייט ,מוצגת סקירה
קצרה כיצד אנו מנצלים ימים אלה לרכיבה בסביבה בטוחה (אל מול המסכים בבתים) ובכפוף לחוקי משרד
הבריאות:
 אין התקהלות  -כולם רוכבים בבתיהם למרות שווירטואלית כולם רוכבים זה לצד זה. שומרים על מרחק של שני מטרים ,אף שבאימון כולם נמצאים רוב הזמן בדבוקה אחת. שומרים על היגיינה אישית וללא מגע באחר.Zwift

ראשית ,אציין כי אנו ,בצוות האימון ,מנסים לשמר ככל האפשר את שגרת האימונים בכל הקשור לרכיבה
(בשחייה ובריצה המצב הרבה יותר מורכב ובעייתי לנוכח המצב) .בנינו מעין עוגנים שכל-כך חשובים בימים
של חוסר ודאות ,והאימונים שאנו מקיימים בימים אלה באמצעות אפליקציית  Zwiftמהווה מעין רשת
חברתית למתאמנים .הם רכובים על הטריינרים שלהם בבתיהם [חלה חובת שימוש במד-הספק כוח (ואט)
המוזן למערכת מהטריינר החכם ו/או ממדי-ההספק באופניים] האימונים מתפרסים על פני ארבעה ימים
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בשבוע ,והתוכן המקצועי של כל אחד מהם הוא כדלהלן:
יום שני  -אימון סל"ד (סיבובים לדקה)
יום שלישי  -אימון טמפו
יום חמישי  -אימון הפוגות עצים
יום שבת  -רכיבת נפח.
בדוגמה הבאה מתואר אימון סל"ד ,שמטרתו לגרום למתאמן לבצע מקטעי זמן במספר מוגדר של סיבובי
רגליים מסוים לדקה ובהספק מוכתב.
יום שני  -אימון סל"ד :אימון לא ארוך (לרוב עד  75דקות) ,ואשר במהלכו נדרש המתאמן לעמוד במקטעי זמן
מוגדרים במספר סיבובי רגליים לדקה על-פי הספק הכוח הנדרש .בדרך זו הוא משפר הן את יעילות הדיווש
והטכניקה שלו והן את היכולת האירובית .יצוין שסוג זה של אימון עדיף לביצוע על גבי הטריינר ולא בחוץ,
שכן ,אנו נמנעים מפניות ,מרמזורים ,עליות או ירידות שפוגמות בתרגיל הנדרש.
דוגמה לאימון זה ניתן לראות באימון המובנה לעיל ,שבמהלכו ולאחר חימום ,המתאמן מתבקש לבצע
מקטעים של סל״ד גבוה מאוד ונמוך מאוד (דפוס אימון שמהווה בימים אלה תחליף מצוין לאימון בחדר
הכוח וכן לשיפור יעילות הדיווש בעיקר בשלב משיכת הדוושה וניצול כוחו של שריר הירך) בהספק מוכתב.
לדוגמה ,בקטע הכחול הראשון יש לרכוב שלוש דקות ב 70%-מההספק המרבי לשעה (FTP - Functional
 )Threshold Powerשל הרוכב ,לבצע  120סיבובי רגליים לדקה (סל״ד) ומיד לאחר מכן לרכוב חמש דקות
ב 78%-הספק ולבצע  65סיבובי רגליים לדקה בלבד.
אימון מסוג זה מאופיין במדד עצימות אימון נמוך יחסית  )IF) - Intense Factorשל  0.65-0.6וכן בTraining-
 Stress Score - TSSנמוך של  .70-60ה TSS-הוא מדד למידת הלחץ/עקה שמופעל על הגוף במהלך
הרכיבה.
מדובר באימון קשוח ,שכולל ישיבה של שלוש שעות על הכיסא (שלוש שעות רכיבה על הטריינר הן שוות
ערך לארבע שעות רכיבה בכביש ,שכן ,במהלך הרכיבה על הטריינר אין קטעים מתים ללא דיווש) .האימון
כולל כמה קטעים שונים של עבודה:
חימום ושחרור  -הספק נמוך של  55%-45מFTP-
אינטרוולים קצרים ומתפתחים של  3.5דקות ,שמתחילים ב 80%-ומסתיימים ב 100%-מFTP-
קטעי טמפו בינוניים של  30-20דקות בקצבים מתפתחים ומשתנים באזורים אירוביים של  75%-65מ.FTP-
למרות שאימון הנפח מאופיין במדד עצימות נמוך יחסית ( IFשל  ,)0.6מד-העייפות והעומס ,כפי שהוא
משתקף במדד ה ,TSS-יגיע לאזור של  ,200-180וזאת בגלל משך האימון.
לסיכום ,באמצעות כלי זה ניתן לצפות שספורטאי נבחרת ישראל בטריאתלון וספורטאי האקדמיה למצוינות
יציגו יכולות רכיבה משופרות גם בסיום ימי הקורונה.

איור  :1אימון סל"ד  -שילוב בין קטעים של דיווש בקצב
גבוה לבין קטעי דיווש בקצב נמוך

איור  :2תיאור גרפי של אימון נפח שמורכב משלושה
קטעים שונים
בתמונה (צילום מסך מאפליקציית
 )Zwiftניתן לראות ,מימין ,את שמות
הרוכבים הישראלים ולצידם דגל
ישראל ומשמאל  -את אימון הנפח
המתוכנן ואת המקטעים הנדרשים.
במרכז ולמעלה מופיע ההספק הנוכחי
של הרוכב (במקרה זה ,של כותב
שורות אלה שמוביל את הרכיבה).
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ניב ליבנר

מאמן נבחרת ישראל לנשים באופני כביש

מאמנים ואימון
אופני כביש :חוויות ותובנות
ממחנה אימונים בהולנד
מחנה האימונים של נבחרת הנשים של הולנד בענף אופני הכביש ,שאליו
הצטרף הכותב ,היווה שיעור מאלף כיצד מתאמנת נבחרת המובילה את הדירוג
העולמי עד גיל  .19למרות ההישגים הרבים ,הקו המנחה במחנה היה פשטות
ואחריות אישית ,ללא אנשי צוות מלבד מהמאמנת וכמעט ללא אמצעי עזר.
אופני הכביש הוא ענף שיש בו ניגודים .לדוגמה ,הניצחון מושג בעזרת מאמץ קבוצתי ,אך על דוכן המנצחים
יש מקום לרוכב (גבר או אישה) אחד בלבד .מדי ההספק מספקים הצצה יחידה במינה לעבודה המכנית של
הרוכבים ,ולמרות זאת ,לזמנים אין שום משמעות במרוצים .לרוכבים יש מגוון של אמונות טפלות ,אך הם גם
מבלים שעות רבות במנהרות רוח ובחברת מדענים פורצי דרך.
וכך ,בימים האחרונים שלפני גזירת הבידוד מפני נגיף הקורונה ,ארזתי את עצמי והמראתי להולנד כדי להצטרף
למחנה האימון של הנבחרת ההולנדית ,המובילה כבר שנים ארוכות את הדירוג העולמי לרוכבות עד גיל 19
ולבוגרות ,הנבחרת שכל העולם מנסה לנצח .היה זה מחנה האימון המשותף הראשון שלהן בעונת ,2020
ונטלו בו חלק שש רוכבות שזכו בתארים כמו אליפות אירופה ברכיבת כביש ובתחרות נגד השעון ,אליפות
העולם בסייקלו-קרוס ( ,)Cyclo-Crossמקום שני באליפות העולם נגד השעון ועוד .יתרה מזו ,בתארים הללו זכו
הרוכבות בשנתן הראשונה בקטגוריה(!).
כצפוי ,הגעתי עם ציפיות גבוהות .הסתקרנתי לדעת איך אוכל ,בעזרת הניסיון הזה ,לקחת את הנבחרת
שלנו צעד אחד קדימה ,לעבר המטרות ארוכות-הטווח שלנו .את הנבחרת ההולנדית מובילה בשלוש השנים
האחרונות המאמנת לאוס גונוויק ( ,)Loes Gunnewijkשכמצופה מענף כה קוטבי בילתה  14עונות בצמרת
הענף ,ומנגד ,זכתה למעט מאוד רגעי תהילה "Hard Worker" .במובן הכי עמוק של המונח.
היה ברור שלמרות העוצמה שמשדרת הנבחרת ועל-אף הישגיה הרבים ,הקו המנחה במחנה הזה הוא פשטות
ואחריות אישית .למעשה ,אנשי הצוות היחידים שנכחו במקום היו המאמנת ואני .האופניים מלאים בבוץ אחרי
האימון הגשום? נ ַראה לרוכבות איפה יש צינור מים .צריך לשחרר את הרגליים אחרי אימון בחדר הכושר? כל
רוכבת התבקשה להביא מהבית גליל קצף מוקשה ,המשמש לעיסוי עצמי של רקמת הפאשיה באזורים שונים
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בגוף ,הליך מקובל בהכנה ובסיום האימון .אימונים מובנים ומהונדסים? דיבורים על הספקים ומספרים? לא כאן.
כאן הדיבורים הם על אחריות אישית ,הצבת מטרות ומתן כלים לרוכבות כדי להבין מה נדרש עבורן.
לא לכולן היו מדי הספק  -אותם מכשירי אימון שהופכים כל רכיבה לביקור במעבדה ניידת ,ואפילו לא לכולן
היו מאמנים אישיים .עם זאת ,כולן "חיות" את הענף ומאחוריהן עשרות רבות של מרוצים למרות גילן הצעיר.
בהפסקות הקצרות בחדר הכושר התפצלו הרוכבות לשלוש קבוצות והתכנסו סביב מכשיר הטלפון כדי לצפות,
כל קבוצה בנפרד ,במרוץ אחר שהתקיים במרחק של פחות משלוש שעות נסיעה ממרכז האימונים פפנדל
שבו נערך מחנה האימונים .נראה שעם כל כך הרבה הזדמנויות להתחרות חשיבות האימונים פוחתת ,אבל ברור
שאת התשוקה לענף והאחריות האישית של הרוכבות אי-אפשר להחליף בשום טכנולוגיה או מחקר מדעי.
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אירועים והישגים
הישגים
שם

ענף הספורט

מקצוע

אירוע

הישג

תאריך

מקום

ולדיסלב ביקאנוב

החלקה מהירה ,מסלול קצר

 1,500מטר

אליפות אירופה

ארד

25/1/20

דברצן ,הונגריה

סרגיי ריכטר

קליעה

רובה אוויר 10 ,מטר אליפות אירופה

ארד

29/2/20

ורוצלאב ,פולין

נוי דריהן

שייט

גלישת רוח RS:X

ארד

29/2/20

סורנטו ,אוסטרליה

אליפות עולם

רשימת ההישגים נכונה ליום 30/04/20

יפעת זוהר

עמית שיפל

עמית שיפל

ולדיסלב ביקאנוב

נוי דריהן

סרגיי ריכטר
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