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"לאימון בעוצמה רבה  -נסו קטלבלס
אימון של כל הגוף ,אירובי וכוח"
- TIME Magazine -

""Kettlebells, a Workout with Balls
- Men's Journal -

"קטלבלס ,המשקולת החמה של השנה"
- Rolling Stones, 2002 -

"קטלבלס – הדבר הכי חם היום בקרב כוכבות הוליווד
מאיים להיות הדבר הבא גם אצלנו"
 -מגזין מנטה- 2008 ,

"ארבע שנים לקח לקטלבלס לכבוש את ארצות הברית ולהשתלב
כאחת משיטות האימון הטרנדיות...
אחרי שישה שבועות כבר תראו שינוי משמעותי"
 -עולם האישה- 2008 ,

"Kettlebells:
Twice the Results in
"Half theTime

 *- ACE Fitness Matters , 2010-(*)American Council on Exercise
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ספר הקטלבלס

מבוא
כמאמן כושר המתמחה בענפי ספורט וכושר שונים ,אני מצוי בחיפוש מתמיד אחר
טכניקות אימון חדשות .במסגרת השתלמות מקצועית בארצות הברית גיליתי את
אימון הקטלבלס .אימון יעיל מאוד ,שנראה לי כמו חיבור של כל הניסיון שצברתי
בתחום האימון הגופני במשך כל השנים .הידע וטכניקות האימון שרכשתי בענפי
הכושר המגוונים  -מאומנויות לחימה דרך הרמת משקולות ועד יוגה ופילאטיס -
התחברו לאימון אחד.
למרות שאימון זה קיים שנים רבות והוא בעל היסטוריה עשירה ,אני חש שמדובר
בדרך חדשה ,מודרנית .אימון הקטלבלס הוא גם אימון להעצמה אישית :דרך האימון
הפיזי – מושג אימון מנטלי .אימון הקטלבלס מלמד דרך חיים ,משמעת ,צניעות,
ביטחון עצמי ,ומטהר את הנפש מהתנשאות ומרגשות שליליים .אף אימון שאני
מכיר אינו מניב תוצאות טובות כל כך בזמן קצר כל כך (מקסימום יכולות ותוצאות
במינימום זמן) ,ובשורה התחתונה ,זהו היתרון העצום שגיליתי באימון הקטלבלס.
בשנים האחרונות אימון הקטלבלס תפס תאוצה בעולם .הוא הפך להיות טרנד
מתמשך ועקבי בחו"ל ,והצטרף לזרם המרכזי של אימוני הכושר ,בדומה ליוגה
ולפילאטיס ,בקרב אתלטים ובקרב הציבור הרחב גם יחד .האימון מיושם ומתורגל גם
בארץ והופך לפופולרי מאוד בקרב קהל רחב של מתאמנים .האימון שובר מוסכמות
לגבי תפיסת הכושר :דיוק וזרימה ,בדומה לפילאטיס וליוגה ,כוח ועוצמה כמו בהרמת
משקולות אולימפית ובאומנויות לחימה ,והוצאה אנרגטית בדומה לאימוני ריצה
ורכיבה .זו הפעם הראשונה שאימון אחד כולל בתוכו את כל מרכיבי הכושר.
ספר זה כולל את החומר המועבר בקורס מדריכי איתנים קטלבלס ,ומבוסס על ידע
וניסיון שצברתי לאורך השנים ממומחי הקטלבלס בעולם – פבל טסטולין ,בארט
ג'ונס ודן ג'ון ( ,)RKCולרי פרדנקו ( ,)WKCסטיב קוטר ( ,)IKFFטומי מתיוס ובי.ג'י
רול (.)EKIa
השיטה שפיתחתי ,הדרך בה בחרתי ללמד את אימון הקטלבלס ,היא סינרגיה של
שיטות וגישות אימון :כלומר ,זיקקתי את המיטב מכל גישה וסיננתי את מה שעובד


מה זה קטלבל?

פחות על פי ניסיוני .השילוב של סגנון רך וזורם יחד עם סגנון עוצמתי ,מגוון התרגילים
והנופך האישי שאני מביא לאימון (אומנויות לחימה ,יציבה ,פילאטיס ויוגה) ,יוצרים
גישה רכה ועוצמתית ,הוליסטית ושלמה.
החלקים הראשונים המובאים בספר הם תיאורטיים ,ומלמדים הבנה כללית של
הכושר הגופני המשליכה על אימון הקטלבלס .ההבנה הכללית מובילה בצורה ישירה
לאימון עצמו .הספר מפרט את אופי האימון ,ומציג פירוט מדויק של התרגילים .כולי
תקווה שענף זה יצבור תאוצה בארץ בדומה למדינות מתקדמות בעולם ,וכן שספר
זה יהווה כלי עזר למדריכים ולמתאמנים כאחד.
כמו בכל אמנות תנועה (מחול ,לחימה וכדומה) ,כך גם באימון הקטלבלס  -אין תחליף
ללמידה דרך תנועה .החוויה וההתנסות עם הקטלבלס הכרחיות להבנה של האימון.
כמו כן משמש הספר כחומר עזר לקורס מדריכי איתנים קטלבלס ,ואם מי מהנושאים
או המושגים עלולים להיות מעט לא ברורים  -הם מפורטים בהרחבה ובאופן מעשי
בקורס עצמו.
לסיום ,ספר זה עוסק באימון הקטלבלס ,אולם מומלץ להיחשף ולשלב שיטות אימון
ותרגול נוספות.

אורי הירש
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מה זה קטלבל?

פרק א'

מה זה קטלבל?
• מה זה קטלבל?
• מהות הכושר על פי אורי הירש
• ההיסטוריה של הקטלבלס
• מבנה הקטלבלס
• מהו אימון הקטלבלס?
• אימון קטלבלס – ספורט או כושר?
• שאלות נפוצות

"מי שמנצח את הספק והפחד ,מנצח את הכישלון"
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מה זה קטלבל?
הקטלבל (באנגלית ,Kettlebell :ברוסית :גיריה  )Гиряהיא משקולת רוסית שנראית
כמו כדור תותח עם ידית .הקטלבלס התפתח ברוסיה בשנת  .1704חוואים ועובדי
נמל רוסים השתמשו במשקולות הקטלבלס ,שהיו למעשה יחידות מדידה רוסיות
עתיקות.
אימון קטלבלס הוא אימון קשה המציב אתגר אמיתי בפני המתרגל .ההתמודדות מול
האתגר מסייעת לבניית כוח רצון ונחישות.
לאימון הקטלבלס מסורת מתאמנים ארוכה ומכובדת .בין המתאמנים בקטלבלס
באופן קבוע:
•
•
•
•
•
•
•

•

ספורטאי עילית ,אתלטיים אולימפיים בארצות הברית וברחבי אירופה
(לאנס אמסטרונג ,הנבחרת האולימפית של רוסיה ועוד).
מומחי כושר בארצות הברית (פול צ'אק ,גארי קוק ,פבל טסטסאולין,
מייק בויל ועוד).
יחידות העילית של צה"ל.
הכוחות המיוחדים של רוסיה.
יחידות העילית של צבא ארצות הברית והשירות החשאי (המארינס,
יחידות סיירות מובחרות ,השירות החשאי וה.)F.B.I-
אמני לחימה (בעיקר  M.M.Aוג'יו-ג'יטסו).
כוכבים מעולם הבידור (ג'ניפר לופז ,קים בסינג'ר ,ג'סיקה ביל ,פנלופה קרוז,
סילבסטר סטאלון ,מתיו מקונוהי ,כוכבי הסרט " "300שנועדו לגלם לוחמים
ספרטנים ועוד).
עכשיו גם אתה יכול להשתייך לחבורה המובחרת הזו!

הכוח בידיים שלך
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מה זה קטלבל?

מהות הכושר על פי אורי הירש
קל לשוט עם הזרם ,משום שכך עושים כולם .קל
יותר ללכת בתלם מאשר להמציא דרך חדשה .אך
האם יכול להיות שהרוב לפעמים טועה?
מה יותר חשוב לך:
• לעשות את מה שכולם עושים ,או
לעשות את הדבר הנכון?
• לאמן את הגוף לתפקד טוב יותר
(ולהרגיש טוב יותר) ,או לאמן את הגוף
להיות חלש יותר?
• האם תהיה מוכן לשקר לעצמך?
• האם תהיה מוכן לשנות את המציאות
וללכת נגד הזרם ,אם תרגיש שזה הדבר
הנכון?

אחת ההנחות המקובלות
לפני עידן המהפכה המדעית
(המאה ה )16-היתה ,כי כדור
הארץ שטוח .רק קופרניקוס
הטיל ספק בדעת הרוב,
ובניגוד למחקרים של אותה
תקופה הוא גילה שכדור
הארץ עגול ,מסתובב סביב
השמש ואינו שטוח  -והכל
נבע מכך שהטיל ספק בדעה
הרווחת כיוון שחיפש את
האמת.

כיצד השתנתה המגמה ומדוע?
המהות של אימוני הכושר בצורתם המקורית היתה
שיפור היכולת האתלטית של האדם לצד שיפור
התפקוד היומיומי שלו ,בהתאם לצרכיו המיוחדים.
המטרה היתה להפוך את האדם לחזק יותר ,למהיר
יותר ולעמיד יותר מול משימות היומיום .האימונים
האתלטיים כללו אימוני תנועה של כל הגוף  -אימון
של תנועות מורכבות ומגוונות ,תוך הפעלת קבוצות
שרירים רבות הפועלות ביניהן בתיאום .הערך
המוסף שהתקבל מהפעילות הגופנית הכוללת הזו
היה שיפור המראה האסתטי של הגוף ,שהתבטא
בירידה באחוזי השומן ובעלייה במסת השריר .אולם
חשוב להבין כי זו אינה מטרתו של האימון ,אלא רק
ערך מוסף המתקבל ממנו.

בשנת  1910הניף ארתור סקסון,
" "Strong-manמניו יורק150 ,
קילוגרם מעל לראש ...ביד אחת!
הוא עצמו שקל רק כ 100-קילוגרם.
מאז ועד היום ישנה מגמה של
התרחקות ממהותו המקורית של
אימון הכושר.
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במקור ,מפתחי גוף היו אנשים חזקים (" )"Strong-manשהתמקדו בשיפור תפקוד
הגוף והכוח .כפועל יוצא מכך היה להם גוף מפותח ואסתטי – אך לא מפני שכיוונו
לכך במכוון.
מאז שנות ה 20-של המאה שעברה ,השתלטה בהדרגה על עולם הכושר תרבות של
פיתוח הגוף ( .)Body buildingאימון זה נולד במטרה לפתח גוף גדול ושרירי בדרך
היעילה והקצרה ביותר .בהתאם לכך פותחו מכשירים ייעודיים לפיתוח השרירים,
שיטות אימונים מתאימות ,מזון מיוחד וכדומה  -הכל למען השגת המטרה המיוחלת
של גוף מנופח-שרירים.
אותם מכשירים שאנו מכירים כיום בחדרי הכושר התפתחו בתקופה ההיא .במקביל,
באותה תקופה "נעלמו" אימוני הכושר שנועדו לשפר ולפתח את היכולות האתלטיות
הכלליות של המתרגל  -כמו אימון הקטלבלס ,כדורי כוח ,הרמת משקולות ועוד.

אז איפה טעינו?
האם אנו צריכים להתאמן כמו אומני לחימה ,אתלטים  -או כמו מפתחי גוף? נראה
שמשהו השתבש בתפיסת הכושר בעולם המערבי .מאמנים ומתאמנים רואים
בערך המוסף  -את המטרה .במקום לבצע אימון לשיפור היכולות האתלטיות של
הגוף ,מרבית האנשים מתאמנים כמו מפתחי גוף  -באמצעות מכשירים של מפתחי
גוף ועל פי עקרונות אימון שפותחו בהתאם .חיזוק הגוף בחלקים-חלקים (ידיים ,חזה
ועוד) מזכיר לי את הסיפור של פרנקנשטיין שברא ייצור מחיבור של איברים וחלקי
גוף זה לזה.
אימוני כושר נועדו לפתח ולשפר את הגוף כולו ,כאשר כל
הגוף מתגייס לביצועם .התרגיל אינו מבוצע בצורה המבודדת
איבר זה או אחר ,אינו דורש רק הפעלת כוח ,אלא גם יכולת
תנועתית ומרכיבי כושר אחרים ,כמו גמישות ,קואורדינציה
ועוד .יכולות אלה אינן נמדדות כלל על פי רוחב הזרועות או
החזה המנופח .ב"אימוני פרנקנשטיין" המטרה היא להשיג
גוף גדול או לשרוף שומנים בגוף בזמן הקצר ביותר ,ללא קשר
לשיפור היכולות האתלטיות של המתאמן (מרכיב קריטי
בשיפור התפקוד ובשמירה על בריאות הגוף).

אימוני פרנקנשטיין
בידוד שרירים

הניסיון למצוא פתרונות קלים ומהירים במטרה להגיע לערך המוסף הפך אנשים
רבים כיום ליצורים נחותים יותר מבחינה פיזית ,ביחס לדורות הקודמים .התחלנו
להתמכר לחיי נוחות ,לג'אנק פוד של עולם הכושר.
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מועדוני כושר בארץ ובעולם הפכו להיות מועדוני כושר לעצלנים ,ומתעסקים כיום
יותר בתרבות של נוחות  -מלתחות גדולות ,מקלחות מדהימות ואולמות כושר
מפוארים ,העמוסים במכשירים חדישים ומשוכללים :מכשירי ריצה ממוחשבים,
מכשירים לחיזוק מקרבי הירך ,ספות לחיצה ,ומכשירים לכל איבר ואיבר בגופנו.
לצדם ,שפע של שיעורי ספינינג ,עיצוב וחיטוב ואחרים .אולם למרות כל אלה ,הפכנו
לאנשים חלשים יותר ,שמנים יותר ,סובלים יותר מכאבי גב ומבעיות מפרקים אחרות.
למרות כל השעות שאנו מבלים בחדרי הכושר ,כל תרגילי ה"פרפר" או כפיפות בטן,
כבר איננו יכולים לעלות שלוש קומות בלי מעלית ,איננו מסוגלים להרים חפצים
מהרצפה ,אנחנו בקושי מצליחים לקשור את שרוכי הנעליים שלנו! אנו סובלים
מיציבה לקויה ,כאבי גב ושאר תחלואים.
אם כך ,מה ההיגיון בלבצע כל כך הרבה תרגילים לשרירי החזה? מה הטעם בלחיצת
חזה בשכיבה (אלא אם במסגרת עבודתך אתה נדרש לשכב על הגב רוב הזמן ולדחוף
מאה קילוגרם בשכיבה מהחזה ,מעין "גֶ 'ק" אנושי ?)...מדוע לאמן את השריר יותר
ממה שהגוף צריך? הדבר משול להתקנת מנוע של מכונית מרצדס בשלדה של
מכונית סוסיתא .האם תרגילי פשיטת ברכיים וכפיפת ברכיים באמת מכניסים אותנו
לכושר? במה הם משפרים את יכולת התנועה? האם הגוף יכול לתרגם את כל אלה
לשיפור בתפקוד היומיומי?
מדובר במשהו עמוק יותר .לדעתי צריך לחזור לשורשים ,לתקופה בה אימון הכושר
היה מיועד להפוך את האנשים לחזקים מבפנים  -ומבחוץ.

"בחזרה לעתיד" של תרבות הכושר
עכשיו ,כאשר אנחנו יודעים היכן היינו ואיפה טעינו ,נוכל לדבר על הכיוון שאליו
עלינו ללכת.
תרבות הכושר בארץ בפרט וברוב העולם המערבי בכלל היא שגויה ומעוותת .דברים
צריכים ויכולים להתבצע בצורה אחרת ,נכונה יותר .צריך להחזיר את הכושר לכושר.
זה דורש מאמץ ,זה קשה ,אבל זהו הדבר הנכון לעשות.
בשנים האחרונות חיפשו מומחי הכושר בעולם דרכים לשיפור הבריאות והיכולות של
המתאמנים ,אתלטים ולא אתלטים .כיוון שהגוף מתפקד באינטגרציה של קבוצות
שרירים רבות הפועלות בצורה משולבת ,הבינו מומחי הכושר שאין היגיון באימון תוך
בידוד השריר (אלא אם אתה מפתח גוף) ,וכי אימון כזה הוא למעשה הפוך לדרישת
הגוף .הם "גילו" מחדש את אימוני התנועה והחלו לחזור לשיטות אימונים משנים
עברו ולתרגילים ותיקים ,תוך שהם מחברים אותם למחקרים מדעיים חדשים בתחום,
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וכך פיתחו שיטות אימון מתקדמות יותר  -שיטות אימון המשפרות את התפקוד.
שיטות אלה כוללות את אימון הקטלבלס ,את אומנויות הלחימה ,כמו גם את היוגה,
הפילאטיס ועוד.
הרעיון העומד מאחורי כל השיטות הללו הוא אימון פונקציונלי (Functional
 - )Trainingאימון לשיפור התפקוד המתמקד ביכולת התנועה של הגוף בצורה
מיטבית ונכונה ,תוך הפעלת מרכז הכוח( ,)Coreארגון ושליטה בכל חלקי הגוף ,חיבור
חלקי הגוף והפעלתו כיחידה מתוזמנת אחת.
השילוב של תנועה פונקציונלית בעוצמות משתנות ,עם אימונים ותרגילים רכים
(לדוגמה פלדנקרייז) וקשים (לדוגמה קטלבלס) ,יוצר בסופו של דבר את האימון
השלם ,כשכל שיטה מביאה את יתרונותיה ואת התרומה שלה לבניית הכושר
והגוף כמכלול .אוצר התנועות ומגוון העוצמות הופכים את השיטות הללו ליעילות
ביותר להתמודדות עם אתגרים פיזיים ביומיום ,ולהתמודדות מוצלחת עם אתגרים
בלתי צפויים.

ההיסטוריה של הקטלבלס
לאימון הקטלבלס היסטוריה ארוכה .לוחמים
וספורטאים השתמשו בווריאציות שונות של
הקטלבלס כבר מאות שנים .בין השאר ידוע כי נזירי
שאולין שבסין התאמנו במקדשים עם קטלבלס
סיניים (בלוק עם ידית .)Chinese Stone Padlocks -
אומני לחימה יפניים התאמנו באוקינאווה עם גרסה
משלהם לקטלבלס (כד חרס עם ידית  .)Clay Gripping Jars -המשקולות שימשו
אותם לשיפור תנועות דינמיות ,לשיפור האחיזה ,לשיפור תנועות הלחימה ולהעצמת
כוח המכה.
משקולות הקטלבלס ,כפי שאנו מכירים אותן כיום ,שימשו במקור ככלי למדידת
סחורות כבדות שנועדו על פי רוב לשימוש חקלאי.
משקולת הקטלבלס נקראה במקור גירי (,)Girya
שם שהגיע לאירופה על ידי סוחרים מיוון העתיקה
ומפרס.
מראשית המאה ה 18 -מופיע אימון הקטלבלס ברוסיה.
חוואים ועובדי נמל רוסים השתמשו במשקולות הקטלבלס ,שהיו למעשה יחידת
מידה רוסית עתיקה הנקראת ּפּוד ( 1 . )Poodפוד =  16קילוגרם ,וזהו גם המשקל
הפופולרי למתחילים באימון קטלבלס כיום .אחריו הגיעה משקולת ה 1.5-פוד = 24
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קילוגרם ,המשקל התקני בצבא הסובייטי (למתאמנים בעלי יכולת גבוהה) .ואחריו,
לאנשים חזקים במיוחד  2 -פוד =  32ק"ג.
הכל החל במופעי ראווה ,בהם החוואים ואנשי הנמל הפגינו את כוחם על ידי הנפות
והרמות של הקטלבלס .בשנת  1885החלו להתאמן בקטלבלס אתלטים רוסים,
שכונו "אנשים חזקים" (" .)"Strong-menאלה נהגו לשחק ולבצע תרגילי ראווה עם
הקטלבלס ולהתחרות ביניהם במפגני כוח ולהטוטנות .מאוחר יותר שימשו הקטלבלס
את הלהטוטנים בקרקסים ברוסיה ,באירופה ,בקנדה ובארצות הברית.
באמצע המאה ה 19-נעלם הקטלבלס מארצות המערב ,אך המשיך לשגשג בברית
המועצות :מאנשים פשוטים דרך יחידות העילית של הצבא הסובייטי ,ועד
לספורטאים אולימפיים .בשנת  1948אף התקיימה התחרות הראשונה בקטלבלס
ברוסיה .מאוחר יותר הפך ענף זה לספורט הלאומי של רוסיה .הקטלבלס היה הבחירה
של המתאמנים בתחילת המאה ה ,20-עוד לפני תרבות מפתחי הגוף ,כשהמטרה
היתה לשפר את היכולות הגופניות.
בשנת  1998החל הקטלבלס לחדור למערב בכלל ,ולארצות הברית בפרט .מוביל
השיטה היה פבל טסטוליין ,מי שנחשב למאסטר העולמי לאימון הקטלבלס .בשנת
 2002נבחר אימון הקטלבלס ל"אימון השנה" (.)Rolling Stones, 2002
בתקופה האחרונה נסגר המעגל,
כאשר טובי הספורטאים בארצות
הברית ,יחידות עילית של הצבא
האמריקני ,המשטרה ומתאמני
אומנויות לחימה ,מתאמנים
באדיקות בקטלבלס במטרה
לשמור על הכושר המיטבי.
מומחי הכושר בארצות הברית חוזים "חזרה לעתיד" בעולם הכושר.
להערכתי ,בשנים הבאות נראה פחות ופחות שיטות הנותנות דגש על אימון איבר
מסוים בגוף (מפתחי גוף ,מכשירי כוח ספציפיים ומכשירי כושר אירוביים אחרים),
ונראה יותר אימוני תנועה של כל הגוף ,אימונים המשלבים את מרכיבי הכושר
כמכלול :כוח ,סיבולת ,גמישות ,מהירות ,קואורדינציה ,קיניסטזיה ,שיווי משקל ,זמן
תגובה ודיוק .במשפט אחד :יותר ויותר שיטות דוגמת אימון הקטלבלס.
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מבנה הקטלבלס
הפילוסופיה שמאחורי אימון הקטלבלס נובעת ממבנה
הקטלבלס ומאופן השימוש בו:
הקטלבלס אינו מאוזן כמו משקולת רגילה .הוא בנוי
כך שצדו האחד (הכדור) בולט ממרכז הכובד של
הידית ,ובכך יוצר ציר נוסף לשליטה של הגוף ,כאילו
יש לנו מפרק נוסף בהמשך לפרק כף היד .משקלו
של המפרק הזה (הקטלבלס) משנה את מרכז הכובד
של הגוף (מושך אותו כלפי מטה ולפנים) ,ובכך גורם
להפעלה של שרירי מרכז הכוח ( )Coreולגיוס של
השרירים המייצבים ,במטרה להחזיר את הגוף לאיזון
מרכז הכובד.
באופן זה נוצרת שרשרת שראשיתה בכף הרגל והמשכה בקרסול> ברך> ירך> אגן>
עמוד שדרה (לומברי ,טורקלי ,סרוויקלי) > שכמה> כתף> מרפק ,וסופה בכף היד
האוחזת בקטלבלס.
כל אלה יתפקדו בסנכרון ובשליטה של שרירי מרכז הכוח ( .)Coreשרשרת זו מלמדת
את המוח והגוף לתפקד כיחידה שלמה ,בתיאום ובתזמון בין האיברים .תרגול
בקטלבלס משתף את השרירים המייצבים והתנועתיים יחד ,והופך לתרגול של כל
הגוף (לא מבודד ,כמו במשקולות רגילה).

מה ההבדל בין משקולות רגילות לקטלבלס?
הקטלבלס (,)Kettlebells
כמו גם משקולות יד
( )Dumbbellsאו מוט
משקולות ( ,)Barbellsהם
כלים לאימון כוח ,אולם
הצורה ואופן השימוש בהם
שונים בתכלית .משקולת
רגילות מאוזנות וממורכזות ,מרכז הכובד נמצא בידית ,ואילו במשקולת הקטלבלס
מרכז הכובד נמצא בכדור ,רחוק מהידית ,כמו מפרק נוסף אחרי פרק כף היד .להבדיל
ממשקולת רגילה ,בה המשקל משפיע על המפרק שמניע אותה ולכך גם נועדה,
הקטלבלס מושך את הגוף החוצה ממרכז הכובד ופועל בתנועת שרשרת המפעילה
את כל הגוף.
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מהו אימון הקטלבלס?
אימון הקטלבלס הוא אימון כושר ייחודי ,המבוסס ברובו על תנועה רב-מפרקית
המצריכה קואורדינציה בין-מפרקית ברמה גבוהה מאוד .האימון מתבצע בעיקר
על ידי הנפות .הנפת המשקולת מעבירה תנועה לכל חלקי הגוף ,כאשר הגוף צריך
לשמור על שליטה ולהגיב לתנועה .הדבר מתבצע דרך תרגול תנועה של כל הגוף
בצורה דינמית.
אימון הקטלבלס מורכב מתרגילים המשפרים את יכולת ומיומנות התנועה ואת
מרכיבי הכושר הגופני (כוח ,סיבולת ,גמישות ,מהירות ,קואורדינציה ,זריזות ,שיווי
משקל ,דיוק וזמן תגובה) ,וכמו בחיים ,גם באימון הקטלבלס התרגילים כוללים
שילוב אינטגרטיבי של מספר מרכיבי כושר גופני .לדוגמה :הליכה דורשת שילוב של
קואורדינציה ,כוח ושיווי משקל (מעט מכל דבר); אומנויות לחימה דורשות שילוב
של עוצמה ,כוח ,גמישות ,סיבולת ,קואורדינציה ,שיווי משקל ,דיוק ,זמן תגובה,
מהירות וזריזות.
על פי חוק התנועה השלישי של אייזק ניוטון "על כל פעולה שנעשית  -מתקיימת
תגובה נגדית שווה"  -בכל הנפה של הקטלבלס ,משהו חייב לשלוט ולעצור
אותה בכוח שווה .התנועה והתגובה לתנועה דורשים מאמץ עצום של השרירים
התנועתיים והמייצבים של הגוף.
דרך התרגול ,הגוף לומד לתפקד כיחידה שלמה בתיאום ובתזמון בין האיברים  -דרך
המוח ומערכת העצבים מועבר המסר אל השרירים המספקים את הכוח לתנועת
הגוף  -תנועה הדורשת מגוון שרירים שפועלים בכל תרגיל .חלקם שרירים תנועתיים
(יוצרים תנועה במפרקים שאמורים לנוע) ,וחלקם שרירים מייצבים (מונעים תנועה
במפרקים שאינם אמורים לנוע ,ושיש עליהם עומס שמנסה להזיזם).
הדינמיות והזרימה באימון גורמות להוצאת אנרגיה משמעותית .יותר קבוצות
שרירים מאומנות באימון זה בבת-אחת ,והוא משלב היבטים מנטליים ופסיכו-
מוטוריים כאחד (ריכוז ,זיכרון ,דיוק ,קואורדינציה ,שיווי משקל ועוד) .המתרגל לומד
כיצד לבצע נכון יותר תנועות יומיומיות ,כגון כיצד להתכופף ,להרים ולהניח דברים
על הרצפה וכדומה.
אחד היתרונות הגדולים של אימון הקטלבלס הוא ,שבזמן נתון מקנה האימון שיפור
במספר רב של יכולות גופניות .הוא משלב דיוק וזרימה בדומה לפילאטיס וליוגה,
כוח ועוצמה בדומה להרמת משקולות ,ואומנויות לחימה והוצאה אנרגטית בדומה
לאימוני ריצה ולרכיבה.
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אימון קטלבלס – ספורט או כושר?
ניתן לחלק את אימוני הקטלבלס לארבע קטגוריות עיקריות:
 .1אימון שיקומי  -הקטלבלס ככלי עזר לשיקום ולמניעת כאבים (אינו מחליף את
הטיפול או ההתייחסות הקלינית ,אלא משלים אותם).
 .2אימון לשיפור היכולות והתפקוד הגופני הכללי ,המיועד לכלל האוכלוסייה
(.)Kettlebell Fitness
 .3אימון כושר תומך לשיפור יכולות ומרכיבי כושר גופני לשיפור הישגים
ספורטיביים בענפי ספורט אחרים.
 .4כענף ספורט תחרותי בפני עצמו  -ספורט הנפת קטלבלס (Kettlebell Lifting
 Sportאו  ,)Girevoy sportבדומה לענפי ספורט דוגמת ג'ודו ,הרמת משקולות,
היאבקות ,התעמלות קרקע ועוד.
לתפיסתי ,הקטלבלס הוא שילוב של אימון כושר ואימון ספורט .מטרת התרגול
עשויה להיות שיפור היכולות הגופניות באופן המשלב כושר גופני ויכולת תנועתית,
ועשויה להיות אימון העומד בפני עצמו ,לשיפור מיומנות ענף הנפת קטלבלס.
הסגנון שלנו הוא שילוב בין מרכיבים מאימוני הספורט והכושר .בנוסף לשיעורים
המשולבים  ,Sport & Fitness -אנו מקיימים אימונים ייעודיים להנפות קטלבלס
( .)Kettlebell Lifting Sportהשאיפה לשיפור בענף הקטלבלס בארץ והרצון להגיע
להישגים תחרותיים ברמה הארצית והבינלאומית ,דוחפים אותנו לפיתוח התמחות
ספורטיבית ספציפית בהתאם לחוקת הקטלבלס (הרחבה בנושא בפרק ח'  -ספורט
הנפת הקטלבלס).

שאלות נפוצות
למי מיועד האימון?
האימון מתאים לכולם ,לנשים ולגברים בכל הגילים ,בעלי יכולת התמדה ,אחריות
ושיקול דעת ,שמחפשים אימון מאתגר ,מהנה ואפקטיבי .עם זאת ,מדובר באימון
מאתגר ,חכם ומורכב ,ולכן מוכרחים לשמור על מיקוד ועל ריכוז גבוה .מתאמנים
המחפשים אימון שאינו מצריך מודעות ,מחשבה וריכוז ,עלולים להתאכזב משיטת
אימון זו.

מה ההבדל בין חדר כושר לקטלבלס?
אימון התנגדות קונבנציונלי נועד לרוב לחיזוק קבוצות שרירים מסויימות ולהעלאת
מסת השריר ,ומתוכנן בהתאם .אולם אימון מסוג זה אינו דומה לדרישות הגוף בחיי
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היומיום ,ולכן כמעט שאינו משפר את יכולות התנועה של הגוף .אימון הקטלבלס
שם דגש על תנועות הגוף ,על החיבור בין חלקי הגוף ועל שיפור ושכלול היכולת
האתלטית של הגוף.
הפילוסופיה של אימון הקטלבלס נובעת ממבנה הקטלבלס ומאופן השימוש בו.
הקטלבלס מבוסס על אימון לשיפור יכולת התנועה ולשיפור היכולות והיעילות
של הגוף.

האם אימון הקטלבלס מתאים גם לנשים וילדים?
אפשרות לאימון במשקלים קלים (החל מארבעה קילוגרמים) ,הוצאה אנרגטית
גבוהה ("שריפת שומנים") ,שיפור היציבה בשילוב התנועות הטבעיות של הגוף
כל אלה הופכים את אימון הקטלבלס לכלי יעיל לירידה במשקל ,לשיפור היציבה
ולשיפור במראה האסתטי של הגוף ,מטרות אימון נפוצות בקרב נשים .מטרות אלה
מתאימות גם לילדים בימינו (עקב מגיפת ההשמנה וחוסר התנועה).

האם כל אחד יכול להתאמן בקטלבלס?
לא קיימות דרישות מיוחדות ו/או תנאי בסיס כדי להתאמן בקטלבלס .כל אחד מגיע
עם היכולות שלו .בכל מקרה ,עם הזמן המיומנות משתפרת ,הגוף מתחזק ומתגמש,
הסיבולת משתפרת ,כמו גם הקואורדינציה והיציבה.

לאחר כמה זמן רואים תוצאות?
יש להתאמן כשישה שבועות עד שמבחינים בתוצאות ,אבל הדבר יכול גם
לקרות קודם לכן .בתדירות של שניים-שלושה אימונים בשבוע ניתן לראות תוצאות
די מהר.

כמה פעמים בשבוע כדאי להתאמן?
מומלץ להתאמן שלוש-ארבע פעמים בשבוע בשיעור קטלבלס מסודר ,ולבנות
תוכנית אימון אישית בבית ,למשך עשר-עשרים דקות ביום .בסופו של דבר הרעיון
הוא להתאמן על בסיס יומיומי ,בהתמדה ולאורך זמן.

איך עשוי אימון קטלבלס לסייע בשיקום הגוף ובמניעת כאבים?
אימון הקטלבלס כאמור אינו מחליף טיפול או התייחסות קלינית ,אולם במקרים
רבים הוא נמצא יעיל ככלי עזר לשיקום ולמניעת כאבים ,משום שהוא מלמד את
המתאמן לתפקד באופן נכון ואופטימלי בגופו ולחזק אותו בהתאמה .כאבי גב תחתון,
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צוואר ,חגורת כתפיים ,אגן ועוד ,עלולים לנבוע ממספר גורמים :חולשה שרירית,
אורך הרקמות ,ניוון וגוף לא מאוזן .כל זאת כתוצאה מיציבה לקויה ,מחוסר תנועה
ומחוסר שימוש בכל טווחי ומישורי התנועה.
הדרך היעילה ביותר להפעיל את השרירים המייצבים היא במנחי עמידה ,בשרשרת
תנועה סגורה ובעומסים בינוניים .מנחי שכיבה נועדו בעיקר למצבי מנוחה ,ובנוסף,
תרגילי בטן בשכיבה מבטלים את הקשת הטבעית של עמוד השדרה המותני ועלולים
לעודד פריצות דיסק.
אימון הקטלבלס נעשה ברובו במנחי עמידה .דרך התרגול לומדים להניע את הגוף
בצורה נכונה ומיטבית ,להפעיל את השרירים המייצבים המתגייסים לפני ותוך כדי
ביצוע כל תנועה במהלך האימון ולהפעיל את הגוף בכל מישורי וטווחי התנועה .כל
האלמנטים הללו עשויים לסייע בתהליך הריפוי והשיקום ובמניעת כאבים.

איך יכול אימון קטלבלס לסייע בהפחתת משקל ואחוזי השומן?
ככל שעוצמת הפעילות גבוהה יותר  -עולה גם כמות הקלוריות שנצרכת לאחר
האימון.
אימון קטלבלס מפעיל קבוצות שרירים רבות ובעוצמה גבוהה .הנפת הקטלבלס
דורשת מכל הגוף לעבוד קשה כדי להניע ולייצב את משקולת הקטלבלס ,עובדה
המבטיחה הוצאת אנרגיה רבה מאוד ("שריפת שומנים") ,כאשר קצב הוצאת האנרגיה
יישאר גבוה הרבה יותר גם לאחר תום הפעילות .חשוב לציין כי אימון קטלבלס בלבד,
ללא שינויים בהרגלי התזונה ,עשוי להשפיע על ירידה במשקל במידה מוגבלת .לכן
שמירה על תזונה מתאימה היא גורם הכרחי להצלחה בירידה במשקל.

האם האימון מתאים גם למפתחי גוף?
אמנם אימון הקטלבלס אינו עוסק בבידוד שרירים או בפיתוח של המסה השרירית
(היפרטרופיה) ,אבל הוא בהחלט יכול להתאים כאימון תומך או משלים לאימוני
ההיפרטרופיה ,בעיקר בתקופת החיטוב .זאת בשל העובדה שהוצאת האנרגיה
באימון הקטלבלס גבוהה ("שריפת שומנים").

מה הקשר בין אימון קטלבלס לאומנויות לחימה?
קיים דמיון רב בדרישות הגופניות ובאופי מרכיבי הכושר הנדרשים באומנויות
לחימה לאלה הנדרשים באימון הקטלבלס .בשניהם נדרשות יכולת ומיומנות תנועה
גבוהות ורמה גבוהה של מרכיבי כוח ,מהירות ,סיבולת ,גמישות וקואורדינציה .שילוב
כל המרכיבים ביחידת אימון אחת עושה את אימון הקטלבלס לרלוונטי לענפי קרב.
כמו כן ,באימון הקטלבלס ,כמו באומנויות לחימה ,נדרשת מחזוריות של תאוצה ,קרי
האצת המכה ,במינימום זמן (הנפה) ,ובלימה ,ספיגת אנרגיה גבוהה הנוצרת במהלך
התקפת היריב (חזרה מהנפה) .במילים אחרות ,שחרור תחת לחץ ולחץ תחת שחרור,
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קרי :היכולת שלנו להישאר משוחררים כשאנו בהגנה ,ולייצר לחץ מתפרץ בהתקפה.
במצב הפוך ,כאשר הגוף בלחץ (נוקשה) בזמן הגנה ,היכולת לצאת להתקפה יורדת,
ועוצמת ההתקפה מוגבלת ונמוכה.
אימון הקטלבלס מלמד אותנו להישאר משוחררים ,והדבר מאפשר להפיק עוצמה
(כוח  +מהירות) להתקפה .ניתן לדמות זאת לקפיץ ,שכדי להגיע למיצוי מקסימלי של
האנרגיה שלו עליו להיות באיזון שבין מתח לריפיון .במצב של חוסר מתח (אלסטי)
או במצב של עודף מתח (פלסטי) ,הקפיץ מאבד את כוחו ואת יכולת התנועה
הפוטנציאלית שלו.

מה ההבדל בין שיעור קטלבלס קבוצתי לאימון פרטני?
אימון קטלבלס קבוצתי פונה אל המכנה המשותף לכלל הקבוצה (שיפור מרכיבי
הכושר ושיפור יכולת התפקוד ביומיום) ,לעומת אימון פרטני המאפשר להתאים את
השיעור בצורה הטובה ביותר לצרכיו האישיים של המתאמן.
לדעתי ,הדרך הטובה ביותר היא שילוב בין אימון קבוצתי (אנרגיה סוחפת) לאימון
אישי (צרכים אישיים).

מהם היתרונות המרכזיים באימון הקטלבלס?
בראש ובראשונה ,אימון הקטלבלס מלמד להניע את הגוף בצורה נכונה ויעילה .דרך
התנועה הוא משפר מספר רב של יכולות:
• משפר את כל מרכיבי הכושר באימון אחד  -כוח ,גמישות אקטיבית ,סיבולת,
מהירות וקואורדינציה.
• משפר את היכולת ומיומנות התנועה של הגוף.
• משפר את יציבות מרכז הכוח (ה )Core-והמפרקים.
• מגדיל את הוצאת האנרגיה ("שריפת שומנים").
• הגוף לומד לתפקד כיחידה שלמה בתיאום ובתזמון בין האיברים.
• הנפש לומדת על ריכוז ונחישות.
• מסייע בשיקום ועשוי להפחית כאבים.
• מגביר את המודעות ליציבה נכונה.
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הפילוסופיה שמאחורי האימון

פרק ב'

הפילוסופיה שמאחורי האימון
• פילוסופיית האימון
• תיאום ציפיות למתרגל המתחיל
• תפיסת האימון כמרכיב להצלחת האימון

"השומע  -שוכח ,הרואה  -זוכר ,העושה  -מבין"

(קונפוציוס)
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פילוסופיית האימון
אימון הוא פילוסופיית חיים .פילוסופיית האימון שלי נבנתה במהלך השנים על
בסיס הידע והניסיון שצברתי משנים רבות של אימונים ומתובנות שרכשתי ממורים
מהארץ ומהעולם.
משפטי המפתח העומדים בבסיס תפיסת האימון שלי נלקחו מאמן הלחימה (המוכר
דווקא מהקולנוע ,אך בראש ובראשונה היה פילוסוף ואמן לחימה דגול) ,ברוס לי,
שאמר בין השאר:
• "היה חסר צורה ותבנית ,נקה את מחשבותיך ,אל תהיה מקובע למה שמוכר,
כדי שתוכל ללבוש את כל הצורות ,היה כמו מים .שים מים בכוס ,הם יהפכו
לכוס .שים מים בבקבוק ,הם יהפכו לבקבוק .שים מים בקנקן ,הם יהפכו
לקנקן .מים יכולים לזרום והם יכולים לנפץ .היה מים ,ידידי".
• "השתמש רק במה שעובד ,ואמץ אותו מכל מקום בו אתה יכול למצוא אותו".
• "פילוסופיית האימון שלי משתמשת בכל הדרכים ואינה כפופה לאף אחת
מהן ...לא להשתמש באף דרך בלעדית ,ולא לקיים שום מגבלה כמגבלה".
לתפיסתי ,האימון אינו שיטה מסוימת ,כי אם אמנות הכוללת בתוכה שלל פנים
וגוונים .ניתן לקרוא לכך ,אם תרצו" ,שיטה ללא שיטה" ,ובמילים אחרות  -ידע מגוון
ורב-תחומי ,שנאסף ותורגל במשך שנות אימונים רבות ומיושם באופן גמיש ,על פי
צרכיו ויכולותיו של המתרגל .אימצתי לעצמי שיטות אימונים רכות וקשות ,מנוגדות
וגם משלימות זו את זו  -ושמתי את האדם מעליהן ,מתוך ההבנה שאדם אינו יכול
לתפקד באופן חופשי אם הוא כבול לשיטה אחת.
מי שמתרגל שיטת אימון אחת בלבד ודבק רק בה ,מאבד את החופש שלו .הוא הופך
למעשה לעבד של הדפוס שבחר ,מתוך האשליה שדפוס זה הוא "הדבר האמיתי".
תפיסה זו מובילה בסופו של דבר לקיפאון ,משום שצרכי הגוף אינם מבוססים על
בחירה אישית או על העדפות ,אלא על שינויים רגעיים מתמידים ,ומתרגל מאוכזב
יגלה במהרה ששיטתו נטולת גמישות.
כפי שאין שיטה אחת להגיע לאמת בחיים ,אין שיטת אימון אחת המחזיקה את כל
האמת אצלה .ההיצמדות הנוקשה לשיטה ספציפית מקבעת אותנו ,גורמת לנו להביט
על המציאות  -גם הפיזית וגם המנטלית  -דרך שדה ראייה צר ,ומונעת מאיתנו לגלות
ולהיפתח לדרכים חדשות ,לעתים מתאימות לנו יותר.
לתפיסתי ,האימון הוא חיפוש מתמיד ,בעזרתו אנו מבקשים למצוא את הקול העצמאי
שלנו בתחום הפיזי ,וגם והמנטלי .אם ברצוננו לראות את העולם ואת עצמנו כפי
שהם באמת ,מבלי לשקר לעצמנו ,אנחנו חייבים להיות בתנועה מתמדת ,בחיפוש
מתמיד .אדם מודע ,המחפש את האמת שלו (גם באימון וגם מחוצה לו) ,חייב לפתח
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מהות יצירתית ועצמאית שאינה מוגבלת על ידי שיטה זו או אחרת.
ומן השלילה ,נגזר גם החיוב :הרעיון המנחה באימון הוא האדם ,ולא שיטת האימונים.
על פי פילוסופיית אימון זו ,מטרות האימון נקבעות על פי צרכי המתרגל ,מבנה
גופו ויכולותיו ,ואלה נבחנים על ידי סדרה של תרגילים ומבדקים לאיתור חולשות
ומגבלות הגוף.
במטרה ליצור שיטה חזקה ויעילה יותר לאימון ,יצרתי את איתנים קטלבלס ,סינרגיה
של שיטות  -פילאטיס ,יוגה ,קטלבלס ,אמנויות לחימה ,הרמת משקולות וגישות
נוספות ,ללא מגבלה ,בבחינת "מכל מלמדיי השכלתי" .חכם הוא הלומד מכל אדם,
לומד מכל השיטות ,ומטמיע אותן מבלי לאבד את עצמו בתוכן ,על ידי שילוב
היתרונות וחיפוי על החסרונות של כל שיטה בנפרד .כך נבנה בסופו של דבר את
האימון המושלם ,כשלכל שיטה היתרונות והתרומה שלה לבניית הכושר והגוף
כמכלול.
אוצר התנועות ומגוון העצימויות המשתנה של כל השיטות הללו ,כשהן משולבות,
הופך אותן ליעילות ביותר להתמודדות עם אתגרים פיזיים ביומיום כמו גם עם
אתגרים בלתי צפויים.

תיאום ציפיות למתרגל המתחיל
תיאום הציפיות מהווה בסיס חשוב להצלחה ולתפקוד יעיל של המתרגל המתחיל.
מבנה האישיות שלנו  -הנטייה לאופטימיות או לפסימיות ,וניסיונות עבר של הצלחה
ושל כישלון ,משפיעים על הציפיות שלנו מעצמנו ומהתרגול.
ההתפתחות המוטורית של התינוק נבנית בשלבים .בשלב הראשון ,התינוק מזהה את
גופו ומתקדם אט-אט בתהליכי למידה והכרה של התנועה .הוא לומד ומפתח את
יכולותיו ,כאשר קצב ההתפתחות הוא אישי לכל תינוק .תארו לכם מה היה קורה אילו
התינוק היה מתייאש ומוותר אחרי הנפילה הראשונה ,איפה היינו היום? האם היינו
נשארים ייצור זוחל? הלוא אם לא ננסה לעמוד  -גם לא ניפול.
הלמידה של המתרגל באימון הקטלבלס
מקבילה להתפתחות התנועה אצל התינוק.
המתרגל לומד להכיר ולזהות את גופו ,את
חוזקותיו וחולשותיו ,את מיקום איברי הגוף
במרחב ,את הא-סימטריה המאפיינת את
גופו ,את מגבלות טווחי התנועה ואת הכוח
להניע את גופו.
האימון הוא תהליך מורכב וממושך של למידה ,כאשר לכל מתרגל קצב למידה אישי
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והפנמה גופנית ייחודית .המודעות לגוף היא אבן יסוד בהצלחת האימון .על סמך
אימון בודד לא ניתן לחוש את השינוי .רק לאחר מספר אימונים ניתן לראות את
השינוי בגוף ולהבין את משמעות האימון .היכולת של המתרגל ללמוד ולהפנים את
התנועה בגופו היא אישית ,ומהווה מרכיב חשוב בהתפתחות המתרגל באימון.
אימון הקטלבלס אינו אימון גופני רגיל .מדובר באימון שאינו קל ,ודורש משמעת
עצמית ומודעות גבוהה .אולם התועלת האישית מהאימון עולה על כל סוג אימון
שהיכרת ,חווית או שמעת עליו בעבר .תן לעצמך סיכוי להשתפר ,אל תוותר לנוכח
הנפילה הראשונה ,ותגלה מדוע לאימון זה התוצאות היעילות והנכונות ביותר.
שים לב :סביר להניח שאחרי האימונים הראשונים יהיו התכווצויות שרירים בחלק
האחורי של הירך ,בישבן ,באזור חגורת הכתפיים והבטן .זה בסדר ,זה חלק מהתהליך.
עם הזמן הגוף מתחזק ,לומד לנוע בצורה יעילה וההתכווצויות נעלמות .אז מגיעות
התוצאות הרצויות.
שימוש לקוי בגוף ,תנועה לא נכונה ,חולשה שרירית ,טווח תנועה מוגבל ואי-הפעלה
של שרירי הליבה  -כל אחד מהגורמים הללו עלול לגרום לכאב לא רצוי .במידה
שהרגשת כאב באזור הגב התחתון או הברכיים  -עצור את האימון והתייעץ עם
מדריך קטלבלס מוסמך כדי שתוכל לשפר את תנועת הגוף ותפקודו ,ובכך למנוע
כאבים באימון הבא ובחיי היומיום.
תיאום ציפיות – גרסת המדריך :תיאום ציפיות למתאמן הוא הצד השני של האחריות
המקצועית המוטלת על המדריך /המאמן .שימו לב שמטרות ודרישות האימון
ריאליות לרמתו של המתאמן .חשוב "לדחוף" את המתרגל ,אבל לא להגזים .ודאי
שלא לגרום נזק .גלו סבלנות ואל תדלגו על שלבים "משעממים" ,גם אם נראה לכם
שהמתאמן משתעמם.
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תפיסת האימון כמרכיב להצלחתו
מסע בגוף ובנפש על פי אורי הירש

"אימון מכה שורש כשהוא מבוצע כראוי ,בהתמדה ולאורך זמן"

(פטנג'לי )14.1

גישת המתרגל לאימון היא בעלת ערך מהותי להצלחת האימון .לתפיסתי ,המתרגל
נושא באחריות ,וצריך לקחת אחריות על האימון לא פחות מהמאמן ,אם כי
באופן שונה.
האימון הוא תהליך ארוך ומעמיק של
התפתחות ,הדורש סבלנות והתמדה .זהו
מסע של גילויים בגוף ובנפש ,למידה על
האיזון ועל חוסר האיזון בגוף ,על מגבלות
התנועה ועוד .המתרגל מתחיל את התהליך
ברובד החיצוני  -ההתמודדות עם ביצוע
התרגיל ,ובהדרגה הוא מתקדם לרבדים
עמוקים ומעודנים יותר ,כאשר תרגילים
קשים ומורכבים נעשים לפתע בקלות.

רמות שונות של מודעות  -אימון רוחב מול אימון עומק
מתרגל ברמה הבסיסית יבצע את האימון בצורה טכנית ושטחית ,כאשר הריכוז מפוזר.
המחשבות קופצות מנושא לנושא ,חושבים על התרגיל הבא עוד לפני שמסיימים
את התרגיל הנוכחי ,הנשימה אינה סדירה ואינה מתאימה לתרגיל ,התנועה מבוצעת
בצורה סתמית ומרושלת ,ללא שליטה ,והתוצאה היא בלבול וחוסר שקט המובילים
לשעמום ,ולעתים אף לכאב .גם האימון ברמה הבסיסית יכול להועיל ולהוביל
לתוצאות ,אך אלה מתקבלות במישור האסתטי בלבד ,בעוד יכולת ההתקדמות
באימון מוגבלת.
לעומת זאת ,מתרגל ברמה מתקדמת (אימון עומק :מעט תרגילים ,התעמקות בפרטי
כל תרגיל ,כל חזרה נעשית בנפרד ,בריכוז כמו בתחילת התרגול) ,מבצע את האימון
בריכוז ,בתשומת לב לדגשים ולניואנסים ,מתמקד בתנועת הגוף ,תוך שליטה
ומודעות מלאה לאופן ביצוע התרגיל על כל מרכיביו ,למנח הגוף וליציבה .הוא מודע
לתחושות העולות מתוך התנועה ,לקושי ,לכאב ,לנקודות חלשות ולנשימה .כאן
מתבטאת היכולת שלנו לשלוט על גופנו  -ולא יכולת הגוף לשלוט בנו.
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מתרגל ברמה המתקדמת מעביר את הלמידה באימון ליישום בפעולות בחיי היומיום.
הפנמת האימון משמעה לא רק הפעלת הגוף בצורה נכונה ויעילה ,אלא גם מחיקה או
החלשה של דפוסי פעולה שגויים שגרמו לליקויים בגופו .בהדרגה ,חייו של המתרגל
הופכים לבריאים יותר ,למאוזנים יותר ולמאושרים יותר.

להבדיל בין כאב טוב לכאב רע
התרגול קשה ,דורש ריכוז וכרוך בהרבה התמודדות ,ולעתים עלול להיות משעמם
וסיזיפי.
מתאמנים רבים מתלוננים על הקושי
שבתרגילים" :זה לא בריא לי"" ,אני לא
יכול לעשות את זה"" ,אסור לי" וכדומה.
מתאמנים אלה נוקטים ב"גישת בת-יענה",
קרי ,עוצמים את העיניים למה שקורה מסביב
ומתייאשים בקלות ,מאבדים את הביטחון
ונוטשים את המאמץ ברגע שמופיע הכאב
הראשון ,מבלי לבדוק מהו מקור הכאב וכיצד
ניתן למנוע אותו .הם מפסיקים את התרגיל
באשליה כי הדברים בסופו של דבר יסתדרו
מעצמם (אם לא נעשה  -לא יכאב).
אולם האמת היא שאין תרגיל "לא טוב" למתרגל .לכל דבר יש סיבה ,וכאב מתרגיל
עלול לנבוע מביצוע לקוי של המתרגל ,מחוסר תשומת לב להנחיות ולדגשים בתרגיל
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ולעקרונות השיטה (כמובן שבאחריות המאמן לבחור תרגילים שמתאימים ליכולות
המתאמן ולעשות את ההתאמות הנדרשות בכל תרגיל).
בנוסף ,יש להבדיל בין כאב "טוב" לכאב "רע" באימון .כאב של מאמץ הוא כאב "טוב",
תוצר של אימון מעמיק ומדויק .לעומתו ,כאב חד ברקמות או במפרקים הוא אות
אזהרה לנזק שעלול להיגרם .בתחושת כאב יש לעצור את התרגיל מייד ,להבין מהו
מקור הכאב ,להבין איך לנטרל אותו ,לארגן את הגוף מחדש ולנסות שוב .מתאמנים
ברמה מתקדמת לומדים להבחין בין כאב בריא לכאב לא בריא .הגוף מרפא את עצמו
בתנועה ,הוא נעשה חזק ,גמיש ומשפר את יכולות התנועה .על המתרגל לקחת
אחריות ,ותוך מודעות לתנועה ילמד להבחין בעצמו אם אינו מבצע את התרגיל
בצורה נכונה  -כל זאת ממקום של הכרת הגוף ,הבנת התרגיל ומהות התהליך כולו.
התרגילים באימון מיועדים לשיפור היכולות בתפקוד היומיומי של המתרגל (לשרוך
נעליים ,לקום מישיבה ממושכת ,להכניס את התינוק למיטה ,להרים חפצים מהרצפה,
להרים את הידיים למעלה ,להיכנס ולצאת מהרכב ,לסובב את הראש בנסיעה לאחור
וכדומה – כל הפעולות הללו חייבות להתבצע במינימום מאמץ וללא כאבים).
כל תרגיל הוא גם מבדק לאיתור חוסר יכולת
ומגבלות הגוף ותיקונן  -ביציבה ,בתנועתיות,
בגמישות ,בחוזק ,בקואורדינציה ובשיווי משקל.
התגברות על קושי משפרת את יכולת המתאמן,
מוציאה אותו מכאב ומשפרת את תפקודו ואת
הרגשתו הכללית.
חוסר יכולת בביצוע תרגיל מסוים מעיד על קושי שיש למתרגל (חולייה חלשה
בשרשרת התנועתית) ,ומרמז על בעיה תפקודית קיימת או כזו שעלולה לצוץ בעתיד.
כאמור ,התעלמות אינה פותרת את הבעיה ,אלא רק דוחה את הקץ ,וסביר להניח
כי תחול החמרה במצב ,שכן עם הגיל הגוף נעשה פגיע יותר .ההתגברות על קושי
משפרת את יכולת המתאמן ,מוציאה אותו מכאב ומשפרת את תפקודו ואת הרגשתו
הכללית .אולם כאמור ,מדובר בתהליך.

קביעת יעדי האימון
האימון צריך להיות מותאם לצרכיו וליכולותיו של המתרגל .המתרגל עצמו אינו יכול
לקבוע לעצמו את המטרות והיעדים .ראשית ,משום שאין לו הידע והניסיון לכך,
ושנית ,משום שבדרך כלל אין למתרגל את המשמעת לבצע את הנדרש ממנו באימון,
והוא יעדיף לבצע תרגילים שהוא מצליח בקלות או שהוא אוהב לעשות ,על פני
תרגילים הנדרשים לצרכי הגוף.
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מנגד ,על המדריך לשים לב שהיעדים שהוא קובע למתרגל הם אכן היעדים
המתאימים למתרגל ,ולא כאלה שמתאימים לאופיו של המדריך (לדוגמה ,מדריך
שבא מתחום הריקוד לא ינסה להתאים את התרגילים לאסכולה שבה הוא דומיננטי,
אלא יתחשב בצרכיו של המתרגל בצורה מושכלת) .מדריך צריך לכוון את המתרגל
למקום שלדעתו המתרגל צריך להגיע ,וזאת על בסיס ניתוח היציבה ,מבדקי יכולות,
גמישות ,כוח ,קואורדינציה ,ועל סמך היכרות יכולות המתרגל משיעורים קודמים.
כדי לשפר את המוטיבציה ולהיות מכוון לצרכי המתרגל ,על המדריך לקבוע מטרות
ויעדים יחד עם המתרגל .שיתוף המתרגל בחלק מהיעדים ישיג תוצאות מרביות גם
ביעדים שעדיין אינם נראים לעין עבור המתרגל.
לדוגמה ,להגיע בשיתוף המתרגל לתרגיל "לגעת עם הידיים ברצפה" ,יעד הנראה
לעין ונותן תחושת סיפוק למתרגל .ללא שיתוף המתרגל  -ללמד שליטה ב"הפעלת
המרכז" במנחים שונים  -יעד לא נראה לעין אבל מרכיב הכרחי באימון.
חשוב לציין שיש לקחת בחשבון את היעדים שבגינם הגיע המתרגל לאימון  -ירידה
במשקל ,עלייה במסת שריר ,מניעת כאבים וכדומה .עם זאת ,גם בנקודה זו קיימת
הסתייגות :מתרגל יגיע לאימון מתוך רצון לעבוד על מה שנוח לו .בפילאטיס
מכשירים ,לדוגמה ,מתאמנים מגיעים לאימון ומייד מחפשים על איזו מיטת פילאטיס
אפשר להתאמן ,או מבקשים לתרגל בשכיבה .אין ספק שיש לכך יתרונות בהיבט של
תנועתיות עמוד השדרה ,הרפיה של איברי גוף ,התמקדות באזור גוף ספציפי תוך
לימוד עקרונות האימון וכן מניעה והקלה על כאבים .אולם הלמידה במנחי שכיבה
מיועדת בעיקר למצבי מנוחה ,לעומת מנחי עמידה שהם פונקציונליים יותר ודורשים
גיוס של השרירים המייצבים בצורה המיטבית ,והרי לשם כך הגיע המתרגל לאימון.
אני מוצא שמתאמנים מעוניינים במנח שכיבה משום שנוח להם בו ,והם מעדיפים
להיצמד באופן טבעי למצב שבו הם מרגישים נעים ובטוח .הנטייה הכללית של
המתרגל היא לבצע תרגילים שהוא אוהב ,מכיוון שמטבע הדברים כך יהיה האימון
יותר פשוט וקל עבורו .בנקודה זו חייב המאמן לבצע שינוי בתפיסת המתרגל :עליו
להסביר בצורה רציונלית כי האימון מבוצע דווקא באזורים הפחות "נוחים" ,וההשקעה
היתרה באימון ניתנת דווקא לנקודות החלשות ,לחולייה החלשה בשרשרת .באופן זה
ייווצר איזון בגוף ,והרי לכך אנו חותרים.
גוף מאוזן יתנהל בצורה יציבה ובריאה ,וטווח התנועה שלו ישתפר ויגדל .הבנה של
יעד זה תוביל למימוש הנקודה שהעליתי קודם לכן :המתרגל יבין את מהות התהליך,
ולא יחתור להשגת תוצאות מהירות ,לא ריאליות וחסרות משמעות ,המתעלמות
מצרכי הגוף ("להעלים כאב בשיעור אחד"" ,להוריד במשקל תוך שני שיעורים",
וכדומה).
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"ספקות ומחשבות פגומות יש לסלק על ידי טיפוח מחשבות חיוביות"

(פטנג'לי )33.2

גישה שלילית באימון
מחשבות ומילים משפיעות על ההתנהגות ועל המעשים שלנו .אנשים החושבים
בדרך שלילית מתייחסים לקשיים כאל בעיה קיומית .מתרגל המגיע לאימון בגישה
של "אני לא יכול"" ,זה לא טוב לי"  -ימצא רק את הכאב והכישלון בתרגיל ויתעלם
מהזדמנות לשיפור מצבו .הכאב יכול להצביע על אזור בגוף שעובד ומשתפר ,ולמקום
זה המתרגל צריך לכוון את עצמו .לעומת זאת ,מתרגל בגישה של הצלחה ,משדר
בדיוק ההיפך .גם אצלו הגישה עוברת מהמחשבות אל המילים ,ומשם למעשים -
והתוצאה בהתאם.

שינוי הדרגתי במודעּות
שינוי גישה פירושו שינוי תפיסת עולם .הדבר קשה ,אך לא בלתי אפשרי .מדובר
בתהליך איטי והדרגתי ,והדרך לעשות זאת היא להיות במודעות מלאה למחשבותינו,
מתוך הבנה שהתוצאות המתקבלות הן תולדה ישירה של חשיבה וגישה .במקביל,
נדרשת מחויבות לתהליך  -כוונה להתמדה בלתי מתפשרת ,עד להשגת המטרה
במלואה ,לא משנה כמה כישלונות חווים בדרך.
גם אני מוצא את עצמי עומד בצד ,מביט בשיעור ,ומהסס איך ומתי לגשת למתרגל.
צריך להמשיך ולנסות ,ללמוד ולטעות ,וההתקדמות בסופו של דבר תגיע .רק מעטים
ממשיכים ומתגברים על כל הכישלונות שבדרך ,אלה המתחייבים ב 100-אחוזים
לתהליך .מהמתאמנים אני מבקש להפנים נושא זה לגישתם לאימון הגופני ,ומשם
לחיים בכלל.
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פרק ג'

כושר – רקע עיוני
• הכושר הגופני
• עקרונות האימון הגופני
• משתני האימון
• פירמידת ביצועים מיטבית

"לא תמיד נועדה מטרה להיות מושגת ,לפעמים היא משמשת
רק כמשהו לשאוף בכי ונו"
(ברוס לי)
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הכושר הגופני
כושר גופני הוא מכלול היכולות של אדם לבצע פעולות גופניות – מטלות ותפקודים
יומיומיים ומימוש יכולות ספורטיביות .אימון ושיפור הכושר הם תנאי יסודי לביצוע
מטלות ותפקודים בחיוניות ובערנות ,ללא עייפות יתר ובאנרגיה נאותה ,תוך שמירה
על בריאותנו ,וכן לצורך הגעה להישגים ספורטיביים.
כאשר מדברים על מרכיבי הכושר
הבסיסיים ,ישנו מודל נפוץ הכולל
חמישה מרכיבים עיקריים:

בקצרה על מרכיבי הכושר הבסיסיים
כוח ( - )Strengthהיכולת להתגבר על התנגדויות חיצוניות .לדוגמה ,לבצע שפיפה
תחת משקל גופנו בצורה יעילה ,ללא תנועות פיצוי.
סיבולת ( - )Enduranceהיכולת לבצע פעולות לאורך זמן .לדוגמה ,לעלות במדרגות
לקומה השלישית בבניין.
גמישות ( - )Flexibilityהיכולת לבצע תנועות בטווח מיטבי במפרק ללא
פיצוי במפרקים שכנים .לדוגמה ,להגיע עם הידיים לרצפה ממצב של עמידה
ברגליים ישרות.
מהירות ( - )Speedהיכולת להניע את הגוף או חלק ממנו ממקום למקום בזמן
הקצר ביותר.
קואורדינציה ( - )Coordinationהיכולת לבצע תנועות פשוטות ומורכבות ,כגון :דיוק,
קצב ,רצף תנועתי ושיווי משקל.
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הגוף מתפקד כמכלול של מרכיבי הכושר ולכן נכון לתרגל אותו בצורה כזו.
לדוגמה  -בתרגיל ה Swing-יש צורך ב:
יישום
מרכיב
להתגבר על משקל הגוף והקטלבלס בדחיפת הגוף מעלה
כוח
יכולת להתמיד בפעילות לאורך זמן (התנגדות לעייפות)
סיבולת
חוסר גמישות/תנועתיות באגן  /ירך יגרום לפיצוי של תנועה
גמישות
בעמוד השדרה
האצה של הגוף והקטלבלס כלפי מעלה
מהירות
קואורדינציה היכולת לתאם בין תנועות שונות במטרה ליצור איזון תנועתי
כפי שגופנו אינו מתפקד בצורה מבודדת ,כך גם מרכיבי הכושר הם מכלול .משימות
היומיום שלנו דורשות שיפור של מרכיבי הכושר שלנו כמכלול (לא בהפרדה) ובצורה
מאוזנת.

בקצרה על מרכיבי הכושר המורכבים
כאשר משלבים יחד שני מרכיבי כושר בסיסיים או יותר ,מתקבל מרכיב כושר מורכב.
לדוגמה ,עוצמה מורכבת מכוח  +מהירות.
זריזות מורכבת מגמישות  +מהירות  +קואורדינציה.
מרכיבי הכושר הבסיסיים והמורכבים הם רובד אחד בשיפור היכולות הגופניות .אולם
בחיי היומיום ,כמו גם בכל ענפי הספורט ,נדרש גם שיתוף פעולה מהותי של המערכת
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העצבית  -מרכיבי הכושר הפסיכו-מוטוריים .כדי לשפר את היכולות הגופניות שלנו,
אנחנו חייבים לתרגל ולשפר גם את המרכיבים האלה.
מרכיבי כושר פסיכו-מוטוריים
מרכיבי כושר פסיכו-מוטוריים
()Psychomotor abilities
הם היכולת של האדם לבצע
פעולות גופניות תוך שימוש
בתהליכים קוגניטיביים.

בקצרה על מרכיבי הכושר הפסיכו-מוטוריים
קינסתזיה ( – )Kinesthesiaתחושת התנועה .תחושה מודעת (בלי לראות) לגבי מצב
הגוף (תנוחת הגוף ,התמצאות במרחב ,עוצמת הכוח ומהירות התנועה) .היכולת
הקינסתטית משפיעה על למידה וביצוע מוטורי ,על תכנון תנועה ועל זיכרון תנועתי.
למשל ,צריכה להיות לנו היכולת לדעת באיזה מנח נמצא עמוד השדרה שלנו.
פרופריוספציה ( – )Proprioceptionתחושת מיקום איברי הגוף .מערכת חיישנים
פנימיים בלתי מודעת לגבי היציבה והתנועה .אם תעצום את עינייך ומישהו יקפל
את אצבעך או ירים את ידך כלפי מעלה ,תדע מייד באיזו מידה קופלה האצבע או
היכן נמצאת ידך כעת ,האם למעלה או למטה ,ימינה או שמאלה וכדומה ,גם בלי
לראותה.
קואורדינציה ( - )Coordinationהיכולת הקוגניטיבית לתאם בין תנועות שונות
במטרה ליצור איזון תנועתי .ניתן לשפר יכולות אלה על ידי תרגול.
שיווי משקל ( - )Equilibriumהיכולת לפקח ולשלוט על קבוצות שרירים מנוגדות
לצורך שמירה על איזון הגוף.
שיווי משקל סטטי – ייצוב הגוף ללא תנועה (לדוגמה עמידה על רגל אחת).
שיווי משקל דינמי – ייצוב הגוף תוך כדי תנועה (לדוגמה קפיצה ,הליכה).
שיווי משקל סטטי /דינמי על שטח בסיס יציב /לא יציב.
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זמן תגובה ( - )Reaction timeהיכולת להגיב בזמן לגירויים צפויים ובלתי צפויים.
הזזת הגוף או חלק ממנו במהירות מרבית כתגובה לקטלבלס ,או פרק הזמן שבין
סימן להתחלת התרגיל לתחילת ביצוע התרגיל.
זריזות וקלילות ( - )Quickness & agilityהיכולת לשנות את מצב הגוף וכיווני התנועה
במרחב בזמן הקצר ביותר.
תיאום ותזמון ( - )Coordination & timingהיכולת להפעיל בו-זמנית ובאופן מתואם
את איברי הגוף השונים כדי לבצע תגובה מוטורית המיועדת להשגת מטרה מוגדרת.
לדוגמה ,להרים חפץ מהרצפה.
ויסות כוח ( - )Strength differentiationהיכולת לווסת את רמת הכוח כדי ליצור
תנועה מדויקת ,ללא מתח ונוקשות באיברי גוף שאינם תורמים לתנועה.
התמצאות במרחב ( - )Orientationהמודעות לשינוי הסביבה ביחס לתנועות הגוף או
למיקומו בחלל.
לדוגמה  -בתרגיל ה Swing-יש צורך ב:
יישום
מרכיב
פרופריוספציה מיקום עמוד השדרה בזמן ההנפה
תחושה לגבי מיקום וחלוקת משקל הגוף בכף הרגל
קינסתזיה
היכולת לתאם בין תנועות שונות במטרה ליצור איזון תנועתי
קואורדינציה
שמירה על שיווי המשקל כשבסיס התמיכה יציב והגוף יציב
שיווי משקל
תיאום פשיטת הקרסול ,הברך והירך
תיאום
הורדת המשקולת אל בין הרגליים לפני שהיא מושכת את
זמן תגובה
הגוף למטה
הנעת האגן לפנים ובו-זמנית הרפיית הידיים והכתפיים
ויסות כוח

שבירת מיתוס :ריצה אינה משפרת את הכושר הגופני
על אף חשיבותה הרבה לשמירה על בריאותנו ,ניתן לומר כי ריצה לבדה אינה משפרת
את הכושר הגופני .בתחילת הפרק הגדרנו את הכושר הגופני כמכלול של יכולות -
חמישה מרכיבי בסיס .באימוני ריצה ,המרכיב העיקרי הוא מרכיב הסיבולת ,אולם
היא אינה משפרת את יתר מרכיבי הכושר הבסיסיים (כוח ,גמישות ,קואורדינציה
ומהירות) ,היא אינה משפרת מרכיבי כושר מורכבים ואינה משפרת מרכיבים פסיכו-
מוטוריים.
לכן ניתן לומר כי ריצה אינה משפרת את הכושר הגופני ,אלא רק חמישית
מהכושר הגופני.
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כאמור ,הגוף מתפקד כמכלול של
מרכיבי הכושר (בסיסיים ומורכבים)
ומרכיבי כושר פסיכו-מוטוריים,
ולכן נכון לתרגל אותו בצורה כזו.
אימון הקטלבלס רואה בגוף מכלול
שלם ,המורכב ממגוון יכולות,
הפועלות בהתאמה ובתזמון.

כוח ()Strength
כוח הוא היכולת לגבור על התנגדויות חיצוניות .הכוח הוא מרכיב כושר משמעותי,
מסיבות בריאותיות וספורטיביות .אימון כוח חכם ובטוח משפר את כוח הגוף ,מפחית
אחוזי שומן ,בונה עצם לאורך זמן ,מונע פציעות ,משפר מיומנויות מוטוריות ,משפר
ביצועים בספורט ובחיי היומיום ומקדם את הבריאות הכללית של המתרגל.
ישנם שלושה סוגי כוח :סיבולת כוח ,כוח מרבי וכוח מתפרץ.

סיבולת כוח ( - )Strength enduranceהיכולת לבצע פעולות חוזרות לאורך זמן
תחת התנגדות תת-מרבית באימון ההיפרטרופיה (עיבוי סיב השריר ,מכונה גם
סיבולת שרירית).
כוח מרבי ( - )Maximum strengthהיכולת להתגבר על התנגדות מקסימלית ,גיוס
יחידות מוטוריות .האימון מתמקד בתיאום תוך-שרירי.
כוח מתפרץ ( - )Explosive Strengthהיכולת להפעיל מקסימום כוח במינימום זמן.
40

כושר  -רקע עיוני

מטרת האימון עומס מהכוח חזרות
המרבי
סיבולת
 20 50%-40%עד 40
שרירית
 8 80%-55%עד 20
סיבולת כוח
 1 100%-80%עד 5
כוח מרבי
 1 90%-80%עד 3
כוח מתפרץ
 10 40%-30%עד 20
כוח מהיר
 10 40%-30%עד 20
בליסטי

מערכות

מנוחה

קצב ביצוע

 3עד 8

45-15
שניות
 1-2דקות
 3-5דקות
 3-5דקות
 1-3דקות
 1-3דקות

מהיר

 2עד 5
 4עד 6
 4עד 6
 3עד 5
 4עד 8

איטי
מתפרץ
מתפרץ
מהיר
מהיר/
מתפרץ

אימון בליסטי ( - )Ballisticתנועה מהירה באמצעות האצת ההתנגדות של הקטלבלס
או תנועת הגוף ( .)Swingהנעת הגוף דרך תנופה ,בעוצמה ובמהירות ,ובמקביל
שליטה על התנועה ושמירה על איזון הגוף.
אימון בעומסים של  40%-30%מהכוח המרבי ( )RM-1לביצוע תרגילים בליסטיים
(תרגיל שלתנועה שלו אין סוף או התחלה של האטה).
אימון פליאומטרי ) = Plio (Plyometricיותר ו = Metric-מדידה ()Snatch
מחזור מתיחה-התקצרות ( )Stretch-shortening cyclesהמאפשר הפקה נוספת של
כוח .בשיטה זו מפעילים עומס אקסצנטרי על השריר ,בולמים אותו ועוברים מייד
להתכווצות קונצנטרית .שיטת אימון זו מבוססת על אנרגיה אלסטית של השריר,
לעצים ומיועד
רפלקס המתיחה (כמו קפיץ מתוח שמשתחרר) .אימון זה נחשב ָ
בעיקר לספורטאים ברמה גבוהה.
אימון בעומסים של  60%-30%מהכוח המרבי ( )RM-1לביצוע תרגילים
פליאומטריים.
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דוגמאות לאימוני כוח מתפרצים:
תרגיל לדוגמה
השיטה
Swing
אימון בליסטי
Jump squats
אימון פליאומטרי
 Cleanחזרה אחת
אימון כוח מתפרץ
אחת הדרישות ליישום אימון כוח מתפרץ  -בליסטי או פליאומטרי ,היא בניית בסיס
מוצק של אימון כוח מרבי.

דגשים באימונים בליסטיים ופליאומטריים
בשל העומסים ,המהירות ומורכבות האימון ,קיימת סכנת פציעות בסוג אימונים
שכזה כאשר אינו מבוצע כראוי.
• יש להפסיק את התרגיל ברגע שהמהירות ואיכות התנועה אינן נשמרות.
• כוחות אקסצנטריים גדולים פועלים במהלך הבלימות .לכן יש להתחשב בתנאי
האימון ,בהיקפו וביכולותיו של המתרגל.
• תחילת התרגול תהיה ללא עומס .ההעמסה תיעשה בהדרגה.
• אין לבצע אימון בליסטי במצב של עייפות.

עקרונות האימון הגופני
אימון גופני לבדו עלול שלא להביא לתוצאות הרצויות (לא יביא לשיפור או יגרום
לפציעה).
כדי שיתרחש שיפור תוך כדי תהליך האימון ,יש להתאמן על פי עקרונות האימון.
תוכנית אימונים נכונה מבוססת על עקרונות האימון:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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עקרון עומס יתר
עקרון ההדרגתיות
עקרון הגיוון
היחס בין העמסה והתאוששות
אימון יתר
עקרון ההשפעה המעוכבת
עקרון התמורה הפוחתת
עקרון ההתמדה
עקרון ההפיכות

גוף האדם מתפקד היטב כאשר הוא
אֹוס ָט ִסיס" ,קרי ,שמירה
"הֹומ ְ
ֵ
נמצא במצב
על שיווי משקל פנימי במערכות הגוף.
תהליך האימון מוציא את האדם משיווי
המשקל .כתוצאה מכך הוא מתקשה
לתפקד וחש עייפות מהאימון .כתגובה
לאימון ,הגוף משפר את עצמו במטרה
לחזור לשיווי המשקל.

כושר  -רקע עיוני

עקרון עומס יתר ( - )Overloadהגוף מסתגל לעומסים המוטלים עליו ,ולכן כדי לגרום
לשיפור במרכיבי הכושר הגופני ,יש לאמן את הגוף במאמצים גופניים גבוהים מאלה
שהגוף היה מורגל אליהם.
בעקבות עקרון עומס יתר ,נגרמת תופעה של פיצוי יתר  -הגוף מתעייף כתוצאה
מהמאמץ ולכן המתאמן נאלץ לנוח .אולם בזמן המנוחה הגוף מתאושש ומשפר את
יכולתו במטרה להסתגל לעצימות המאמץ הבאה (אפקט האימון) .עומס האימון
חייב להיות גבוה במידה מספקת כדי ליצור שיפור באימון ("אפקט האימון החיובי").
עקרון ההדרגתיות ( - )Progressive overloadכאמור ,יש לאמן את הגוף במאמצים
גופניים גבוהים מאלה שהיה מורגל אליהם .אולם כדי שהגוף יגיב בצורה חיובית
ויחול שיפור ביכולות (ומניעת פציעות) ,יש להעלות את דרגת הקושי ,העומסים,
המורכבות והמאמץ באימון באופן הדרגתי ,מהקל לקשה ומהפשוט למורכב.
עקרון הגיוון ( - )Varietyכדי לשפר את יכולותינו ,יש לגוון את תכני האימון ,השיטות
והעומסים (מניעת הסתגלות הגוף לעומסים).
היחס בין העמסה והתאוששות  -ככל שהתרגיל ָעצים יותר ,הוא יהיה קצר יותר,
וההתאוששות ממנו תהיה ארוכה יותר.
אימון יתר  -עומס אימונים גבוה מדי ,ללא זמן להתאוששות ,יגרום להידרדרות ברמת
הכושר ולעייפות.
עקרון ההשפעה המעוכבת  -שיפור ביכולת בעקבות האימון אינו מופיע מייד עם
תום האימון .הוא תלוי בעוצמה של האימון הבודד ובתדירות האימונים .כדי להשיג
תוצאות מהאימון דרוש פרק זמן ממושך ,מ 24-שעות ועד מספר שבועות .אין לצפות
להשתפרות לאחר אימון אחד.
עקרון התמורה הפוחתת  -ככל שכושרו ההתחלתי של המתרגל ירוד ,כך השיפור גבוה
יותר .ככל שהכושר גדל ,כך השיפור יהיה קטן יותר.
עקרון ההתמדה  -שיפור ברמת הכושר ושמירה עליה תלויים ביכולת העקביות
וההתמדה של המתרגל ,הנמדדת לאורך חודשים ושנים של פעילות.
עקרון ההפיכות – הפסקה או הפחתה במספר האימונים יגרמו לירידה ברמת הכושר
הגופני .אין שימור של כושר גופני ללא אימונים.
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משתני האימון
כדי שנוכל להגיע למיצוי מיטבי של האימון ,יש להגדיל את העומס באימון .ככל
שרמת המתרגל גבוהה יותר ,כך בהתאמה תידרש רמת העמסה או גירוי גבוהה יותר.
את העומס או הגירוי באימון ניתן לקבוע על פי משתני האימון:
• נפח האימון ( = )Training volumeמספר חזרות  Xמשקל שהרמנו.
• משך האימון – כמה זמן נמשך האימון.
• עצימות האימון ( – )Training intensityאיזה משקל הונף.
 ₧עצימות גבוהה – פעילות בעומס גבוה (משקל/מהירות) ובנפח זמן/חזרות נמוך.
 ₧עצימות נמוכה – פעילות בעומס נמוך (משקל/מהירות) ובנפח זמן/חזרות גבוה.
• תדירות האימון ( – )Training Frequencyכמות האימונים יחידה/יומית
או שבועית.
• מספר החזרות ( - )Repetitionתנועה מושלמת אחת בתרגיל.
• מספר ֶסטים ( - )Setמספר חזרות המבוצעות ברצף ללא מנוחה.
• קצב ביצוע התרגיל (.)Action speed
• צפיפות האימון ( – )Training densityמרווח הזמן בין שלב העבודה לשלב
ההתאוששות באימון .זמן ההתאוששות נקבע על ידי עצימות ונפח האימון:
אימונים בעצימות גבוהה דורשים זמן התאוששות ארוך ,בעצימות נמוכה זמן
ההתאוששות קצר.
שילוב נכון של גורמים אלה הוא המפתח להשפעה מרבית של האימון .כדי שהאימון
יהיה אפקטיבי והמטרה תושג ,יש להתאמן על פי עקרונות האימון הגופני.
לדוגמה – נתונים של תרגיל ה:Swing-
חזרות/זמן 30 :שניות הנפות
עצימות 12 :קילוגרם
צפיפות בין מחזורים 60 :שניות
מחזורים2 :
משתנים שיכולים להשפיע על רמות הקושי בתרגיל:
 .1שינוי בנפח האימון  -הארכת משך התרגיל 60 :שניות הנפות עם  12קילוגרם60 ,
שניות מנוחה 90 ,שניות הנפות עם  12קילוגרם.
 .2שינוי בעצימות האימון  -הכבדה במשקל המורם 30 :שניות הנפות עם  16קילוגרם,
 60שניות מנוחה 30 ,שניות הנפות עם  24קילוגרם.
 .3שינוי בצפיפות האימון  -קיצור זמן ההתאוששות 30 :שניות הנפות עם  12קילוגרם,
 45שניות מנוחה 30 ,שניות הנפות עם  12קילוגרם.
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פירמידת ביצועים מיטבית
תרשים פירמידת ביצועים מיטבית מתאר בשלבים מהן הדרישות
הגופניות לשכלול יכולת התנועה שלנו (לשיפור יכולות ולמניעת פציעות).
פירמידת ביצועים מיטבית מורכבת
משלושה שלבים זה על גבי זה ,כל שלב
בונה מערך יציב ואיתן לשלב שמעליו.
לכן ההתקדמות לשלב גבוה יותר חייבת
להיות מותנית בהצלחת השלב הקודם
(תינוק לא מתרומם מזחילה ורץ ,הוא
קודם לומד לעמוד וללכת).

השלב התחתון מייצג את הבסיס ,רחב ויציב – שיפור היכולות הבסיסיות ,מקנה יכולת
להניע את גופנו ללא מגבלה או כאב ,מתמקד על שליטה בהנעת הגוף .תרגילים
מבודדים שיש צורך לשפר במערך השלם (שיפור החולייה החלשה בשרשרת),
תרגילים לשיפור ה Core-ותרגילים כלליים במגוון רחב של מנחים ומישורי תנועה,
במטרה ליצור יסוד איתן למאמצים ולמניעת פציעות.
השלב האמצעי קשור לביצועים ,שיפור ושילוב יכולות – אחרי בניית הבסיס ,אנו
מחברים תרגילים מבודדים לתנועות מורכבות ,תרגילי שיפור יכולות ומרכיבים
ייחודים ושיפור היעילות שלהם .שלב זה מתמקד בשיפור מרכיבי הכושר הבסיסיים
והמורכבים.
השלב האחרון של הפירמידה הוא מיומנות ספורטיבית ספציפית – ביצועים מיטביים
לתחום ספציפי (מתחרי עילית של ספורט קטלבלס) .שלב המתמקד בשיפור טכניקה
ויכולות ספציפיות לתחום ,כולל מרכיבי כושר מורכבים (שילוב בין מרכיבים בסיסיים,
לדוגמה :כוח  +מהירות = עוצמה) ,ותרגילים תחרותיים המכילים תנועות שלמות
מתחום הספורט הספציפי.
כשהפירמידה בנויה בצורה מיטבית (בסיס רחב ,אמצעי מעט צר והראש צר) ,סביר
להניח כי נראה אצל המתרגל טווחי תנועה רחבים ,הוא שולט בגופו ברוב המנחים
וללא מגבלה .הוא יכול להפיק כוח רב ,הקואורדינציה שלו גבוהה (זמן התגובה ,שיווי
משקל ועוד) ,הוא מפגין ביצועים גבוהים ,ויכולותיו הגופניות גבוהות מהממוצע.
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במצב שהפירמידה אינה בנויה בצורה מיטבית ,כמו במצבים:
• בסיס צר ,אמצעי רחב ועליון צר (לדוגמה :מגבלה ביכולת התנועה)
• בסיס רחב ,אמצעי צר ועליון צר (לדוגמה :חוסר בכוח)
סביר להניח כי המתרגל אינו מפיק את מיטב היכולות והביצועים שלו ,והוא יהיה
ככל הנראה חשוף יותר לפגיעות ולפציעות (חוסר בכוח ,בגמישות או בזריזות גורם
ליכולת תנועתיות מוגבלת).
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תרגול קטלבלס – רקע עיוני

פרק ד'

תרגול קטלבלס – רקע עיוני
• אימון פונקציונלי
• הדרישה התפקודית של המפרקים
• שרשרת אחורית
• יציבה
• מרכז הכוח ()Core
• גורמים מגבילי תנועה
• הפרטים הקטנים
• נקודות מפתח בתרגול הקטלבלס
• אימון שיקומי או אימון שיפורי

"ככל שהשרירים נינוחים יותר ,כך יותר אנרגיה יכולה לזרום בגוף .שימוש בכוח מאומץ
כדי להפיל אדם ישיג רק את התוצאה ההפוכה"
(ברוס לי)
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אימון פונקציונלי

Functional training

גוף האדם נדרש לבצע משימות רבות ומגוונות .כדי שנוכל לבצע משימות אלה
בצורה יעילה ,יש לתרגל את הגוף באופן שישפר את יכולות ומיומנויות התנועה שלו.
ואולם ,בני האדם בתרבות שלנו אינם כשירים לעמוד בדרישות הגוף ביומיום הלכה
למעשה  -אנו נדרשים להיות חזקים ויציבים ובו-בזמן תנועתיים ומשוחררים ,אולם
בפועל יש לרבים מאיתנו נטייה להיות חלשים מדי במקומות בהם אנו נדרשים להיות
חזקים ,לא יציבים במקומות בהם אנו נדרשים להיות יציבים ,ונוקשים מדי במקומות
בהם אנו נדרשים להיות משוחררים .ואם לא די בכך ,לפעמים אנו מאמנים את גופנו
בצורה שמגבירה את חוסר האיזון בגוף.
חוסר תנועה ,לצד פעילות גופנית שאינה עצימה דיה כדי ליצור שיפור בתהליך
האימון ,מובילים ,ככל שהאדם מתבגר ,לשחיקה במפרקים ,לחולשה של שרירים
ולקיצורי רקמות .כל אלה עלולים לגרום למגוון ליקויים וסיכונים ,כגון ליקויי יציבה
וחוסר איזון שרירי בגוף .כך נוצרת מגבלה תנועתית של האדם ,המובילה גם לכאבים
בצוואר ,בחגורת הכתפיים ,בשכמות ,בגב התחתון ,בברכיים ,בכפות הרגליים ועוד.
גוף האדם נועד לבצע מגוון רחב של תנועות משולבות ומורכבות ,לכן לעתים קשה
להגדיר תנועה מסוימת .אולם אם נתבונן בתנועות הגוף ,ניתן לקטלגן למספר תבניות
תנועה בסיסיות:
•
•
•
•
•
•
•

כפיפת הגוף Flexion -
פשיטת הגוף Extension -
פיתול הגוף Rotation -
תבנית דחיפה Push -
תבנית משיכה Pull -
תבנית ישיבה שפופה Squat -
תבנית הליכה Gait -

בתחילת חיינו כתינוקות ,אנו מפתחים תבניות תנועה דרך כפיפה ,פשיטה ופיתול
בעמוד השדרה .מאוחר יותר ,אנחנו מתחילים לפתח יכולות הנעה של הגפיים -
תנועות דחיפה ומשיכה .לאחר מכן ,מפתחים את יכולת הישיבה השפופה ,ודרכה את
הניסיון לעמוד על הרגליים  -ומשם להליכה ,ריצה וטיפוס.
תבניות תנועה ויכולות מתפתחות בהדרגה ,כאשר בגיל מסוים ההתפתחות מגיעה
לשיאה .משם ההתפתחות עלולה להידרדר עקב חוסר תרגול וחוסר מודעות .היציבה
נעשית לקויה ויכולת התנועה מצטמצמת .למעשה ,האדם הבוגר שוכח את מה שילד
48

תרגול קטלבלס – רקע עיוני

בן שלוש עושה בצורה טבעית ( ,Squat, Dead-liftראש-ברכיים וכו').
אימון פונקציונלי לא נועד רק כדי לשפר את המראה האסתטי-אתלטי ,אלא גם כדי
להשיב ולשפר את תבניות ויכולות התנועה המיטביות של הגוף ,לשפר את היציבה,
היציבות והאיזון בגוף .בכך משפר האימון גם את תפקוד הגוף ביומיום ,ועשוי להפחית
כאבים ולסייע בשיקום מפציעות.
אימון פונקציונלי מתמקד בתהליך תנועה של הגוף ,תוך הפעלה ,ארגון ושליטה בכל
חלקי הגוף (חיבור חלקי הגוף והפעלתו כיחידה מתוזמנת אחת).

מאפיינים לאימון פונקציונלי:
• שמירה על שיווי משקל על בסיס יציב או מעורער (רפלקס).
• שמירה על מרכז הכובד מעל שטח הבסיס ביציבה סטטית ודינמית.
• אימון בשרשרת תנועה פתוחה וסגורה ותיאום ביניהן.
• אימון לשיפור היכולות המוטוריות :כוח ,סיבולת ,גמישות ,קואורדינציה ,זריזות
ומהירות; והיכולות הפסיכו-מוטוריות :שיווי משקל ,דיוק ,זמן תגובה ,פרופריוספציה
וקיניסטזיה.
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• אימון תרגילים מבודדים וחיבור לתנועות מורכבות  -יציבות מפרקית ויכולת
תנועה זורמת ,תנועה משוחררת הדורשת הפעלה של כל הגוף (תנועה וייצוב).
• אימון בתלת-ממד  -הגוף נע בכל מישורי התנועה וכך גם יש לתרגל אותו.
• תרגילים המדמים תנועות טבעיות של גופנו הנדרשות בחיי היומיום ,לדוגמה:
( Dead-liftהתאמה מוטורית).

אימון פונקציונלי כולל:
• תרגול הפעלה ותזמון מרכז
הכוח – .Core
• תרגול מתיחות פונקציונליות.
• תרגול לשיפור יכולות
ומיומנויות התנועה של הגוף.

• המוח אינו מפעיל שרירים בודדים .התפקוד דורש
שילוב של שרירים כדי ליצור תנועה.
• השרירים "טיפשים" ,הם פועלים רק על פי
הוראות המוח למערכת העצבים ,השולחת מסר
לכיווץ השריר או להרפייתו.

שרשרת של מערכות אחראית על התנועה והתפקוד שלנו :עצמות ,מפרקים,
רצועות ,גידים ושרירים – כל אלה יוצרים את מערכת התנועה .השליטה על מערכת
התנועה נעשית על ידי מערכת העצבים .מערכת זו מורכבת ,וחייבת לעבוד בתיאום
בין עשרות שרירים במקביל .מערכת התנועה מודעת לתנועות בלבד ,ולא להפעלה
של השרירים.
50

תרגול קטלבלס – רקע עיוני

אימון פונקציונלי מחלק את התרגילים לפי קטגוריות של תבניות התנועה בגוף,
זאת בניגוד לתפיסה הקונבנציונלית בה מחולקים התרגילים לפי קבוצות שרירים.
תרגול תבניות תנועה אלה הכרחי לשיפור בתפקוד היומיומי של המתרגל ולמניעת
פציעות .לשרוך נעליים ,לקום מישיבה ממושכת ,להרים חפצים מהרצפה ,להרים את
הידיים למעלה ,להיכנס ולצאת מהרכב ,לסובב את הראש בנסיעה לאחור וכדומה ,כל
הפעולות הללו חייבות להתבצע במינימום מאמץ ,וללא כאבים.
כל תרגיל הוא בעצם מעין מבדק  -של יציבה ,תנועתיות ,גמישות ,חוזק ,קואורדינציה
ושיווי משקל .חוסר יכולת לבצע תרגיל מסוים מעיד על קושי שיש למתרגל (חולייה
חלשה בשרשרת התנועתית) .קושי זה נובע מבעיה תפקודית הקיימת בהווה ,או
מבעיה שעלולה לצוץ בעתיד.
אימון קטלבלס הוא כלי לאימון פונקציונלי בעל יכולת גבוהה בשיפור תנועת הגוף
בהתאם לדרישות היומיום .לאימון קטלבלס שילוב נדיר של שיפור יכולות ומיומנויות
גופניות בכל התחומים  -תזמון תנועה בין חלקי הגוף מחזק את הגוף ובו-בזמן משחרר
אותו ,משפר את מרכיבי הכושר  -עוצמה ,כוח ,גמישות ,סיבולת ,קואורדינציה ,שיווי
משקל ,דיוק ,זמן תגובה ,פרופריוספציה ,קיניסטזיה ,מהירות וזריזות.

הדרישה התפקודית של המפרקים
תרגול הגוף דרך תנועתיות ( )Mobilityויציבות ()Stability
הגוף הוא "שרשרת תנועתית" ( - )Kinetic chainאוסף של מפרקים המתחיל מכפות
הרגליים ומסתיים בראש .כל מפרק עשוי להשפיע ולהיות מושפע מהמפרק שמעליו
ומתחתיו .לכל מפרק ושרשרת מפרקים יש תפקיד ייעודי .לכן יש לתרגל כל מפרק על
פי צרכיו ,כדי שיוכל לתפקד בצורה מיטבית ללא הפרעה.
גופנו מחובר מפרקים-מפרקים .כאבי ברכיים עלולים לנבוע ממגבלה בקרסול ,כאבי
גב עלולים לנבוע ממגבלות בירך ,מגבלה בגב עלולה לגרום לכאבים בחגורת הכתפיים,
שעלולה בתורה לגרום לכאבים בצוואר .הכל קשור ,הכל פועל בשרשרת אחת .כאשר
חולייה אחת בשרשרת חלשה או פגועה ,היא תשפיע על החוליות האחרות.
לפני שמתחילים לתרגל את המפרקים ,יש להגדיר מה הם הצרכים של המפרקים.
ראשית ,חשוב להבחין בין:
• תנועתיות ( – )Mobilityהיכולת להפיק תנועה מלאה במפרק.
• יציבות ( – )Stabilityהיכולת לבקר תנועה במפרק (שליטה בעודף תנועה או
קיבוע איבר).
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מפרק
כף רגל
קרסול
ברך
אגן/ירך
עמוד שדרה לומברי (מותני)
עמוד שדרה טורקלי (חזי)
שכמה
כתף/זרוע
מרפק

תפקידו העיקרי לאפשר
יציבות
תנועתיות (בעיקר במישור סגיטלי)
יציבות
תנועתיות (בכל מישורי התנועה)
יציבות
תנועתיות
יציבות
תנועתיות
יציבות

קיים קשר ישיר בין פציעות וכאב לבין חוסר תפקוד של המפרקים .חוסר תפקוד
(חוסר תנועתיות או חוסר יציבות) במפרק מסוים ,יתבטא לרוב בכאב במפרק שמעליו
או מתחתיו .כך ,במקרה שמפרק מסוים אינו מבצע את הנדרש ממנו (תנועתיות או
יציבות) ,צפוי כי המפרק הסמוך לו יבצע תנועת פיצוי על המגבלה .כתוצאה מכך
נוצר הכאב.
דוגמאות לשרשרת תנועה לקויה ותוצאותיה:
• הדוגמה השכיחה ביותר היא הגב התחתון :עמוד השדרה הלומברי נדרש ליציבות
( .)Core stabilityאך חוסר תנועתיות באגן /ירך (המפרק שמתחת עמוד השדרה)
עלול לגרום לפיצוי של תנועה מעמוד השדרה (שאמור לייצב ולא לנוע) .עודף
תנועה בעמוד השדרה הלומברי עלול להוביל לכאב .עודף תנועתיות באגן /ירך
עלול להוביל לכאב.
דוגמאות נוספות:
• חוסר תנועה במפרק הקרסול עלול להוביל לכאבי ברכיים.
• חוסר תנועה במפרק אגן /ירך עלול להוביל לכאבי גב תחתון /ברכיים.
• חוסר תנועה בעמוד השדרה הטורקלי עלול להוביל לכאבי חגורת כתפיים ,צוואר
או גב תחתון.
באימון יש להתייחס לכל המפרקים בגוף לפי הדרישה התפקודית .יש לשפר ,להניע
ולרכך את טווחי התנועה של המפרקים שאמורים לבצע תנועתיות ,ולחזק (ללא
נוקשות) את המפרקים הנדרשים ליציבות.
דרך שיפור ,תיאום ואיזון בין יציבות שרירי מרכז הכוח ,יכולת התנועה
ושיפור התפקוד של המפרקים ,ניתן לסייע בשיקום ובמניעה של כאבים הנובעים
מתנועה שגויה.
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שרשרות תנועתיות
• שרשרת תנועה סגורה ( - )Close kinetic chainכאשר קצה האיבר שנמצא
בתנועה אינו חופשי לנוע ,נוצרת שרשרת תנועה צפויה מאותו המפרק למפרקים
אחרים בשרשרת התנועה.
לדוגמה ,ב Squat-כף הרגל מקובעת לרצפה ,יוצרת תנועה קואורדינטיבית של
שאר המפרקים שנמצאים מעל לכף הרגל – קרסול ,ברך וירך.
• שרשרת תנועה פתוחה ( - )Open kinetic chainכאשר קצה האיבר שנמצא
בתנועה חופשי לנוע ,כך שניתן לבצע תנועה מבודדת מבלי שתתרחש תנועה
במפרקים האחרים.
לדוגמה ,במכשיר לפשיטת ברכיים ( )Leg extensionכף הרגל חופשייה לנוע,
וניתן להניע רק את מפרק הברך מבלי להניע את הקרסול או הירך.

"עוצמתה של שרשרת ניכרת בחולייה החלשה שבה"
כוח הגוף מוגבל לחולייה החלשה בשרשרת –
איתור וחיזוק החולייה החלשה בגוף (חּולשֹות)
מחזק את הגוף כולו ,ולהיפך :חיזוק המקומות
בהם הגוף חזק מגביר את העומס על החולייה
החלשה ובכך מחליש את השרשרת כולה.

שרשרת אחורית
"שרשרת אחורית" ( - )Posterior chainאוסף של שרירים שאחראים על תנועת
פשיטה בירך וייצוב עמוד השדרה .זוהי גם קבוצת השרירים שלא מעט מתאמנים
נוטים להזניח באימונים .לרוב ,השרשרת האחורית היא החולייה שעלולה להיות
החלשה בשרשרת אצל מרבית האנשים (כ 85-אחוז מהאוכלוסייה בעולם המערבי
סובלים מכאבי גב תחתון) .תרגול של השרשרת האחורית מלמד להניע ולייצב את
הגוף בצורה נכונה ויעילה .כתוצאה מכך ,היציבה משתפרת והצד האחורי מתחזק,
דבר המסייע להתגבר על בעיות בגב התחתון.
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השרשרת האחורית מורכבת בעיקר מ:
• מפרק ירך /עמוד שדרה
• מפרק ברך /מפרק ירך
• מפרק קרסול /מפרק ברך
אימון בקטלבלס הוא אימון של כל הגוף.
התרגילים מתבצעים דרך תנועה של כל הגוף
או תנועה של חלק אחד של הגוף וייצוב מלא
של חלק אחר של הגוף.
פשיטת האגן לפנים היא מרכיב עיקרי ברוב
התרגילים בקטלבלס ,בהנעת האגן לפנים
ובייצוב האגן.
ברגליים ניתן להתייחס לשלושה מפרקים עיקרים .שיתוף שלושת המפרקים  -קרסול,
ברך וירך בו-בזמן בתנועה ,נקרא "פשיטה משולשת" והוא הכרחי לאימון הקטלבלס
ולתנועות היומיומיות.

יציבה
הגוף מתפקד במיטבו כאשר היציבה טובה
יציבה מוגדרת כארגון חלקי הגוף ביחס לקו הכובד בצורה שאינה יוצרת עומס
יתר על אזור מסוים בגופנו .ביציבה מיטבית הגוף מתעייף פחות ויעילותו הביו-
מכנית גדלה.
חשיבות היציבה
• חלוקת עומס מאוזנת על המפרקים התומכים.
• הקטנת הפוטנציאל לנזק בגוף.
• שמירה על שיווי משקל של הגוף.
• תפקוד תקין של האיברים הפנימיים ומערכות הגוף.
כל אלה יחד מאפשרים תפקוד ותנועה מיטביים.
יציבה לקויה עלולה לגרום לכאבים ולתפקוד לקוי של עמוד השדרה .מפרקים
ושרירים שאינם במצבם הניטרלי גורמים לעייפות ,לחוסר נוחות ולכאב.
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גורמים ליציבה לקויה
• פתולוגיות ,תורשה ,מחלות ,תופעות אדיופטיות ,סיבות לא ידועות.
• חולשה וחוסר איזון שרירי.
• גורמים רגשיים (דימוי גוף ,חוסר מודעות יציבתית וכדומה).
• גורמים תפקודיים (הרגלי יציבה לקויים ,ישיבה ממושכת מול טלוויזיה ומחשב,
חוסר פעילות גופנית או פעילות גופנית שגויה).
• שינויים ניווניים ,יציבה לקויה בגלל כאב.

איך הקטלבלס יכול לסייע ליציבה נכונה?
•
•
•
•
•
•
•
•

לימוד הנעת הגוף תוך הרפיה ושחרור.
לימוד תנועתיות האגן.
תרגילים לאיזון המערכת השרירית (כוח ,גמישות וסיבולת שריר).
שיפור גמישות האגן ,הגב ,הרגליים וחגורת הכתפיים.
חיזוק שרירי הבטן העמוקים וזוקפי הגב בצורות שונות.
שיפור בשיווי המשקל.
ייצוב עמוד השדרה במישורי תנועה ובמנחים שונים.
הגברת המודעות ליציבה נבונה.

מרכז הכוח

Core muscles

מהו מרכז הכוח ( ?)Coreתפקיד מרכז הכוח מתבטא בעיקר בהיבט הייצובי ,קרי,
ייצוב ובקרה של עמוד השדרה המותני והאגן וייצוב ובקרה של עמוד השדרה באזור
בית החזה (טורקס) .יכולת הייצוב מתבצעת במנחים קבועים ,בתנועה ,תחת עומסים
צפויים ובלתי צפויים.
כאשר מציינים את מרכז הכוח ( )Coreאין הכוונה לאימון שרירי הבטן בהיבט
התנועתי שלהם (כפיפה של עמוד השדרה הלומברי  -צלעות לאגן ולהיפך ,סיבוב
אגן לאחור ,כפיפה צדית ורוטציה בעמוד השדרה) ,אלא לתפקיד הייצובי של עמוד
השדרה והאגן.
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ניתן להתייחס ל Core-בשני
רבדים ,לייצוב פנימי ולייצוב
חיצוני:
הייצוב הפנימי הוא מעטפת
שרירים פנימית הכוללת את
זוקפי הגב העמוקים ,שרירי
הבטן ,שרירי קרקעית האגן
והסרעפת .אלה אמורים
לפעול במשותף וליצור יציבות
לעמוד השדרה והאגן.

תפקידי מרכז הכוח
• ייצוב עמוד השדרה הלומברי – האגן
ועמוד השדרה הטורקלי.
• לחץ תוך בטני המסייע בפיזור עומסים
על עמוד השדרה ובכך משפר את
היכולת לעמוד בעומסים.
• מסייע בנשימה.
• חיבור בין חלקי הגוף והעברת כוח
לגפיים.

הייצוב החיצוני הוא מעטפת שרירים חיצונית שתפקידה מניעה ובקרה של תנועת
האגן והטורקס.
בתפקוד היומיומי שלנו הייצוב הפנימי והחיצוני אמורים לפעול בצורה מתוזמנת
ומשולבת (הייצוב הפנימי אמור להיכנס לפעולה קודם להפעלת הייצוב החיצוני).

מרכז הכוח מורכב מ:
ייצוב פנימי
שרירים עמוקים העוטפים את
האזור הלומברי והאגן מכל
הכיוונים ומקנה להם ייצוב פנימי
ייצוב חיצוני
מעטפת שרירית חיצונית
שתפקידה מניעה או בקרה של
תנועת האגן והטורקס

תפקיד
נשימה
התאפקות
ייצוב מקומי
ייצוב גלובלי
התנגדות לעומסים
יצירת תנועה
העברת כוח

כולל
Diaphragm
Pelvic floor
Transverse abdominis
Lumbar multifidus
Erector spinea
Hamstrings
Gluteals
Latissimus dorsi
Rectus abdominis
External oblique
Tensor fascia lata/ITB
Rectus femoris

כאמור ,שרירי מרכז הכוח מתגייסים ראשונים ,ללא קשר לכיוון התנועה ,כדי לייצב
את הגוף בשעת תנועה .אלה הם השרירים העמוקים בגופנו ,שתפקידם למנוע עודף
תנועה במפרקים .ואולם כאשר אינם מתפקדים או מתוזמנים כראוי ,שרירי התנועה
מנסים להחליפם .כתוצאה מכך ,רבים סובלים מכאבים בחגורת הצוואר והכתפיים,
בין השכמות ,בגב התחתון ,בברכיים ובכפות הרגליים.
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שרירי מרכז הכוח ,להבדיל משרירי התנועה ,מתחזקים לאט .לדוגמה ,שריר ארבעת
הראשים בירך מתחזק תוך מספר ימים .לעומתו ,לשרירים המייצבים דרושים מספר
חודשים כדי להתחזק!
כדי לייצב מפרק מסוים ללא נוקשות ,כל השרירים שעוטפים אותו צריכים לפעול
יחד .כדי ליצור יציבות במפרק ללא נוקשות (כיווץ מקסימלי המקבע את המפרק
ומונע ממנו תנועה יעילה וגורם לאחזקה לקויה של הגוף) ,התיאום והאיזון נעשים
על ידי מערכת העצבים ,המווסתת את הכוחות הנדרשים לייצוב יעיל .שילוב של
פעילות השרירים שנעשה דרך מערכת העצבים מכונה כיווץ הדדי.
כיווץ הדדי Co-contraction
כיווץ הדדי תקין ייעשה בצורה
מעודנת המאפשרת זרימה ותנועה
חופשית של שאר חלקי הגוף ,וזאת
על ידי השרירים המייצבים את
המפרק .ייצוב תנועה בצורה לקויה
ייעשה על ידי יצירת תנועה גסה
(תנועה קופצת ,איבוד שיווי משקל
פתאומי ,עצירת נשימה ,התעייפות
מהירה של השרירים) .תנועה כזו
מצביעה על ייצוב לקוי של המפרק
על ידי השרירים התנועתיים.

מה לתרגל ואיך לאמן? עיקר הייעוד של מרכז הכוח הוא ייצובי (ייצוב ובקרה של עמוד
השדרה) .חשוב להבחין בין התפקיד הייצובי לבין התפקיד התנועתי של שרירי הבטן
(התנועתי הוא ליצור כפיפה של עמוד השדרה המותני  -צלעות לאגן ולהיפך ,סיבוב
אגן לאחור  ,PPT-Posterior Pelvic Tiltכפיפה צדית ורוטציה בעמוד השדרה) .יש
לתרגל את מרכז הכוח בצורה שניתן ליישם אותה בהתאם לדרישות ולצרכי התפקוד
של האדם או הספורטאי.
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שלבים ומנחים לתרגול:
• בידוד
• מנחים סטטיים
• מנחים פונקציונליים (שכיבה על הבטן ,גב ,עמידה וכדומה)
• מנחים דינמיים
• יישום בתרגילים פונקציונליים ()Dead-Lift, Swing
תרגול להפעלת מרכז הכוח על ידי Hollowing
הפעלת מרכז הכוח על ידי הידוק הבטן בעיקר פנימה ומעט למעלה לכיוון עמוד
השדרה ,ללא תזוזה של עמוד שדרה (ללא סיבוב אגן לאחור) תוך הוצאת אוויר
(נשיפה עמוקה).
פעולת הידוק שרירי הבטן יכולה להתבצע במנחים שונים ,במצב סטטי ודינמי,
תוך שינוי בעומסים ובמהירות ,כגון :עמידה ,ישיבה ,עמידת ברכיים ,שכיבת אפיים
וכדומה.
תרגול להפעלת מרכז הכוח על ידי Bracing
הפעלת מרכז הכוח תוך עצירת נשימה והקשחה (לא שאיבה) של שרירי הבטן כלפי
חוץ ,ללא הבלטתה והכנסת אוויר  -כך שנוצרת מעין חגורת שרירים שמעלה את
היציבות הלומברית ומאפשרת הפקת כוח רב יותר ויכולת עמידה בפני עומסים
גבוהים.
משום שה Bracing-נמצא יעיל יותר לייצוב עמוד השדרה מה ,Hollowing-בתרגילים
בעצימויות גבוהות ובמספר חזרות נמוך נשתמש ב"חגורת הבטן" .Bracing -
בתרגול לאורך זמן ,בדרך כלל בתרגילי ההנפות ,נשמור על כיווץ והקשחת מרכז הכוח
בעוצמה מתונה (מתאימה) לאורך כל התרגול וללא הכנסת הבטן.
תרגול להפעלת ה Core-דרך עקרון התקרה
הישאר ל 15-30-שניות בכל תנוחה

ייצוב סטטי
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תרגול להפעלת ה Core-דרך הPush-up TO plank-
 6-10חזרות לפי קצב הנשימה

ייצוב דינמי

למה לתרגל את מרכז הכוח (או בכלל את הגוף) בצורה מבודדת?
תרגול בצורה מבודדת (הפעלה נפרדת של שריר מסוים או מרכיב כושר מסוים),
כביכול סותר את פילוסופיית התרגול שלנו .אולם משתמשים בבידוד של קבוצות
שרירים במספר מקרים:
• לימוד מהפשוט למורכב  -כדי ללמד תנועה חדשה ,פירוק תנועה (פשוטה)
והרכבתה לתנועה שלמה (מורכבת).
• כדי להעביר את המודעות להפעלת מרכז הכוח.
• מתרגלים בצורה מבודדת כשצריך לשפר את החלק החלש בשלם .שיפור החולייה
החלשה בשרשרת התנועה (יכול להתבטא בחיזוק של שרירים מסוימים או
בחיזוק מרכיבי כושר מסוימים).
אימון תרגילים מבודדים וחיבור לתנועות מורכבות .בתום התרגול בצורה מבודדת,
נחזור לתרגול תנועה מורכבת ,כדי לבחון את יכולתו של המתרגל ליישם את מה
שתרגלנו ,לייצב את גופו במשימה הנדרשת (תנועה).

גורמים מגבילי תנועה
דרך תרגול כוח באימון הקטלבלס אנו משפרים את טווח התנועה האקטיבי
של המפרקים בכל המישורים .טווחי תנועה מלאים מביאים לאיזון בין כפיפה-
פשיטה וקירוב-הרחקה (תנועות מנוגדות במישור התנועה) ,ובכך משפרים את
התנועה האקטיבית של המפרקים בגוף ואת היציבה .אולם לכל תרגיל עלולים
להיות גורמים המגבילים את יכולת התנועה .גורמים מגבילי תנועה עלולים לנבוע
מהמשתנים הבאים:
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 .1יציבה לקויה.
 .2היבט גמישותי – מגבלה באורך הרקמות ,אי-ספיקה פסיבית.
• אנטגוניסט קצר ייאלץ את האגוניסט להפעיל יותר כוח לביצוע התנועה.
 .3היבט שרירי – מגבלה בכוח ,אי-ספיקה אקטיבית.
• חולשה או חוסר יכולת שרירית.
 .4היבט עצבי – מודעות ,הבנת התנועה.
 .5היבט פתולוגי מגביל – מגבלה ,טראומות וכאב.
טריק תנועתי (פיצוי של הגוף) באיבר או בחלק אחר בשרשרת התנועה ,יעיד על אחד
ממגבילי התנועה.
התייחסות פונקציונלית  -התחשב בגורמים שעלולים להוות מגבילי תנועה בביצוע
התרגיל והתאם כל תרגיל בהתאם למבנה ,ליכולות ולמגבלות הגוף ,ולא רק על בסיס
ההנחיות לביצוע התרגיל.

הפרטים הקטנים
•
•
•
•
•
•
•
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נקודות מפתח בתרגול הקטלבלס

הפעלת מרכז

•
•
•
•
•
•
•
•

•

עורף ארוך – שמירה על מנח עמוד השדרה בכל תנוחה.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים – הכתפיים והידיים משוחררות .לדמיין חבל שבקצהו
מחוברת משקולת  -היד עולה מהנעת האגן ולא מכפיפה בכתף (אקטיבי /פסיבי).
נקודת גב – דגש על פשיטה קלה בעמוד השדרה הטורקלי.
חיבור צלעות לאגן – שליטה על מנח עמוד השדרה הטורקו-לומברי.
הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי( .מניעת תנועה).
שליטה בעצמות הישיבה – חינוך לתנועה נכונה ולשליטה על מנח הגב.
שמירה על מרכז וקו הכובד – וודא קו עקב ,ברך ,שכמה.
השתרשות הרגליים /הידיים – לתפוס ולדחוף את הרצפה .הכוח חוזר
מהרצפה דרך כפות הרגליים ,במעלה הגוף .הגוף נעשה משוחרר יותר,
והתנועה נטולת מאמץ.
משקל הגוף על העקבים והעקבים על הקרקע בזמן החזרה.
כל נקודות המפתח מתקיימות בעת ובעונה אחת
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אימון שיקומי או אימון שיפורי
שיקום – החזרת אדם לאיתנו ולמצבו הקודם.
שיפור – השבחה ,שכלול היכולות והמיומנויות.
תנועה היא מרכיב הכרחי לבריאותנו ,להתפתחותנו ולמניעת מגבלות תפקודיות,
פציעות ,כאבים ומחלות שכיחות .ללא תרגול של אוצר תנועות בכל מישורי התנועה,
קשה יהיה לשמור על בריאותנו ועל איכות חיינו.
אולם לא די בתרגול תנועה סתמי :עלינו לתרגל תנועה באופן שיאתגר את גופנו
בצורה הולמת לצרכינו ,ובהתאם לדרישת הגוף באתגרי היומיום .ככל שרמת המאמץ
בתרגול עצימה יותר (וזה לא חייב להתבטא רק בתרגילי כוח ,אלא יכול לבוא לידי
ביטוי בתנועתיות ,בקואורדינציה או במרכיבים אחרים) ,כך בהתאמה השיפור
כתוצאה מהתרגול יהיה גדול יותר .הוא הדין בתרגול שיקומי  -ככל שרמת המאמץ בו
אינה תואמת את צרכי הגוף (או מנוגדת לדרישות הגוף) ,התועלת ממנו תהיה נמוכה
יותר.
תרגול באמצעות עזרים המקלים על פעילות המתרגל ,תרגול במנחי שכיבה או
ישיבה (להוציא מקרים של שיקום יכולות ספציפיות של המתרגל ולהשגת מטרות
ספציפיות) ,כל אלה הם אימון מתחת לדרישות ולצרכי הגוף ביומיום .אין בהם
התמודדות עם יציבה ,יציבות ,שיווי משקל ומניעת נפילות ,נשיאת משקל הגוף,
העברת הגוף ממנח למנח ועוד ,ולכן תרומתם לשיפור הפעילות שלנו תהיה מוגבלת
למדי.
באימון שיפורי ,אין הכוונה שעלינו לבצע מרתון או פעילות עצימה אחרת הרבה
מעבר לדרישת הגוף .הכוונה היא לפתח ולשפר את מצבו של האדם כמכלול של
מרכיבים ,בצורה מאוזנת ותואמת את צרכיו ,ובעיקר לשפר ולפתח את המרכיבים
שבהם הוא חלש.
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לדוגמה ,בהנחה שמרכיב הסיבולת של מתרגל יוגה חסר לעומת מרכיבים אחרים,
נתרגל פעילות עם מרכיבי סיבולת (לדוגמה Swing :לזמן ארוך) .לעומתו ,אצל אצן
שמרכיבי הגמישות ויכולת התנועה חסרים לעומת מרכיבים אחרים ,נתרגל בפעילות
שתשלים את המרכיבים החסרים (לדוגמה Turkish Get Up :או .)Windmill
הקלה בתרגול צריכה לשרת מטרה מסוימת ,אך לא להפוך לנורמה באימון .אפשר
לדמות הקלה בתרגול להליכה בסיוע מקל  -חוסר היכולת לייצב את הגוף כדי לשמור
על שיווי משקל היא מגבלה הדורשת סיוע או הקלה .כך גם בתרגול :חוסר היכולת
שלנו לבצע מטלה  -להניע או לייצב את גופנו בתרגיל ,היא מגבלה הדורשת הקלה או
סיוע חיצוני ,דוגמת כריות תמיכה ,מנחים ,קפיצים וכדומה.
אינני שולל תרגול משקם ,הוא מהווה מרכיב חשוב במערך האימונים השלם ,אבל
רק כגורם משלים או תומך .כלומר עלינו לשאוף לשפר את יכולתנו ולבצע תרגילים
בהם איננו מקבלים סיוע .אלה תרגילים בהם המאמץ הוא גדול מדרישת הגוף.
עלינו לשאוף לתרגל בצורה שתשפר את גופנו במגוון רחב של תנועות ,בכל מישורי
התנועה ובקשת רחבה של מאמצים ,כדי שגופנו יוכל להתגבר על קשיי היומיום
ולתפקד בצורה מיטבית.
תוך כדי השאיפה שלנו לתרגול שיפורי ,עלינו לבחון מגבלות ולהישמר ולהימנע
מתרגול בכאב ,ועל כן לעתים ,בעיקר בשלבים ראשונים ,נכון יהיה לתרגל בצורה
שיקומית.
הדבר נכון לגבי כלל האוכלוסייה ,לכל גיל ומין  -הן לספורטאי צמרת ,הן לנשים אחרי
לידה והן לקבוצת הגיל השלישי  -כולנו מתמודדים עם אתגרים גופניים מתמשכים
ובלתי פוסקים.
* זכור :גוף האדם מתפקד כמכלול ,ולרוב בתנועה  -וכך גם יש לתרגל אותו .אין רציונל
בתרגול איברי הגוף בצורה מבודדת .זו תפיסה אימונית שגויה ,שאינה מתאימה
לשיפור אמיתי של יכולת הגוף.
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פרק ה'

תרגול קטלבלס – הנחיות
• בטיחות באימון
• עקרונות האימון בשיטת איתנים קטלבלס
• סוגי אחיזה של הקטלבלס

"כדי להזיז הר ממקומו עליך להתחיל עם האבנים הכי קטנות"

(פתגם סיני)
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בטיחות באימון
אלוהים (והשטן) נמצא בפרטים הקטנים
אימון הקטלבלס אינו מסובך ,אך דורש איכות
ביצוע ודיוק תנועה מושלמים .הדבר נכון שבעתיים
כשמדובר בהוראת הטכניקה למתאמנים אחרים
(מדריכים חייבים לדעת את הנחיות האיכות .ומי
שאינו יודע ,אל לו ללמד) .כמו בכל פעולה יומיומית
פשוטה ,גם באימוני קטלבלס קיימות סכנות .כדי
להימנע מהן ,יש להקפיד על כללי הבטיחות.

לפני האימון:
• יש להיבדק ולקבל אישור רפואי על כשירות להשתתף בפעילות גופנית.
• לוודא מצב בריאותי תקין ומתאים לאימון גופני ,והיעדר מחלה או ליקוי גופני
כלשהו שעלול להחמיר או לפרוץ כתוצאה מפעילות גופנית.
• לוודא כי מטרתה ואופיה של הפעילות הגופנית ברורים ,וכי ידוע כי פעילות זו
כרוכה בסיכון.
שיקול דעת באימון
אין תחליף לשיקול דעת ,ושיקול דעת הוא חלק מהאימון:
• טכניקה היא עניין מכריע למניעת פציעות באימון .לא מתקדמים באימון ללא
שליטה בתרגילי הבסיס .לימוד טכניקה דורש זמן וסבלנות .שימוש לקוי בגוף,
תנועה לא נכונה ,חולשה שרירית ,טווח תנועה מוגבל ואי-הפעלה של שרירי
הליבה  -כל אחד מהגורמים הללו עלול לגרום לכאב לא רצוי .במידה שחשים
בכאב ,מפסיקים את התרגול מייד.
• כל תרגיל מתחיל ומסתיים כשהקטלבלס על הרצפה .שימו לב לדרך ההרמה
וההחזרה של הקטלבלס.
• מרווח פעולה  -אם אתם מתאמנים באזור צפוף ,קרוב מדי לאדם אחר או לציוד,
הדבר עלול לסכן אתכם ואת המתאמנים שלידכם.
• היה פונקציונלי ,התחשב בגורמים שעלולים להוות מגבילי תנועה בביצוע 		
התרגיל ,והתאם כל תרגיל למבנה ,ליכולות ולמגבלות הגוף (גמישות ,כוח ,מבנה
שלד וכו') ,ולא רק על בסיס ההנחיות הכלליות לביצוע התרגיל.
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בספר זה תמצאו את כל המידע הנדרש לכם כדי לתרגל עצמאית בעזרת משקולת
הקטלבלס ,אולם המלצתי היא לא לוותר על אימון בעזרת מדריך מוסמך .לאחר
שתלמדו את הטכניקה בצורה מסודרת ,תדעו גם איך לתרגל באופן עצמאי כתוספת
להדרכה מקצועית .ניתן למצוא מדריך קטלבלס מוסמך ומוכר באמצעות מרכז
הקטלבלס בישראל ב > www.kettlebells.co.il -מדריכי איתנים קטלבלס.

"סוף מעשה במחשבה תחילה"

(ר' שלמה אלקבץ)

עקרונות האימון בשיטת איתנים קטלבלס
אימון על פי שיטת איתנים קטלבלס אינו מורכב רק מאוסף תרגילים .כדי להגיע
למיצוי מקסימלי של תהליך האימון ,חשוב להבין את הרעיונות העומדים מאחורי
עקרונות האימון ,וליישמם הלכה למעשה.
 .1עקרון הפונקציונליות
• לאמן תנועה ולא שרירים  -המוח אינו מפעיל שרירים בודדים .דרוש שילוב של
שרירים כדי ליצור תנועה .הגוף מתפקד באינטגרציה של קבוצות שרירים רבות
הפועלות בצורה משולבת .אף תרגיל אינו מבוצע בצורה מבודדת.
• הפעלת המרכז ( )Coreכחלק מתהליך התנועה של הגוף (לא בצורה מבודדת),
ארגון ושליטה בכל חלקי הגוף (חיבור חלקי הגוף והפעלתו כיחידה מתוזמנת
אחת).
• מהבסיס למעלה  -רוב המיומנויות הגופניות מתחילות מכפות הרגליים על
הקרקע .משם הגוף מקבל את הכוח ומעביר אותו לחלקי הגוף האחרים (אימון
בשרשרת תנועה סגורה .)Close kinetic chain -
• אימון בתלת-ממד  -רוב המיומנויות הגופניות מתנהלות בו-זמנית בכל מישורי
התנועה.
 .2עקרון המכלול
אימון הקטלבלס רואה בגוף שלם המורכב ממגוון יכולות גופניות ועצימויות
הפועלות בהתאמה .כפי שגופנו אינו מתפקד בצורה מבודדת ,כך גם מרכיבי הכושר
פועלים כמכלול (תרגיל אינו דורש רק הפעלת כוח ,אלא גם מרכיבי כושר אחרים ,כגון
סיבולת ,גמישות ,קואורדינציה וכו').
 .3עקרון ההתכוונות והנחישות
מיקוד והתבוננות במטרה שלפנינו ,כיוּון עצמנו לקראתה .הנפש מתמקדת
באימון ובתרגיל.
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 .4עקרון הקל-קשה
ההתקדמות ויכולת השיפור באימונים מתמשכות ונמדדות לאורך חודשים ושנים של
פעילות .כדי לשכלל את הטכניקה ואת יכולת התנועה ולהימנע משחיקה ,פציעות
ואימון יתר ( ,)Overtrainingהעומסים באימון אינם מקסימליים (אין זה אומר קלים).
שיפור בטכניקה קודם לעומסים ,ההתקדמות בעומסים נעשית בהדרגה ובהתמדה
(פעם או פעמיים בשבוע מנסים עומסים גבוהים מהרגיל).
 .5עקרון הקצר והאיכותי
אימונים קצרים (אורך אימון כ 15-45-דקות) ,תובעניים ,קשים ואיכותיים ,הדורשים
מאמצים ומיומנות גופנית גבוהה (איכות על פני כמות).
 .6עקרון הפרטים הקטנים
תנועה מודעת מבוססת על התעמקות בפרטי כל תרגיל ,בריכוז ,בתשומת לב לדגשים
ולניואנסים .תנועה כזו מתמקדת בתנועת הגוף תוך שליטה ומודעות מלאה  -לאופן
ביצוע התרגיל על כל מרכיביו ,למנח הגוף וליציבה .דרושה מודעות לתחושות
שעולות מתוך התנועה  -לקושי ,לכאב ,לנקודות חלשות ולנשימה .כאן מתבטאת
היכולת שלנו לשלוט על גופנו  -ולא יכולת הגוף לשלוט בנו.
ארגון הגוף  -לפני ותוך כדי התנועה
• נשימה – נשימה מודעת ומובילה לתנועה ,או נשימות כוח (בהתאם
לאופי התרגיל).
• ריכוז – הקפדה על ריכוז .כושר הריכוז משפיע על יכולת התנועה.
• מירכוז – הפעלת המרכז ( )Coreלפני התנועה.
• ייצוב – ייצוב הגוף במטרה לאפשר תנועה משוחררת ,ללא נוקשות.
תנועה  -תנועה זורמת וחלקה
• שליטה – שליטה בכל האספקטים של התנועה.
• דיוק – כל תרגיל מבוצע באופן ממוקד ומדויק ביותר.
• זרימה – התנועתיות נובעת מתוך מרכז חזק ,אך ללא נוקשות ומתח.
עקרון הפרטים הקטנים בקטלבלס זהה לעקרונות האימון בפילאטיס  -עצימות
האימון ,מנחי העמידה והדינמיות הופכים את האימון למעניין ולפונקציונלי יותר:
פילאטיס :יישום עקרונות אלה הופך תרגיל "ריק מתוכן" לתרגיל המורכב מתנועה
איכותית.
קטלבלס :יישום עקרונות אלה הופך תרגיל "מסוכן" לתרגיל פשוט המורכב
מתנועה איכותית.
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 .7עקרון הפשטות
פשטות באה מתוך עומק וידע רב ,היא איננה שטחיות או ריקנות .הפשטות היא
התמצית ,המהות של הפרטים ,היא מגלמת בתוכה מרכיבים רבים ,ומשמעה ביצוע
תרגילים ותנועות פשוטות ומורכבות גם יחד בקלות ,בנוחות וללא סיבוך .הפשטות
מולידה השראה ומגלה את האיכות הקיימת בנו.
עקרונות אלה מתווספים לעקרונות האימון הגופני (ראה פרק ג'  -עקרונות האימון
הגופני) ולמאפיינים לאימון פונקציונלי (ראה פרק ד'  -אימון פונקציונלי) .דרך יישום
עקרונות אלה ,תרגילים "מסוכנים" הופכים לתרגילי תנועה איכותיים ,והאימון
האפקטיבי מקבל משמעות ורוח חיים.
רק כאשר כל העקרונות מיושמים יחד באימון ,בעת ובעונה אחת,
האימון הינו שלם.
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סוגי אחיזה של הקטלבלס
עמדת תלייה Rack position
עמדת תלייה ( )Rack positionהיא תנוחת ביניים או "חניית ביניים" לקראת תרגילי
הדחיקה ,הלחיצה או ה .Squat-ל"חניית הביניים" מגיעים דרך ה.Clean-

 6נקודות :Rack
 .1ידית באלכסון על שורש כף היד
 .2האצבעות מאחורי הידית
 .3המרפק יושב על האגן
 .4האגודל פונה אחורה
 .5הרגליים נעולות ,האגן לפנים
 .6פרק היד משוחרר

עמדת תלייה בסגנון ספורט

עמדת תלייה בסגנון פיטנס

אחוז בידית הקטלבלס כשהאגודל פונה אחורה ,הכדור "נח" על האמה והיד קרובה
ככל האפשר לחזה .שמור את הבטן הדוקה חזק פנימה .כווץ חזק את העכוז.

Bottom up position
כשהכדור מופנה
מעלה ,אחוז בידית
בחוזקה (כמו מעיכה
של כף היד) .אחיזה
מאוד חזקה של
הקטלבלס דורשת
התגייסות של כל
הגוף.
תרגיל לדוגמה:
.Bottom up press
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Horn position
אחוז בקרניים של
הקטלבלס כשהאגודל
תומך בכדור.
תרגילים לדוגמה :אורי
כדורי ו.Deck squat-

תרגילי הבסיס

'פרק ו

תרגילי הבסיס
Dead-lift •
Swing •
Turkish get up •
Front squat •
Press •
Clean •
Windmill •
High-pull •
Snatch •

)(מרילין פרגוסון
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""מעבר לפחד נמצא חופש
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Dead-lift
חיבור חלקי הגוף והפעלתם כיחידה מתוזמנת אחת
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ה Dead-lift-הוא תרגיל המבוסס על תבנית תנועה טבעית של גופנו ,והוא הכרחי
לשמירה על יכולת התפקוד ועל בריאותנו .דרכו אנו מניעים את גופנו כשאנו
מתיישבים בשירותים ,נכנסים למכונית ,מרימים חפצים מהרצפה ,מניחים את ילדנו
בעגלה וכיוצא באלה .כמו כן הוא מהווה תרגיל הכנה משמעותי ממנו מתפתחים רוב
תרגילי הקטלבלס .התרגיל מלמד אותנו מספר דברים:
• לחבר בין חלקי הגוף ולהפעילם כיחידה מתוזמנת אחת.
• להניע את גופנו בצורה מיטבית.
• לייצב את עמוד השדרה.
• הוא מאזן את המערכת השרירית (שיפור גמישות אקטיבית של האגן והרגליים
ובמקביל חיזוק שרירי הבטן העמוקים וזוקפי הגב).
• הוא משפר את שיווי המשקל.
• מגביר את המודעות ליציבה נבונה.

 .1התארכות לאחור ≠ כפיפה לפנים
 .2עמוד שדרה ניטרלי ≠ גב עגול

אין תנועה בעמוד השדרה (אין כפיפה או פשיטה בעמוד השדרה),
הוא רק משנה את מיקומו במרחב.
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שם התרגילDead-lift :
תרגיל
תבנית
תנועה

מורכב /רב-מפרקי
משיכה ()Pull

מפרקים
שאמורים לנוע

קרסול ,ברך ,ירך ,שכמה/כתף

מפרקים שאינם
אמורים לנוע

כף רגל ,אגן ,עמוד שדרה (בפשיטה קלה) ,מרפק ,שורש כף היד

ייצוב

7
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עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
הקטלבלס ממוקם בין הרגליים ליד או מאחורי קו העקבים.

אופן הביצוע

תנועה וייצוב
• שלב ההתארכות לאחור
בשאיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה
בברך (הברך נגררת תנועה אחרי הירך).
ייצב את האגן והגב במנח ניטרלי /פשיטה ,לאורך כל התנועה.
ירידה למטה עד סוף טווח התנועה של הירך.
• שלב ההתיישרות
בנשיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ,והובל את
עצמות הישיבה קדימה ולמעלה לעמידה זקופה .בסוף
התנועה דחוף את האגן לפנים וכווץ את העכוז והבטן.
דגשים לתרגול

•
•
•
•
•
•
•

פתרון בעיות

התארכות דרך עצמות הישיבה – לימוד וחינוך לתנועה נכונה
ולשליטה על מנח עמוד השדרה.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה.
נקודת גב – שמירה על מנח עמוד השדרה הטורקלי בפשיטה.
חיבור צלעות לאגן – שליטה על מנח עמוד השדרה הטורקו-
לומברי.
הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
וודא קו עקב ,ברך ושכמה.
משקל הגוף על העקבים והעקבים על הקרקע.

• בעיה בשמירה על הגב והאגן במנח ניטרלי :מתיחת כופפי
הברך ופושטי הירך.
• כאב בגב התחתון :לוודא גב "שקט" ,אין תנועה בעמוד
השדרה (אין כפיפה או פשיטה בעמוד השדרה).
 .1הפעלת "מרכז הכוח" (ללא סיבוב האגן לאחור) בתנועה,
במקרים מסוימים מעט "חיבור צלעות".
 .2שימו לב! התארכות לאחור ≠ כפיפה לפנים.
אם אינך שולט ב ,Dead-lift-אל תעבור לתרגיל הבא!
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Swing
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Swing
מרכז היקום של עולם הקטלבלס!
ה Swing-כאשר מבוצע נכון ,מהווה תרגיל בסיסי חשוב ,ממנו מתפתחים רוב
התרגילים העיקריים בקטלבלס .ה Swing-מפתח שרשרת יציבה חזקה (Glutes,
 ,)hamstrings and erector spine musclesשרירי בטן חזקים וכוח מתפרץ כללי
של כל הגוף .כמו כן ,התרגיל משפר כוח וגמישות פונקציונלית של פשיטה וכפיפה
בעמוד השדרה.
ה Swing -מפתח סיבולת שריר של הבטן והגב ,דבר החיוני לשמירה על הגב התחתון
ולמניעת פציעות .בנוסף ,הוא מלמד יציבה מבוקרת ותאום בין הייצוב לתנועה.
התנועה ב Swing-היא שילוב של:
• Dead-Lift
• ניתור /קפיצה
שלב  – 1עמידת המוצא וההכנה
לתנועה
שלב  – 2ההנפה
המטרה בשלב הקונצנטרי היא להשיג
שיא של תאוצה בסיום תנועת האגן,
ברגע שהידיים הופכות "חסרות
משקל" ומונפות למעלה.
שלב  – 3החזרה למטה משלב ההנפה
בשלב האקסצנטרי המטרה היא
לשלוט בירידת הקטלבלס תוך ייצוב
עמוד השדרה.

על פי חוק התנועה השלישי של אייזיק ניוטון" ,על כל פעולה שנעשית  -מתקיימת
תגובה נגדית שוות ערך" .כך ,בכל פעם שהקטלבלס חוזר משלב ההנפה למטה ,לכיוון
כוח המשיכה ,נוצרת תאוצה הדורשת מהשרירים המייצבים לפעול ,על מנת לשלוט
בכוח (ובמהירות) שווה בירידה למטה .התנועה והתגובה לתנועה דורשות מאמץ
עצום של השרירים המייצבים.
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למה ה Swing-הוא מרכז היקום של עולם הקטלבלס?
•
•
•
•
•
•
•
•

משפר כוח של פושטי הירך – שריר ישבן חזק הכרחי לשמירה על בריאות הגב.
משפר גמישות פונקציונלית של הירך – שרירי ירך קצרים משפיעים על בריאות
הגב.
משפר את סיבולת שרירי הגב ,חשוב ליציבה ולשמירה על בריאות הגב.
משפר את יכולת ה Bracing-ובכך שומר על יציבות עמוד השדרה ,לשמירה על
בריאות הגב.
משפר את הקואורדינציה בין השרירים התנועתיים לבין השרירים המייצבים.
משפר את תנועתיות המפרקים בגוף ואת יכולת התנועה של הגוף ולכן הכרחי
לשמירה על בריאות הגב.
משפר את הכוח של שרירי הגב העמוקים ואת הגב בכללותו ,ולכן הכרחי לשמירה
על בריאות הגב.
עשוי לסייע במניעת פציעות  -בשונה מהתפיסה הרווחת כי במקרה של כאב
או פציעה יש להימנע מתנועה ,כאבי גב ניתן למנוע על ידי חינוך לתנועה נכונה
ומתאימה לגוף.
ה Swing-מחבר אותנו לאדמה ,מושך את האנרגיה מהרצפה לגוף ומייצר אותה
דרך הרגליים ,הירכיים ,מרכז הכוח  -ומעביר אותה דרך עמוד השדרה ,השכמות
וחגורת הכתפיים ,על הידיים ועד לקטלבלס.

לפני שמניפים את ה Swing-הראשון חשוב מאוד לשלוט ב.Dead-lift-
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למה ?Swing
רוצה לשפר כוח?
Swing
רוצה לשפר גמישות פונקציונלית?
Swing
רוצה לשפר סיבולת?
Swing
רוצה לשפר מהירות?
Swing
רוצה לשפר קואורדינציה?
Swing
רוצה לשפר את הוצאת האנרגיה – הפחתה באחוזי השומן?
Swing
רוצה להתגבר ולמנוע בעיות גב ,ברכיים ,כתפיים וצוואר?
Swing
רוצה להפיג לחצים ,להפחית חרדות?
Swing
רוצה למתן היפראקטיביות?
Swing
רוצה לשפר את הדימוי העצמי?
Swing
רוצה לשפר יכולות לרוב ענפי הספורט?
Swing
רוצה לשפר את היציבה?
Swing
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שם התרגיל :
תרגיל
תבנית
תנועה

מפרקים שאמורים
לנוע

ייצוב

מפרקים שאינם
אמורים לנוע

אופן הביצוע

Swing

מורכב/רב מפרקי
משיכה ()pull
קרסול ,ברך ,ירך ,שכמה/כתף (כתוצר של הנעת אגן)
כף רגל ,אגן ,עמוד שדרה (בפשיטה קלה) ,מרפק ,שורש כף
היד

עמידת מוצא
פישוק רגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגלים פונות החוצה.
כתפיים רחוקות מהאוזניים ,ידיים משוחררות אוחזות
בקטלבלס בין הרגליים ,לכיוון העקבים.
תנועה וייצוב
• שלב ההורדה
שאיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה
בברך (הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .שלח את הקטלבלס
לאחור בין הרגליים תוך ייצוב האגן והגב.
• שלב ההנפה
נשיפה ,דחוף בעוצמה ובמהירות את כפות הרגליים כנגד
הרצפה ואת האגן לפנים ולמעלה ,לעמידה זקופה .בסוף
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התנועה דחוף את האגן לפנים וכווץ את העכוז והבטן.
מתאוצת תנועת האגן הידיים הופכות "חסרות משקל"
ומונפות מעלה.

דגשים לתרגול

קימה הוא מיקוד
מתפרץ ,מושג
שהושאל מעולם
הקראטה .פירושו
תנועה ממוקדת
ומהירה ,שנעצרת
בחדות.

פתרון בעיות

• שלב החזרה
שאיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה
בברך (הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .תן לקטלבלס ליפול
בין הרגליים תוך ייצוב האגן והגב.
• הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף /
השכמה.
• נקודת גב – שמירה על מנח עמוד השדרה הטורקלי
בפשיטה.
• חיבור צלעות לאגן – שליטה על מנח עמוד השדרה
טורקו-לומברי.
• הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
• וודא קו עקב ,ברך ושכמה.
• משקל הגוף על העקבים והעקבים על הקרקע.
• הכתפיים והידיים משוחררות (לדמיין חבל שבקצהו
מחוברת משקולת-היד עולה מהנעת האגן ולא מכפיפה
בכתף).
• בזמן החזרה – אל תיתן לקטלבלס למשוך אותך למטה.
• מודעות:
• השתרשות הרגלים – לתפוס ולדחוף את הרצפה.
• תנועתיות מפרק ירך וייצוב אגן ועמוד השדרה.
• "קימה".Kime :
• הפעלת .Latissimus Dorsi
• בעיה בשמירה על הגב והאגן במנח ניטרלי :מתיחת כופפי
הברך ופושטי הירך .חזרה לתרגילי הבסיס ,Dead-Lift :פנים
לקיר.Good Morning ,
• אין פשיטה מלאה בסוף התנועה :הפעלת כופפי הירך
ו"נעילת" פושטי הירך :גלגול אגן מתפרץ בזוגות ,מתיחת
קשת.Jump Squat ,
• תנועה איטית מדי או נמרחת :גלגול אגן מתפרץ בזוגות,
.Jump Squat
• כאב בגב התחתון :לוודא גב "שקט" ,הפעלת הCore -
בתנועה וכיווץ העכוז בסוף התנועה.
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שגיאות שכיחות
טכניקה טובה היא גורם מכריע למניעת פציעות ,לכן אין להתקדם בתרגול ללא
שליטה בתרגילי הבסיס .לימוד טכניקה דורש זמן וסבלנות .יש להפסיק את התרגיל
כאשר המהירות ואיכות התנועה אינן נשמרות.

שגיאות אופייניות:
 .1התארכות לאחור מול כפיפה לפנים.
 .2עמוד שדרה ניטרלי מול גב עגול.
* אין תנועה בעמוד השדרה (אין כפיפה או פשיטה בעמוד השדרה) ,הוא רק
משנה את מיקומו במרחב.
 #שגיאה
 1קריסה של הגב (גב עגול) ,אגן
מסתובב לפנים או לאחור
2
3
4
5
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שים לב
ייצב את האגן והגב במנח ניטרלי/
פשיטה ,לאורך כל התנועה

הפעלת "מרכז הכוח"
אין הפעלת "מרכז הכוח"
השוק בניצב לקרקע
הברך נופלת לפני כף הרגל
משקל על העקבים  -עקבים על הרצפה
העקב עולה
כל הזמן
הברכיים קורסות פנימה או החוצה ברכיים מופנות בקו אחד עם כפות
הרגליים

תרגילי הבסיס

 #שגיאה
 6הכתפיים נוקשות ,הנפה דרך
חגורת הכתפיים והידיים

 7האגן מסתובב לאחור

שים לב
שמור את הכתפיים רחוקות מהאוזניים
ואת הידיים משוחררות כמו מטוטלת
מתאוצת תנועת האגן הידיים הופכות
"חסרות משקל" ומונפות למעלה
ייצב את האגן והגב במנח ניטרלי /פשיטה
קלה בעמוד השדרה ,לאורך כל התנועה

מתי מחליפים ידיים ב?H2H Swing-
החלפת הידיים נעשית בשיא הגובה ,בנקודת האפס ,בתום האינרציה ולפני שכוח
הכובד מושך את הקטלבלס למטה.
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Turkish get up
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Turkish get up
היוגה של "האנשים החזקים" ( )Strong-manשל פעם
ה )Turkish get up) T.G.U-מתאים למרימי משקולות ולאמני לחימה המעוניינים
לשפר התנועתיות והגמישות ,ובאותה מידה מתאים למתאמני יוגה ופילאטיס
שרוצים לשפר את מרכיבי הכוח והקואורדינציה שלהם.
ה T.G.U-הוא תרגיל שיש בו הכל  -תרגול של פלג הגוף התחתון ,של פלג הגוף העליון,
חיבור בין חלקי הגוף והתיאום ביניהם ,כל מישורי התנועה ומספר רב של מרכיבי
כושר.
ה T.G.U-עוזר לנו להכיר את עצמנו ואת גופנו טוב יותר  -ללמוד על חוסר האיזון בין
הצדדים בגופנו ,לברר אם אנחנו מכירים את גופנו ואת מגבלותיו ,ללמוד אם הגוף
מתפקד כשלם בתנועה .כך ניתן ללמוד :האם הגוף מתואם בין חלקיו? האם יש לנו
יכולת להניע ולייצב את עצמנו ממצב של שכיבה ,ישיבה ,כריעה ועמידה  -בתנועה
זורמת? האם יש לנו יכולת להניע את הגוף בצורה שווה בין הצדדים? האם נוכל לגלות
את החולייה החלשה בגופנו?
התרגיל הוא למעשה מבדק שלם של יכולות  -ייצוב ותנועה של הגוף כולו ,איזון (או
חוסר איזון) ,גמישות ,כוח ,קואורדינציה ופרופריוספציה.
לפני שאתם מרימים את הקטלבלס ל ,T.G.U-תתחילו לתרגל "על יבש" (ללא משקל).
תלמדו את התנועה ,את המתרחש בגוף בזמן התנועה ,ואת ההבדלים בין שני צדי
הגוף.
משום שמדובר בתרגיל של שבעה שלבים ,ניתן לעצור בשלב בו אתם מרגישים קושי
לתרגל אותו בנפרד ,לשפר את המרכיב (החולייה) החלש בתנועה או הייצוב של הגוף
בתרגיל ,ולשלבו מחדש בתנועה כולה.
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שם התרגילTurkish Get Up :
תרגיל
תבנית
המפרקים
שמעורבים
בתרגיל *

מורכב /רב-מפרקי
דחיפה ()Push
כף רגל ,קרסול ,ברך ,ירך ,אגן ,עמוד שדרה ,שכמה ,כתף,
מרפק ,שורש כף היד

* במהלך התרגיל חלק מהמפרקים נדרשים לעבור מחוסר תנועה (ייצוב) לתנועה ולהיפך

אופן הביצוע

תנוחת מוצא
שלב  – 1מגלגול ללחיצה :הרמת הקטלבלס ומיקום איברי
הגוף.
שכב על הצד ,משוך את הקטלבלס לגוף (זהירות מתנוחת
הזרוע השבורה).
התגלגל על הגב ,הרם את הקטלבלס עם שתי הידיים למעלה.
יד אחת אוחזת בקטלבלס ישרה לתקרה בניצב לקרקע (אגרוף
לשמיים) .באותו הצד ,הרגל כפופה והעקב ליד הישבן.
הרגל והיד הנגדית ישרים למטה ב 5-מעלות על הקרקע.
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תנועה וייצוב
• שלב העלייה – כל תנועה מתחילה מנשיפה והפעלת המרכז.
• שלב  – 2משכיבה למרפק :ייצוב הכתף וגלגול למרפק.
• שלב  – 3ממרפק ליד ישרה :יישור המרפק וייצוב הכתף.
• שלב  – מיד ישרה להרמת האגן :אגן לשמיים.
• שלב  – 5מהרמת אגן לכפיפה צדית :הרגל ישרה לאחור על
הברך.
• שלב  – 6מכפיפה צדית לכריעה Wind-mill :על הברך.
• שלב  – 7מכריעה לעמידה :דחיפה מכריעה לעמידה ,המבט
לפנים.

דגשים לתרגול

שלב החזרה למטה
• חזרה לכריעה – להתנגד לכוח הכובד ,לא ליפול.
• החלקת היד לאורך הירך.
• הרגל האחורית ישרה לפנים.
• על הישבן.
• על המרפק.
• גלגול מבוקר למטה.
• משיכת הקטלבלס למטה בעזרת שתי הידיים.
• חזרה לתנוחת המוצא.
• השתרשות הרגליים ,כפות הידיים – לתפוס ולדחוף
את הרצפה.
• תנועתיות האגן בדגש על כופפי הירך.
• הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של
הכתף /השכמה.
• מבט לקטלבלס לאורך רוב חלקי התרגיל (עד לכריעה).
• הפעלת המרכז.
• היד האוחזת נעולה ובניצב לקרקע כל הזמן.
• נשיפה בתנועה ושאיפה כשהגוף במצב סטטי.
• בעמידת כריעה  90 -מעלות במפרקי הברך והירך.
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פתרון בעיות

•
•
•
•
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שלב  – 2הרגל הישרה קופצת :כופפי הירך קצרים או תזמון
מאוחר של המרכז.
שלב  – 2-4חוסר בייצוב הכתף :ייצוב הכתף בשכיבה.
שלב  – 5רגל לא עוברת :כופפי הירך קצרים או שינוי
וריאציה.
שלב  – 7מכריעה לעמידה :רגל אחורית ,קרסול בסיבוב
פנימה ודחיפת הגוף למעלה ,דרך עקב הרגל הקדמית.

תרגילי הבסיס

תוכנית המינימום
 10דקות תרגול ביום ,כל יום Program minimum

Swing

סופר-סט ( )Supersetשל:
Swing + Turkish get up
מתחיל
מתקדם

Turkish get up

זמן

מחזורים

 30שניות
 60שניות

3
5

סופר-סט ()Superset
שני תרגילים או יותר המבוצעים בזה אחר זה לא הפוגה.
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Front squat

ה Squat-אינו תבנית התנועה הקלאסית של עולם הקטלבלס ,תרגילי ההנפה
מבוססים על ה .Dead-Lift-אולם ה Squat-הוא תרגיל עזר בסיסי חשוב לבניית כוח
כללי של הגוף ומסייע לשיפור היכולת האתלטית ,הבאה לידי ביטוי בתרגילים אחרים.
ה Squat-מבוסס על תבנית תנועה טבעית ולכן הכרחי לשמירה על יכולת התפקוד,
התנועה והיציבות שלנו ,ומתוך כך על בריאותנו.
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שם התרגילFront squat :
תרגיל
תבנית
תנועה

מפרקים שאמורים
לנוע

ייצוב

מפרקים שאינם
אמורים לנוע

אופן הביצוע

מורכב /רב-מפרקי
סקווט ()Squat
קרסול ,ברך ,ירך
כף רגל ,אגן ,עמוד שדרה (בפשיטה קלה) ,שכמה ,כתף,
מרפק  ,שורש כף היד

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות
החוצה.
תנועה וייצוב
שלב השפיפה
בשאיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה
בברך .ייצב את האגן והגב במנח ניטרלי /פשיטה ,ללא
תנועה ,לאורך כל התנועה.
שלב הדחיפה למעלה
בנשיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ,והובל את
עצמות הישיבה קדימה ולמעלה ,לעמידה זקופה.
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דגשים לתרגול

פתרון בעיות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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המבט לפנים.
העורף ארוך.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים.
נקודת גב.
הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
השתרשות הרגליים – לתפוס ולדחוף את הרצפה.
הברכיים בקו כפות הרגליים – זהירות מקריסה פנימה.
הברכיים :תשומת לב לתבנית התנועה של הרגל.
בסוף הירידה למטה ,שים לב שהאגן לא מסתובב
לאחור (.)PPT - Posterior Pelvic Tilt
לשמור על הגב ישר.
הפעלת ה.)Bracing( Core -

תרגילי הבסיס

Press

ה Press-נראה כסותר את פילוסופיית האימון של הקטלבלס ,משום שהוא נראה
כמו תרגיל מבודד לכתפיים .אולם הוא למעשה תרגיל של כל הגוף ,משום שכל הגוף
מעורב בייצוב ובתנועה ,הרגליים ,מרכז הכוח והשכמות מעורבים בייצוב הגוף בעת
הלחיצה מעלה ובזמן יישור הידיים מעל לראש .כמו כן האחיזה ,היציבה הנכונה
והנשימה המתאימה  -כל אלה מאפשרות תנועה זורמת וחלקה של הזרוע למעלה.
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שם התרגילPress :
תרגיל
תבנית
תנועה

מורכב /רב-מפרקי
דחיפה ()Push

מפרקים שאמורים שכמה ,כתף ,מרפק
לנוע

ייצוב

מפרקים שאינם
אמורים לנוע

אופן הביצוע

כף רגל ,קרסול ,ברך ,ירך ,אגן ,עמוד שדרה ,שורש כף היד

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
אחיזה ב.Rack position-
תנועה וייצוב
שלב הלחיצה
בנשיפה ,דחוף את הקטלבלס מעל לראש ,תוך סיבוב היד
החוצה.
שלב המשיכה
בשאיפה ,אל תיתן לקטלבלס לרדת מכוח הכבידה ,אלא
"משוך" את הקטלבלס בחזרה ל Rack position-בצורה איטית
ומבוקרת ,תוך ייצוב עמוד השדרה.
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תרגילי הבסיס

דגשים לתרגול

פתרון בעיות

•
•
•
•
•
•
•

השתרשות הרגליים – לתפוס ולדחוף את הרצפה.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה.
הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
המרפק נשאר מתחת לכף היד (האמה בניצב לקרקע).
נשיפה בתנועה ושאיפה כשהגוף במצב סטטי.
כאב בגב התחתון :הפעלת ה)Bracing /Hollowing( Core-
בתנועה ,יישור הרגליים וכיווץ העכוז בסוף התנועה.
הכתפיים קרובות לאוזניים :שמור את הכתפיים רחוקות
מהאוזניים ,שמור את הכתף יציבה במפרק .בחזרה" ,משוך"
את הידיים בעזרת הגב ( )Latissimus dorsiלמטה.

ההתפתחות מ Press-דרך  Push pressל Jerk-משפרת את היכולת האתלטית שלנו.
ה Press-הוא תרגיל שמשפר את הכוח בפלג הגוף העליון ,וב Jerk-אנו מגלים את
היכולת האתלטית האמיתית שלנו  -זהו תרגיל תנועה של כל הגוף (הכוח המניע מגיע
מהרגליים ומשרירי מרכז הגוף .כוח חגורת הכתפיים אינו משמעותי ומשמש בעיקר
לייצוב הקטלבלס מעל לראש) ,הדורש כוח מתפרץ (כוח  +מהירות) ,קואורדינציה
ב Jerk-גבוהה ב 25-30-אחוז מהPush press-
(זריזות וזמן תגובה) .יכולת הדחיקה ב-
 50-60אחוז מה.Press-
ובכ50-60-

מהPress-
מתפתחים ה:

Push-press

Push-jerk
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Clean
ה( Clean-נקי) מלמד אותנו להביא את הקטלבלס מהרצפה על  Rack positionבצורה
חלקה ,קלה ונקייה .ה Clean-מאפשר להרים עומסים גבוהים בצורה קלה ויעילה
וללא סכנה לגופנו .תנועת ה Clean-מבוססת על ה.Swing-
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תרגילי הבסיס

שם התרגיל2Arm clean :
תרגיל
תבנית
תנועה

מורכב /רב-מפרקי
משיכה ()Pull

מפרקים שאמורים
לנוע

קרסול ,ברך ,ירך ,שכמה ,כתף ,מרפק

מפרקים שאינם
אמורים לנוע

כף רגל ,אגן ,עמוד שדרה ,שורש כף היד

ייצוב

אופן הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות
החוצה.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים ,הידיים אוחזות בקטלבלס על
הרצפה.
תנועה וייצוב
שלב ההורדה
בשאיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה תוך כפיפה קלה
בברך (הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .שלח את הקטלבלס
לאחור בין הרגליים תוך ייצוב האגן והגב ,היד מסתובבת
פנימה כך שהאגודל פונה אל בין הרגליים.
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שלב ההנפה
בנשיפה ,דחוף בעוצמה ובמהירות את כפות הרגליים כנגד
הרצפה ואת האגן לפנים ולמעלה ,לעמידה זקופה .בסוף
התנועה דחוף את האגן לפנים וכווץ את העכוז והבטן.
שמור את המרפק קרוב לצלעות כך שמתאוצת תנועת
האגן האמות הופכות "חסרות משקל" ומונפות למעלה.
נוצרת כפיפה במרפק .תוך כדי ההנפה סובב את פרק כף
היד החוצה כך שהכדור ינוע סביב פרק כף היד .הישאר
לרגע ב.Rack position-
שלב החזרה
בשאיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה
קלה בברך (הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .תן לקטלבלס
ליפול בין הרגליים תוך ייצוב האגן והגב .היד מסתובבת
פנימה כך שהאגודל פונה אל בין הרגליים.
דגשים לתרגול

•
•
•
•
•
•
•

•
•
פתרון בעיות
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השתרשות הרגליים – לתפוס ולדחוף את הרצפה.
נקודת גב – שמירה על מנח עמוד השדרה הטורקלי
בפשיטה.
חיבור צלעות לאגן – שליטה על מנח עמוד השדרה
הטורקו-לומברי.
הפעלת המרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
וודא קו עקב ,ברך ושכמה.
בזמן החזרה – אל תיתן לקטלבלס למשוך אותך למטה.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה ,הכתפיים והידיים משוחררות (לדמיין חבל
שבקצהו מחוברת משקולת  -היד עולה מהנעת האגן ולא
מכפיפה בכתף).
משקל הגוף על העקבים והעקבים על הקרקע.
שים לב! התרגיל אינו כפיפה במרפק.

• משקולת הולמת על פרק היד – סובב את הקטלבלס על
היד.
• טלטול היד בזמן הירידה – תזמן את הורדת הקטלבלס
עם הנעת האגן.

תרגילי הבסיס

מתקדמים

 10דקות תרגול ביום ,כל יום Long cycle - Press

Press

)Long cycle (Clean & Press
בינוני
מתקדם

Clean

חזרות
 3 + 3ימין /שמאל
סולם  5 /4 /3ימין /שמאל

מחזורים
3
5-3

אזהרה!
אל תתחיל לבצע את ה Clean-לפני שאתה שולט ב.Swing-
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Windmill
ה Windmill-מתבצע במישור החזיתי ( Frontal plane -רוב התרגילים מתבצעים
במישור החיצי) .הוא מלמד אותנו על החולשות המאפיינות את גופנו ,על חוסר
האיזון בין פלג הגוף התחתון לפלג הגוף העליון דרך מרכז הגוף ,ועל חוסר השוויון
בין צדי הגוף .הוא משפר כוח ,גמישות ,יציבה ,יציבות ואיזון בין צדי וחלקי הגוף.
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שם התרגילWindmill :
תרגיל
תבנית
תנועה

מפרקים שאמורים
לנוע

ייצוב

מפרקים שאינם
אמורים לנוע

מורכב /רב-מפרקי
דחיפה ()Push
ירך
כף רגל ,קרסול ,ברך ,אגן ,עמוד שדרה ,שכמה ,כתף ,מרפק,
שורש כף היד
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אופן הביצוע

עמידת מוצא
היד אוחזת בקטלבלס לכיוון התקרה.
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים מסובבות נגד
כיוון היד שאוחזת בקטלבלס.
תנועה וייצוב
שלב ההתארכות
בשאיפה ,דחוף לאט את עצם הירך החוצה /הצדה (הטיה של
האגן) בצד של היד האוחזת ,כך שתיווצר כפיפה צדית קלה
בעמוד השדרה .היד התחתונה תחליק לכיוון הרגל הנגדית.
שלב הדחיפה למעלה
בנשיפה ,לאט ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ואת הגוף
בחזרה למעלה.

דגשים לתרגול

•
•
•
•
•
•
•
•

פתרון בעיות
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השתרשות הרגליים – לתפוס ולדחוף את הרצפה.
נקודת גב – שמירה על מנח עמוד השדרה הטורקלי
בפשיטה.
חיבור צלעות לאגן – שליטה על מנח עמוד השדרה הטורקו-
לומברי.
הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה.
מבט לקטלבלס.
היד האוחזת נעולה ובניצב לקרקע כל הזמן.

• קושי בייצוב היד למעלה – מבט אל הכדור ,פתיחת בית
החזה וויסות מתיחת הזרוע.

תרגילי הבסיס

Snatch
ה"קיסר" של תרגילי הקטלבלס
ה Snatch-מייצר כוח אדיר  -נסה לדמיין  Swingו Clean-בתנועה אחת ,חזקה וזורמת.
ה Snatch-מפתח שרשרת יציבה וחזקה ,משפר את הכוח והגמישות האקטיבית ,את
הסיבולת ואת היציבה.
אל תתחיל לבצע את תרגיל ה Snatch-לפני שאתה שולט בSwing /High-pull-
וב.Clean-
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ה High-pull-מהווה תרגיל הכנה מקדים ל .Snatch-בדומה ל ,Swing-התנועה זורמת
ללא התחלה או סיום ,אולם בשונה מה ,Swing-התנועה זורמת וקלה יותר (ללא
קימה ,חדּות בתנועה ונוקשות בסיום) .כמו כן הנשימה הפוכה (נשימה אנטומית),
קרי ,שאיפה בזמן ההנפה (הרמת הידיים ותנועת הגוף לפנים הגורמים לפתיחה של
בית החזה) ונשיפה והרפיה בזמן החזרה.

שם התרגילHigh-pull :
תרגיל
תבנית
תנועה

מורכב /רב-מפרקי
משיכה ()Pull

מפרקים שאמורים
לנוע

קרסול ,ברך  ,ירך ,שכמה /כתף (כתוצר של הנעת אגן) ,מרפק

מפרקים שאינם
אמורים לנוע

כף רגל ,אגן  ,עמוד שדרה (בפשיטה קלה) ,שורש כף היד

ייצוב
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אופן הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
יד אחת אוחזת בקטלבלס בידית לכיוון הקרן הפנימית של
הקטלבלס.
תנועה וייצוב
שלב ההורדה
בנשיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה
בברך (הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .שלח את הקטלבלס
לאחור אל בין הרגליים תוך ייצוב האגן והגב.
שלב ההנפה
בשאיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ואת האגן
לפנים ולמעלה בצורה זורמת ,לעמידה זקופה (בזמן ההנפה
היד עולה למעלה ,פותחת את בית החזה תוך שמירה על כיווץ
מרכז הכוח) .בסוף התנועה משוך וכופף מעט את המרפק ,וכמו
במכת אגרוף רכה וקלה ,דחוף את היד חזרה לפנים ולמטה.
שלב החזרה
בנשיפה ,שמור על ייצוב עמוד השדרה (על ידי כיווץ מחודש
של מרכז הכוח) ,הרפה את הגוף ותן לקטלבלס ליפול בחזרה.
דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך .היד
עושה סיבוב פנימה כך שהאגודל פונה אל בין הרגליים.
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שם התרגילSnatch :
תרגיל
תבנית
תנועה

מפרקים
שאמורים לנוע

מורכב /רב-מפרקי
משיכה ()Pull
קרסול ,ברך ,ירך ,שכמה /כתף (כתוצר של הנעת אגן) ,מרפק

ייצוב
מפרקים שאינם כף רגל ,אגן ,עמוד שדרה (בפשיטה קלה) ,שורש כף היד
אמורים לנוע

אופן הביצוע עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
יד אחת אוחזת בקטלבלס בידית לכיוון הקרן הפנימית של
הקטלבלס.
תנועה וייצוב
שלב ההורדה
בנשיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך
(הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .שלח את הקטלבלס לאחור אל
בין הרגליים תוך ייצוב האגן והגב.
שלב ההנפה
בשאיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ואת האגן לפנים
ולמעלה בצורה זורמת ,לעמידה זקופה (בזמן ההנפה היד עולה
למעלה ,פותחת את בית החזה תוך שמירה על כיווץ מרכז הכוח).
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בשיא המומנטום ,משוך וכופף מהר את המרפק ,וכמו במכת אגרוף
דחוף את היד כלפי מעלה בצורה מהירה ורציפה לכיוון התקרה.
הקטלבלס אמור לנוע בצורה סיבובית סביב היד ,כדי למנוע חבטה
של הכדור ביד.
שלב החזרה
בנשיפה ,שמור על ייצוב עמוד השדרה (על ידי כיווץ מחודש
של מרכז הכוח) .הרפה את הגוף ותן לקטלבלס ליפול בחזרה,
כשהזרת מובילה את התנועה עד גובה החזה ,ואז דחוף את עצמות
הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך .היד עושה סיבוב פנימה כך
שהאגודל פונה אל בין הרגליים ,מוביל את התנועה בשליטה ,תוך
ייצוב עמוד השדרה.
דגשים לתרגול • השתרשות הרגליים – לתפוס ולדחוף את הרצפה.
• נקודת גב – שמירה על מנח עמוד השדרה הטורקלי בפשיטה.
• חיבור צלעות לאגן – שליטה על מנח עמוד השדרה הטורקו-
לומברי.
• הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
• וודא קו עקב ,ברך ושכמה.
• הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה.
• הכתפיים והידיים משוחררות (לדמיין חבל שבקצהו מחוברת
משקולת  -היד עולה מהנעת האגן ולא מכפיפה בכתף).
• משקל הגוף על העקבים והעקבים על הקרקע.
• בזמן החזרה ,אל תיתן לקטלבלס למשוך אותך למטה.
 .1אחיזה קרוב לקרן הקדמית.
 4נקודות
ל .2 Snatch-אחיזה ב 45-מעלות (אגודל בין הרגליים).
 .3אחיזת אגודל על אצבע (.)O.K
 .4יד ישרה ללא טלטול.
פתרון בעיות בזמן החזרה ,הקטלבלס מושך את היד למטה .זה בדרך כלל נובע
מטכניקה לקויה ,תזמון ומשקל שאינם מתאימים ליכולת המתאמן.
בשלבים הראשונים מומלץ לבצע  ,Half snatchועם התקדמות
היכולת לעבור ל.Snatch-
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אקסטרים קטלבלס
 10דקות תרגול ביום ,כל יום Extreme program

Windmill

סופר-סט ( )Supersetשל :חזרות
Snatch + Windmill
 3 + 3ימין /שמאל
מתקדם +
 10 + 10ימין /שמאל
מתקדם + +

Snatch

מחזורים
3-4
3-5

אזהרה!
אל תתחיל לבצע את תרגיל ה Snatch-לפני שאתה שולט ב Swing-וב.Clean-
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אימון שבועי

 כל יום, דקות תרגול ביום10
Program minimum ) שלSuperset( סט-ימי ראשון ורביעי סופר

Turkish Get Up

Swing

Long cycle - press ימי שני וחמישי

Clean

Press

Extreme program ) שלSuperset( סט-ימי שלישי ושישי סופר

Snatch
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פרק ז'

תרגילי השלמה
• ברכה לשמש ()Surya namaskar
• הרקיע התשיעי ()Little nine heaven
• "אורי כדורי" (")"Uri kaduri
• מתח ()Pull up
• חתירה ()Ring rows

• תרגול ועיסוי עצמי באמצעות גליל מוקצף

"עדיף תרגיל אחד שמבוצע באופן מדויק וביציבה נכונה ,על פני מאה תרגילים
בעלי חזרות רבות המבוצעים בצורה לקויה"
(יוזף ה .פילאטיס)
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הצורך בתרגילי השלמה
שיטת איתנים קטלבלס מבוססת על מגוון שיטות והיא בעלת שלל פנים וגוונים .ניתן
לקרוא לכך "שיטה ללא שיטה"  -ידע מגוון ורב-תחומי ,שנאסף ותורגל במשך שנות
אימונים רבות ומיושם באופן גמיש ,מבלי לאבד את פילוסופיית האימון שלו ומתוך
ההבנה שאין שיטת אימון אחת המחזיקה את כל האמת אצלה.
כך ,גם לאימון הקטלבלס חסרונות משלו .במטרה ליצור שיטת תרגול יעילה ושלמה
יותר ,מצאתי לנכון להוסיף ,לשלב ולהטמיע תרגילים משלימים ,המחפים על
החסרונות באימון הקטלבלס.
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ברכה לשמש
ברכה לשמש מכינה את הגוף לתרגול .באמצעות רצף של תנוחות המתואמות עם
הנשימה ,אנו מחממים את הגוף דרך הנעת המפרקים ,הגמשת השרירים ,ארגון הגוף
וחידוד והעצמת המודעות.
סבב אחד מורכב משתי סדרות (שמאל וימין).

שם התרגילSurya namaskar :

אופן הביצוע

עמידת מוצא
עמידה ברגליים צמודות ,הידיים צמודות לפני החזה והמבט
לפנים.
תנועה וייצוב
• שלב  - 1בשאיפה ,הידיים ובית החזה במתיחה למעלה.
הידיים ישרות ,המבט מלווה את התנועה.
• שלב  – 2בשאיפה ,דרך עצמות הישיבה התארכות לאחור
לישיבה מדומה .בנשיפה ,הראש לברכיים.
• שלב  - 3בשאיפה ,הארכת הגו ,הידיים במגע עם הרצפה,
המבט לפנים.
• שלב   -בשאיפה ,הרגל נשלחת לאחור.
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• שלב  - 5בנשיפה ,הרגל השנייה נשלחת לאחור ל.Plank-
• שלב  - 6בנשיפה ,דחיפה של הגוף למטה.

• שלב  - 7בשאיפה" ,כלב מביט למעלה".

• שלב  - 8בנשיפה" ,כלב מביט למטה".
• שלב  - 9בשאיפה ,הרגל לשמיים .בנשיפה ,אל בין כפות
הידיים.
• שלב  - 10בנשיפה ,הראש לברכיים.
• שלב  - 11בשאיפה ,להתרומם לישיבה מדומה .בנשיפה ,דרך
עצמות הישיבה והשתרשות כפות הרגליים,חוזריםלעמידה.
• שלב  - 12בנשיפה ,הידיים חוזרות לעמידת המוצא.
דגשים לתרגול

•
•
•
•
•
•
•
•

הנשימה מובילה את התנועה.
כאורך הנשימה  -אורך התנועה.
נשימה דרך האף.
הגוף משוחרר.
התארכות דרך עצמות הישיבה – לימוד וחינוך לתנועה
נכונה ושליטה על מנח עמוד השדרה.
הפעלת המרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה.
השתרשות הרגליים – "לתפוס" ולדחוף את הרצפה.

ברכה לשמש  -השם "ברכה לשמש" הוא תרגום מסנסקריט Surya namaskar -
(ברכה =  ,Namaskarשמש= .)Surya
11
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הרקיע התשיעי
הרקיע התשיעי ( )Little nine heavenהוא תרגיל מדיטציה בתנועה ,המבוצע ברכות
ובאיטיות בדגש על נשימה וריכוז .הוא לקוח מאמנות התנועה הסינית הצ'י קונג
(תרגילי אנרגיה) ונועד להאט את הקצב מהעצימות הגבוהה של האימון ולהחזיר את
הגוף למצב של מנוחה ורגיעה.

שם התרגילLittle nine heaven :

אופן הביצוע

עמידת מוצא
בעמידה ,הרגליים ברוחב האגן ,הידיים לפני הגוף אחת על
השנייה ,כשכף היד פונה פנימה ולמעלה .המבט לפנים.

תנועה וייצוב
• שלב  - 1בשאיפה ,הידיים עולות מהחזית למעלה תוך
פתיחת בית החזה.
בנשיפה ,הידיים יורדות מהצדדים למטה.
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• שלב  - 2בשאיפה ,הידיים עולות מהחזית למעלה תוך
פתיחת בית החזה.
בנשיפה ,הידיים יורדות מהצדדים למטה תוך התארכות
לאחור ,ראש לברכיים.
• שלב  - 3בשאיפה ,חזרה לעמידת המוצא ,הידיים עולות
מהחזית למעלה תוך פתיחת בית החזה.
בנשיפה ,הידיים יורדות מהצדדים למטה תוך שפיפה
למטה.
• שלב   -בשאיפה ,חזרה לעמידת המוצא ,הידיים עולות
מהחזית למעלה תוך פתיחת בית החזה ועלייה על קצות
אצבעות הרגליים.
בנשיפה ,העקבים יורדים למטה והידיים יורדות
מהצדדים לגובה האגן.
• שלב  - 5בשאיפה ,סיבוב הגוף לשמאל ושהייה למחזור
נשימה.
בנשיפה ,חזרה לעמידת המוצא.
בשאיפה ,סיבוב הגוף לימין ושהייה למחזור נשימה.
בנשיפה ,חזרה לעמידת המוצא.
• שלב  - 6בשאיפה ,יד ימין עולה למעלה ומעט שמאלה,
ויד ימין יורדת מאחור לעבר עקב שמאל ,מבט לעבר
עקב שמאל (נוצר פיתול ופשיטה קלה באגן).
בנשיפה ,חזרה לעמידת המוצא.
בשאיפה ,יד שמאל עולה למעלה ומעט ימינה ,ויד
שמאל יורדת מאחור לעבר עקב ימין ,מבט לעבר עקב
ימין (נוצר פיתול ופשיטה קלה באגן).
בנשיפה ,חזרה לעמידת המוצא.
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• שלב  - 7בשאיפה ,העברת משקל הגוף לרגל שמאל
והרמת ברך ימין .בנשיפה (דרך הפה) ,יישור רגל ימין
לפנים.
בנשיפה ,חזרה לעמידת המוצא.
בשאיפה ,העברת משקל הגוף לרגל ימין והרמת ברך
שמאל.
בנשיפה (דרך הפה) ,יישור רגל שמאל לפנים.
בנשיפה ,חזרה לעמידת המוצא.
דגשים לתרגול

•
•
•
•
•
•
•
•

הנשימה מובילה את התנועה.
כאורך הנשימה  -אורך התנועה.
נשימה דרך האף.
הגוף משוחרר.
התארכות דרך עצמות הישיבה – לימוד וחינוך לתנועה
נכונה ושליטה על מנח עמוד השדרה.
הפעלת מרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה.
השתרשות הרגליים – "לתפוס" ולדחוף את הרצפה.

תרגיל המבוצע לשני הכיוונים.
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"אורי כדורי"
אימון הקטלבלס עוסק ברובו בייצוב עמוד השדרה ,לכן מצאתי לנכון להוסיף את
ה"אורי כדורי"  -תרגיל העוסק בתנועתיות עמוד השדרה .התרגיל הוא חיבור של
תרגילים הלקוחים מפילאטיס ,מיוגה ומעולם הכושר.
ה"אורי כדורי" יכול לשמש כתרגיל בפני עצמו בחלק העיקרי של האימון ,או להשתלב
בחלק המכין של האימון כתרגיל למטרת חימום ,או בחלק המסיים כתרגיל משחרר.

שם התרגיל" :אורי כדורי"

אופן הביצוע

תנוחת מוצא
בשכיבה על הגב ,הידיים ישרות מעבר לראש ,קרובות
לאוזניים ,אוחזות בקרני הקטלבלס ,הרגליים ישרות.
תנועה וייצוב
כל תנועה מתחילה מנשיפה ומהפעלת המרכז:
• שלב  – 1הידיים מעל הראש ובניצב לקרקע – .Pull-over
• שלב  – 2גלגול לישיבה – .Roll-up
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• שלב  – 3בשאיפה ,כפיפה במרפק.

• שלב  – כפיפה בעמוד השדרה ,ראש לברכיים בישיבה.

• שלב  – 5בשאיפה ,פשיטה בעמוד השדרה.

• שלב  – 6פשיטה במרפק.

• שלב  – 7גלגול לשכיבה – .Roll-down

• שלב  – 8הידיים חוזרות לאחור – .Pull-over

• שלב  – 9גלגול מעבר לראש – .Roll-Over

• שלב  – 10הורדת הרגליים (מנוף בהתאם לרמת
המתרגל).

דגשים לתרגול

•
•
•
•

תנועתיות באגן – בדגש על כופפי הירך.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף/
השכמה.
הפעלת המרכז.
נשיפה בתנועה ושאיפה כשהגוף במצב סטטי.
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מתח ()Pull up
תוספת חשובה לאימון הקטלבלס הוא תרגיל המתח .זהו תרגיל עזר חשוב לבניית
הכוח הכללי של פלג הגוף העליון ,תורם לייצוב הכתף /השכמה ומשפר את היכולת
האתלטית .המתח חשוב לשמירה על יכולת התפקוד ,התנועה והיציבות של השכמות,
חגורת הכתפיים והגב.

שם התרגילPull up :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
תלייה על מוט (טבעות) עם ידיים ישרות צמודות ,כפות הידיים
פונות כלפי הגוף (סופינציה).
האחיזה :גוונו במנח כף היד (סופינציה ,פרונציה או .)Mid-position
תנועה וייצוב

דגשים
לתרגול
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שלב המשיכה
• בנשיפה ,משיכת הגוף כלפי מעלה עד למצב בו הסנטר מגיע
לגובה המוט.
שלב החזרה המבוקרת
• בשאיפה ,חזרה איטית ומבוקרת לעמידת מוצא.
• הפעלת המרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
• הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף /השכמה.

תרגילי השלמה

חתירה ()Ring rows
כמו המתח ,גם תרגיל החתירה משמש כתרגיל עזר חשוב לבניית הכוח הכללי של
פלג הגוף העליון ,ותורם לייצוב הכתף /השכמה .תשומת הלב בתרגיל נתונה לייצוב
השכמה ,קרי ,המשיכה כלפי מעלה תיעשה תוך שמירה ושליטה על ייצוב השכמה.
תרגיל החתירה קל יותר לביצוע יחסית למתח ,ולכן יכול להוות כתחליף למתח.

שם התרגילRing rows :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
תלייה על טבעות עם ידיים ישרות ,כפות הידיים פונות אחת לשנייה
(.)Mid-position
תנועה וייצוב

דגשים
לתרגול

שלב המשיכה
• בנשיפה ,משיכת הגוף כלפי מעלה (או לחילופין – שאיפה ,ועם
המשיכה ,פתיחת בית החזה).
שלב החזרה המבוקרת
• בשאיפה ,חזרה איטית ומבוקרת לעמידת המוצא (או לחילופין
– נשיפה).
• הפעלת המרכז – שליטה על מנח האגן הלומברי.
• הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף /השכמה
(בדומה ל.)Turkish get up-
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תרגול ועיסוי עצמי באמצעות גליל מוקצף
טכניקות לשיפור התנועתיות ולשחרור עצמי דרך עיסוי של נקודות מעוררות כאב.
עצימות אימוני הקטלבלס דורשת מהגוף זמן התאוששות לאחר המאמץ .הגליל הוא
כלי יעיל לשיפור ההתאוששות ,לשיפור בטווחי התנועה ,לשיפור היציבה ולנטרול
נקודות מעוררות כאב (הוא אינו מהווה תחליף לטיפול קליני) .הגליל יכול להשתלב
בחלק המכין של האימון ,לפני החימום התנועתי ,בחלק המרכזי של האימון בהתאם
לצורך ,או במהלך החלק המסיים ולאחריו ,כתרגיל משחרר.
הנחיות כלליות:
יש להניע את הגוף על הגליל לאורך האזורים הרגישים למשך כ 30-שניות ,למשך
שלושה עד חמישה מחזורים.
בזמן העיסוי יש להקפיד על:
• הרפיית הגוף ,בעיקר באזור שאותו מעסים (להרפות "על" הכאב ולא
להתנגד לכאב).
• נשימה איטית ורגועה לאורך זמן העיסוי (לנשום על הכאב).
• לעצור ולשהות ,תוך כדי הרפיה ,באזורים נוקשים במיוחד.
אזורים עיקריים:

ירך ,עכוז

תנועתיות עמוד השדרה

גב ,צד

אזורים נוספים:
שכמות ,אגן ,עמוד שדרה ,ירך צדית ,ירך פנימית ,ירך חזית ,שוקיים ועוד.
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פרק ח'

ספורט הנפת הקטלבלס
• מהו ספורט הנפת הקטלבלס
( Girevoy sport G.Sאו ?)Kettlebell lifting sport
• תרגילים
• החוקה של ספורט הנפת הקטלבלס
• מבנה ותוכנית האימון לספורט הנפת הקטלבלס
• טבלת דירוג ספורט הנפת הקטלבלס העולמי
• הנפות קטלבלס – סגנון קשה מול סגנון רך

"האתלט הוא מי שמשלב כוח ,בריאות ,סיבולת ,כוח רצון ,שכל ונשמה"

(אפלטון)
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מהו ספורט הנפת הקטלבלס?

דחיקה ()Jerk

הנפה ()Snatch

מחזור ארוך ()Long cycle
ספורט הנפת הקטלבלס ( Kettlebell lifting sportאו  )G.S - Girevoy sportהוא ענף
ספורט תחרותי הדורש יכולות ומיומנויות אתלטיות גבוהות מאוד ועוצמה גופנית,
אולם לא ניתן להגיע להישגים אך ורק באמצעות עוצמה זו .התמחות ספציפית
בתורת הענף ,קרי ,רכישת מיומנות טכניקת ההנפה ,היא יסוד הכרחי להצלחה
בספורט הקטלבלס .באמצעות טכניקת הנפה נכונה ניתן להגיע להישגים מדהימים
(כך למשל ,ולרי פרדנקו ,אלוף העולם ושיאן העולם בקטלבלס ביאתלון ,השיג 318
הנפות עם  32קילוגרם  130 -דחיקה  188 +הנפה).
שילוב של כל היסודות המוזכרים כאן הוא תנאי הכרחי להשגת התוצאה הסופית.
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תרגילים

· Clean
· Jerk
· Snatch

תרגילי עזר

·
·
·
·

High-pull
Jump Squat
Press
Push-Press

עמדת תלייה ()Rack position
עמדת תלייה היא תנוחת ביניים" ,חניית ביניים" לקראת תרגילי הדחיקה.
לחניית הביניים מגיעים דרך ה.Clean-

עמדת תלייה בסגנון ספורט
אחוז בידית הקטלבלס כשהאגודל פונה אחורה ,הכדור "נח" על האמה והיד קרובה
ככל האפשר לחזה .שמור את הבטן הדוקה חזק פנימה .שלח את האגן מעט לפנים
והישען מעט לאחור (הכדור צריך להיות בקו העקב).
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שם התרגילClean :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
אחיזה ב.Rack position-
תנועה וייצוב
שלב ההורדה
בנשיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך
(הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .שלח את הקטלבלס לאחור אל בין
הרגליים תוך ייצוב האגן והגב.
שלב ההנפה
בשאיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ואת האגן לפנים
ולמעלה בצורה זורמת ,לעמידה זקופה.
שמור את המרפק קרוב לצלעות כך שמתאוצת תנועת האגן האמות
הופכות "חסרות משקל" ומונפות למעלה .נוצרת כפיפה במרפק .תוך
כדי ההנפה סובב את פרק כף היד החוצה ,כך שהכדור ינוע סביב פרק
כף היד .הישאר לרגע ב.Rack position-
שלב החזרה
בנשיפה ,שמור על ייצוב עמוד השדרה (על ידי כיווץ מחודש של
מרכז הכוח) .הרפה את הגוף ותן לקטלבלס ליפול בחזרה .דחוף את
עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך .היד עושה סיבוב
פנימה כך שהאגודל פונה אל בין הרגליים.
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שם התרגילJerk :

אופן
הביצוע

ה Jerk-מתבצע במהירות ובעוצמה .אין עצירות ואין האטה במהלך
התרגיל.
עמידת מוצא ()1
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
אחיזה ב.Rack position-
תנועה וייצוב
שלב הכנה – דיפ ראשון ()2
שאיפה ,רד לרבע סקווט ( )dipעל ידי כפיפה בברך (מעט בירך
ובקרסול) ללא שינוי במצב האגן ועמוד השדרה.
שלב חצי דחיקה ()3
בנשיפה ,דחוף את הרגליים במהירות ובעוצמה לניתור על קצות
האצבעות (העקבים באוויר) עד ליישור מלא של הרגליים .מכוח
האינרציה של הרגליים למעלה ובסיוע קל של הזרועות ,דחוק את
הקטלבלס מהכתפיים למעלה לחצי יישור של הידיים (התפקיד
העיקרי של הזרועות הוא בייצוב הקטלבלס).
תיאור מצב ביניים ( – )3הרגליים ישרות על קצות האצבעות ,הידיים
בחצי הדרך למעלה והקטלבלס מעט מעל גובה הראש.
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שלב דיפ שני ()Double-dip action) (4
בשאיפה ובעצירת הנשימה ,דחוף את הגוף במהירות ובעוצמה
מתחת לקטלבלס ,ובו-בזמן דחוף את הקטלבלס למעלה ,כך שהידיים
בפשיטה מלאה מעל הראש (הידיים לא דוחפות למעלה ,אלא הגוף
דוחף למטה מתחת לקטלבלס ,עד ליישור מלא של הידיים).
תיאור מצב ביניים ( – )4הרגליים ברבע כפיפה ,ופשיטה מלאה של
הידיים.
שלב דחיקה מלאה ()5
בנשיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ואת הגוף למעלה,
כשהידיים ישרות ( ,)Lockoutמקבילות לראש ויציבות מעל הראש
(.)Fixation
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שם התרגילSnatch :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
יד אחת אוחזת בקטלבלס בידית לכיוון הקרן הפנימית שלו.
תנועה וייצוב
שלב ההורדה
בנשיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך
(הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .שלח את הקטלבלס לאחור אל בין
הרגליים תוך ייצוב האגן והגב.
שלב ההנפה
בשאיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ואת האגן לפנים
ולמעלה בצורה זורמת ,לעמידה זקופה (בזמן ההנפה היד עולה
למעלה ,פותחת את בית החזה תוך שמירה על כיווץ מרכז הכוח).
בשיא המומנטום ,משוך וכופף מהר את המרפק ,וכמו במכת אגרוף
דחוף את היד כלפי מעלה בצורה מהירה ורציפה לכיוון התקרה.
הקטלבלס אמור לנוע בצורה סיבובית סביב היד כדי למנוע חבטה של
הכדור ביד .בסיום ,היד ישרה ( ,)Lockoutמקבילה לראש ויציבה מעל
הראש (.)Fixation
שלב החזרה
בנשיפה ,שמור על ייצוב עמוד השדרה (על ידי כיווץ מחדש של מרכז
הכוח) ,הרפה את הגוף ותן לקטלבלס ליפול בחזרה ,כשהזרת מובילה
את התנועה עד גובה החזה ,ואז ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה,
תוך כפיפה קלה בברך .היד עושה סיבוב פנימה כך שהאגודל פונה אל
בין הרגליים ,מוביל את התנועה בשליטה ,תוך ייצוב עמוד השדרה.
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שם התרגילHigh-pull :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
יד אחת אוחזת בקטלבלס בידית לכיוון הקרן הפנימית של
הקטלבלס.
תנועה וייצוב
שלב ההורדה
בנשיפה ,דחוף את עצמות הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך
(הברך נגררת תנועה אחרי הירך) .שלח את הקטלבלס לאחור אל בין
הרגליים תוך ייצוב האגן והגב.
שלב ההנפה
בשאיפה ,דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה ואת האגן לפנים
ולמעלה בצורה זורמת ,לעמידה זקופה (בזמן ההנפה היד עולה
למעלה ,פותחת את בית החזה תוך שמירה על כיווץ מרכז הכוח).
בסוף התנועה משוך וכופף מעט את המרפק ,וכמו במכת אגרוף רכה
וקלה ,דחוף את היד חזרה לפנים ולמטה.
שלב החזרה
בנשיפה ,שמור על ייצוב עמוד השדרה (על ידי כיווץ מחודש של מרכז
הכוח) ,הרפה את הגוף ותן לקטלבלס ליפול בחזרה ,דחוף את עצמות
הישיבה אחורה ,תוך כפיפה קלה בברך .היד עושה סיבוב פנימה כך
שהאגודל פונה אל בין הרגליים.
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שם התרגילJump squat :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
אחיזה ב.Rack position-
תנועה וייצוב
שלב הירידה
בשאיפה ,רד לרבע סקווט ( )dipעל ידי כפיפה בברך (מעט בירך
ובקרסול) ללא שינוי במצב האגן ועמוד השדרה.
שלב הקפיצה
בנשיפה ,דחוף את הרגליים במהירות ובעוצמה לניתור על קצות
האצבעות (העקבים באוויר) עד ליישור מלא של הרגליים.
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שם התרגילPress :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
אחיזה ב.Rack position-
תנועה וייצוב
שלב הלחיצה
בשאיפה ,דחוף את הקטלבלס מעל הראש ,תוך סיבוב היד החוצה.
בסיום ,הידיים ישרות ( ,)Lockoutמקבילות לראש ויציבות מעל
הראש (.)Fixation
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שם התרגילPush-press :

אופן
הביצוע

עמידת מוצא
פישוק הרגליים ברוחב הכתפיים ,כפות הרגליים פונות החוצה.
אחיזה ב.Rack position-
תנועה וייצוב
שלב ההכנה
בשאיפה ,רד לרבע סקווט ( )dipעל ידי כפיפה בברך (מעט בירך
ובקרסול) ללא שינוי במצב האגן ועמוד השדרה .דחוף את הקטלבלס
מעל הראש ,תוך סיבוב היד החוצה.
שלב הדחיקה
בנשיפה ,דחוף את הרגליים במהירות ובעוצמה לניתור על קצות
האצבעות (העקבים באוויר) עד ליישור מלא של הרגליים .מכוח
האינרציה של הרגליים למעלה ובסיוע קל של הזרועות ,דחק את
הקטלבלס מהכתפיים למעלה ,מעל הראש ,עד לפשיטה מלאה של
הידיים (הכוח המניע נמצא ברגליים ובשרירי מרכז הגוף .כוח חגורת
הכתפיים אינו משמעותי ומשמש בעיקר לייצוב הקטלבלס מעל
הראש).
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החוקה של ספורט הנפת הקטלבלס
הנפת הקטלבלס אינה רק מפגן של כוח ,אלא שילוב של אתלטיות ומגוון רחב
של יכולות .בהתאם לכך נקבעו חוקים ברורים לגבי אופן ההנפות .לפניכם חוקת
הקטלבלס בהתאם לחוקה הבינלאומית.
בחוקה הבינלאומית מוכרים הסגנונות הבאים:

גברים
ביאתלון ( )Biathlonהתוצאה הסופית היא סיכום של שני הסגנונות.
 .1דחיקה ( - )Two arm jerk = Short cycleעל המתחרה להביא את הקטלבלס
לעמדת תלייה ( )Rack positionדרך  Cleanאחד .לאחר מכן אסור לקטלבלס
לבוא במגע עם הרצפה עד תום התרגיל .ה Jerk-מוגדר כדחיקה של הקטלבלס
מעל הראש מעמדת תלייה ( )Rack positionדרך שימוש ברגליים (Double-
 .)dip actionספירה תוכרז כשהידיים ישרות ( ,)Lockoutמקבילות לראש
ויציבות מעל הראש ( )Fixationוהרגליים ישרות (.)Lockout

תנועות שיגרמו לפסילה:
בשעת הרמת הקטלבלס אל החזה (:)Clean
• אי-סיום ההרמה אל מצב התלייה.
• ביצוע הרמה שלא בתנועה רצופה אחת.
• נגיעת הקטלבלס או חלק של הגוף בבמה ,מלבד כפות הרגליים.
בשעת דחיקת הקטלבלס מעלה (:)Jerk
• אי-השלמה של תנועת דחיקה ברורה.
• פשיטה לא שווה של הזרועות.
• פשיטה לא מלאה של הזרועות והרגליים.
• סיום הדחיקה בלחיצה.
• הורדת הקטלבלס לבמה לפני סיום הזמן הנדרש /מתן הסימן
על ידי השופט.
• זריקת הקטלבלס לרצפה.
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 .2הנפה ( - )Snatchעל המתחרה להניף את הקטלבלס מעל הראש ,דרך תנועת
 Swingמתמשכת ורצופה .אסור לקטלבלס לבוא במגע עם הגוף או הרצפה.
מותרת החלפת יד אחת .ספירה תוכרז כשהיד המניפה ישרה (,)Lockout
במקביל לראש ויציבה מעל הראש ( )Fixationוהרגליים ישרות (.)Lockout

תנועות שיגרמו לפסילה:
• ביצוע ההנפה שלא בתנועה רצופה אחת.
• הפסקה במשך ההרמה.
• פשיטה לא מלאה של הזרוע והרגליים.
• סיום ההנפה בלחיצה.
• נגיעת הקטלבלס או חלק של הגוף בבמה נוסף לכפות הרגליים.
• נגיעת הקטלבלס בגוף.
• הורדת הקטלבלס לבמה לפני סיום הזמן הנדרש /מתן הסימן
על ידי השופט.
• זריקת הקטלבלס לרצפה.
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מחזור ארוך ()L.C - Long cycle
דחיקה ( - )Clean and jerk = Two arm long cycleעל המתחרה לדחוק
את הקטלבלס מעל הראש .התנועה מורכבת משני שלבים :הClean-
ה .Jerk-בשלב הראשון על המתחרה לבצע  Cleanעם הקטלבלס
ואחריו
בין הרגליים לעמדת תלייה ( - )Rack positionלא לכתפיים .בשלב השני על
המתחרה לדחוק את הקטלבלס מעל הראש מעמדת תלייה ()Rack position
דרך שימוש ברגליים ( .)Double-dip actionספירה תוכרז כשהידיים ישרות
( ,)Lockoutמקבילות לראש ויציבות מעל הראש ( ,)Fixationוהרגליים ישרות
(.)Lockout

תנועות שיגרמו לפסילה:
בשעת הרמת הקטלבלס אל החזה (:)Clean
• אי-סיום ההרמה אל מצב התלייה.
• ביצוע הרמה שלא בתנועה רצופה אחת.
• נגיעת הקטלבלס או חלק של הגוף בבמה מלבד כפות הרגליים.
בשעת דחיקת הקטלבלס למעלה (:)Jerk
• אי-השלמה של תנועת דחיקה ברורה.
• פשיטה לא שווה של הזרועות.
• פשיטה לא מלאה של הזרועות והרגליים.
• סיום הדחיקה בלחיצה.
• הורדת הקטלבלס לבמה לפני סיום הזמן הנדרש /מתן הסימן
על ידי השופט.
• זריקת הקטלבלס לרצפה.
כל תרגיל מוקצב ל 10-דקות .בזמן זה על המתחרה להניף את המשקולת מספר רב
ככל האפשר של פעמים ,ללא הורדת הקטלבלס אל הרצפה .בהנפה אסור מגע של
המשקולת עם הגוף.
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ספירת ניקוד קרב שתיים (ביאתלון) ותחרויות נשים :סיכום התוצאות של שתי הידיים,
על פי מספר החזרות שהושגו ביד שביצעה את מספר החזרות הנמוך .לדוגמה ,אם
ביד שמאל בוצעו  44חזרות וביד ימין  50חזרות  -הספירה תהיה  44 + 44חזרות.

נשים
(אותה חוקה ואותו תקנון ,כל הסגנונות מתבצעים באמצעות יד אחת)
קרב שתיים  -ביאתלון ()Biathlon
• דחיקה ()One arm jerk = Short cycle
• הנפה ()Snatch
מחזור ארוך ()Long cycle
• דחיקה ביד אחת ()Clean and jerk = One arm long cycle
תנאי ההשתתפות:
• המתחרים יתחרו בהתאם לקבוצת המשקל שלהם.
• המתחרים יתחרו בהתאם לקבוצת הגיל שלהם.
• הדירוג הסופי ייקבע בהתאם למספר החזרות שהניפו /דחקו .במקרה של שיוויון,
יקדים בעל המשקל הנמוך ביותר.
לבוש וציוד
הברכיים והמרפקים צריכים להיות חשופים .מותר להשתמש במגנזיום ובמגיני זיעה
לפרק כף היד .אסור להשתמש בכפפות.
ספירה
• ספירה חלה על ביצוע מספק של התרגיל .הספירה תוכרז בסיום ובעצירה של כל
יישור סופי של היד (.)Lockout & fixation
• במידה שהביצוע אינו מספק ,תוכרז "אי-ספירה" (.)No-count
• אין יישור סופי ועצירה בסוף תנועה.
• המשקולות לא עולות יחד למעלה.
• עמידה לא יציבה.
• אסור ליד הפנויה לתמוך או לסייע לתנועת הגוף.
• מותר להשתמש ביד לניגוב זיעה ולגירוד.
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קטגוריות
קטגוריות גיל
נוער
פתוח
מאסטר

גילאי 14-18
מעל גיל 18
מעל גיל 40

קטגוריות משקל
נוער
 50ק"ג
 55ק"ג
 60ק"ג
 65ק"ג
 70ק"ג
 75ק"ג
 80ק"ג

נשים
 50ק"ג
 55ק"ג
 60ק"ג
 65ק"ג
 70ק"ג
 75ק"ג
 75+ק"ג

גברים
 55ק"ג
 60ק"ג
 65ק"ג
 70ק"ג
 75ק"ג
 80ק"ג
 90ק"ג

קטגוריות משקלי קטלבלס
קטגוריה

מחזור ארוך
Long cycle

גברים  -א'
גברים  -ב'
גברים  -ג'
נוער
מאסטר
נשים  -א'
נשים  -ב'
נשים  -ג'

 32ק"ג 2x
 28ק"ג 2x
 24ק"ג 2x
 16ק"ג 2x
 24ק"ג 2x
 24ק"ג
 20ק"ג
 16ק"ג

קרב שתיים  -ביאתלון
Jerk
Snatch
 32ק"ג 2x
 32ק"ג
 28ק"ג 2x
 28ק"ג
 24ק"ג 2x
 24ק"ג
 16ק"ג 2x
 16ק"ג
 24ק"ג 2x
 24ק"ג
 20-24ק"ג
 20-24ק"ג
 16ק"ג
 16ק"ג
 12ק"ג
 12ק"ג

דרג א' – מקצוענים ,דרג ב' – חובבנים ,דרג ג'  -עממי

* מקורות – ארגון הקטלבלס העולמי (האמריקאי) ,איגוד הקטלבלס האירופאי ואיגוד
הקטלבלס הרוסי.
** ענף הקטלבלס מתפתח בהתמדה .המידע נכון ל.2009-
*** על פי רוב ,נשים מתחרות בקרב שתיים.
138

ספורט הנפת הקטלבלס

מבנה ותוכנית האימון לספורט הנפת הקטלבלס
כבכל אימון ,גם אימון הנפת הקטלבלס מורכב משלושה חלקים :החלק המכין ,החלק
העיקרי והחלק המסיים .בחלק הראשון אנו מכינים את הגוף לקראת הפעילות
העיקרית .בחלק העיקרי של האימון אנו מבצעים את התרגילים בהם אנו מתמחים
באותה יחידת אימון .החלק המסיים כולל תרגילים להתאוששות מהמאמץ והכנה
ליחידת האימון הבא.
להלן תוכנית האימונים המקובלת בארצות בהן ענף ספורט הנפת הקטלבלס מפותח:

אימון לקרב שתיים  -ביאתלון
 חלק מכין
• Swing
 חלק עיקרי
• תרגיל מרכזי
• Snatch
• תרגיל עזר
• Swing
• High pull
• תרגיל מרכזי
• Jerks
• תרגיל עזר
• One arm jerks
• Jump squat

אימון למחזור ארוך Long cycle -
 חלק מכין
• Swing
 חלק עיקרי
		 תרגיל מרכזי
•
• Long cycle
		 תרגיל עזר
•
• Clean
• Jerk
• Jump squat
 שחרור
• Swing
• תלייה

 שחרור
• Swing
• תלייה
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טבלת דירוג ספורט הנפת הקטלבלס העולמי

()World kettlebell club
גברים

דרגה 4
קבוצת משקל
 12ק"ג

ביאתלון גברים ()Jerk/ snatch
CMS
דרגה  3דרגה  2דרגה 1
 16ק"ג  20ק"ג  24ק"ג  28ק"ג

MS

MSWC

 32ק"ג

 32ק"ג

 55ק"ג

62/50+50 38/35+35 38/35+35 38/35+35 38/35+35 38/35+35 38/35+35

 60ק"ג

80/55+55 43/40+40 43/40+40 43/40+40 43/40+40 38/40+40 33/40+40

 65ק"ג

89/60+60 48/45+45 48/45+45 48/45+45 48/45+45 48/45+45 48/45+45

 70ק"ג

99/65+65 53/50+50 53/50+50 53/50+50 53/50+50 53/50+50 53/50+50

 75ק"ג

110/70+70 58/55+55 58/55+55 58/55+55 58/55+55 53/50+50 53/50+50

 80ק"ג

120/75+75 63/60+60 63/60+60 63/60+60 63/60+60 63/60+60 63/60+60

 85ק"ג

126/80+80 68/65+65 68/65+65 68/65+65 68/60+60 68/60+60 68/60+60

 90ק"ג

132/85+85 73/70+70 73/70+70 73/70+70 73/70+70 73/70+70 73/70+70

מעל  90ק"ג

140/90+90 78/75+75 78/75+75 78/75+75 78/75+75 78/75+75 78/75+75

מחזור ארוך גברים ()Long cycle - Clean and jerk
דרגה 4

דרגה 3

דרגה 2

דרגה 1

CMS

MS

MSWC

 12ק"ג

 16ק"ג

 20ק"ג

 24ק"ג

 28ק"ג

 32ק"ג

 32ק"ג

 55ק"ג

28

28

28

28

28

28

46

 60ק"ג

35

35

35

35

35

35

53

 65ק"ג

42

42

42

42

42

42

60

 70ק"ג

49

49

49

49

49

49

66

 75ק"ג

54

54

54

54

54

54

71

 80ק"ג

60

60

60

60

60

60

76

 85ק"ג

64

64

64

64

64

64

80

 90ק"ג

67

67

67

67

67

67

83

מעל  90ק"ג

69

69

69

69

69

69

85

קבוצת משקל
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נשים

ביאתלון נשים ()One arm snatch/ One arm jerk
קבוצת משקל

דרגה 4

דרגה 3

דרגה 2

דרגה 1

CMS

MS

MSWC

 8ק"ג

 8ק"ג

 12ק"ג

 12ק"ג

 16ק"ג

 20ק"ג

 20ק"ג

 50ק"ג

60+60/60+60 45+45/45+45 45+45/45+45 45+45/45+45 30+30/30+30 45+45/45+45 30+30/30+30

 55ק"ג

65+65/65+65 50+50/50+50 50+50/50+50 50+50/50+50 35+35/35+35 50+50/50+50 35+35/35+35

 60ק"ג

70+70/70+70 55+55/55+55 55+55/55+55 55+55/55+55 40+40/40+40 55+55/55+55 40+40/40+40

 65ק"ג

75+75/75+75 60+60/60+60 60+60/60+60 60+60/60+60 45+45/45+45 60+60/60+60 45+45/45+45

 70ק"ג

80+80/80+80 65+65/65+65 65+65/65+65 65+65/65+65 50+50/50+50 65+65/65+65 50+50/50+50

 75ק"ג

85+85/85+85 70+70/70+70 70+70/70+70 70+70/70+70 55+55/55+55 70+70/70+70 55+55/55+55

מעל  75ק"ג

90+90/90+90 75+75/75+75 75+75/75+75 75+75/75+75 60+60/60+60 75+75/75+75 60+60/60+60

מחזור ארוך נשים ()Long cycle - One Arm Clean and Jerk
דרגה 4

דרגה 3

דרגה 2

דרגה 1

CMS

MS

MSWC

 8ק"ג

 8ק"ג

 12ק"ג

 12ק"ג

 16ק"ג

 20ק"ג

 24ק"ג

 50ק"ג

38+38

53+53

38+38

53+53

53+53

53+53

53+53

 55ק"ג

40+40

55+55

40+40

55+55

55+55

55+55

55+55

 60ק"ג

42+42

57+57

42+42

57+57

57+57

57+57

57+57

 65ק"ג

44+44

59+59

44+44

59+59

59+59

59+59

59+59

 70ק"ג

46+46

61+61

46+46

61+61

61+61

61+61

61+61

 75ק"ג

48+48

63+63

48+48

63+63

63+63

63+63

63+63

מעל  75ק"ג

50+50

65+65

50+50

65+65

65+65

65+65

65+65

קבוצת משקל
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טבלת דירוג קטלבלס רוסי ()Russian kettlebell sport
גברים
ביאתלון גברים ( 32 )Snatch/ jerkק"ג
דרגה 3

דרגה 2

דרגה 1

CMS

MS

MSWC

קבוצת משקל
 60ק"ג

16

26

35

53

86

130

 65ק"ג

20

33

42

64

100

155

 70ק"ג

25

40

50

75

113

179

 75ק"ג

28

49

60

88

130

195

 80ק"ג

31

57

65

98

138

209

 90ק"ג

38

60

69

110

145

217

מעל  90ק"ג

44

64

71

123

157

220

ביאתלון גברים ( 24 )Snatch/ jerkק"ג
דרגה 3

דרגה 2

דרגה 1

קבוצת משקל
 55ק"ג

25

35

53

 60ק"ג

31

44

62

 65ק"ג

39

55

71

 70ק"ג

47

67

82

 75ק"ג

51

73

88

 80ק"ג

55

79

92

מעל  80ק"ג

59

85

96

 90ק"ג

64

90

110

מעל  90ק"ג

73

102

120
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מחזור ארוך גברים ( 32 )Long cycle - Clean and jerkק"ג
CMS

MS

MSWC

קבוצת משקל
 60ק"ג

26

32

45

 65ק"ג

34

41

57

 70ק"ג

40

48

64

 75ק"ג

45

53

72

 80ק"ג

49

58

76

 90ק"ג

53

63

83

מעל  90ק"ג

56

65

85

מחזור ארוך גברים ( 24 )Long cycle - Clean and jerkק"ג
דרגה 3

דרגה 2

דרגה 1

קבוצת משקל
 60ק"ג

20

26

30

 65ק"ג

26

34

39

 70ק"ג

31

40

46

 75ק"ג

35

45

51

 80ק"ג

38

49

56

 90ק"ג

42

53

60

מעל  90ק"ג

44

55

62

נשים
 Snatchנשים ) 24 (One arm snatchק"ג
קבוצת משקל
 60ק"ג
 70ק"ג
מעל  70ק"ג

דרגה 3
25
35
50

דרגה 2
40
50
60

דרגה 1
50
60
70

CMS
60
70
80

MS
100
110
120

MSWC
130
140
150
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תחרויות
גברים
• קרב שתיים  -ביאתלון ()Biathlon
• דחיקה ()Jerk
• הנפה ()Snatch
• מחזור ארוך ()Long cycle
• דחיקה ()Clean and jerk = Long cycle
נשים
• הנפה ()Snatch
כל תרגיל מוקצב ל 10-דקות .בזמן זה ,על המתחרה להניף את המשקולת מספר רב
ככל האפשר של פעמים ,ללא הורדת הקטלבלס אל הרצפה (בהנפה אסור מגע של
המשקולת עם הגוף).
ספירת ניקוד קרב שתיים ( )Biathlonותחרויות נשים :סיכום התוצאות של שתי
הידיים וסיכום שני התרגילים .ספירת ניקוד בדחיקה ( - )Jerkעבור כל דחיקה נספרת
נקודה אחת .בהנפה ( )Snatchהספירה נקבעת על פי הצד החלש (אם ביצעת 100
הנפות ביד ימין ואפס הנפות בצד שמאל ,הניקוד יהיה אפס).
לדוגמה ,אם ביצעת  50דחיקות ולאחר מכן ביצעת הנפות  -ביד שמאל ביצעת 25
חזרות וביד ימין  50חזרות ,הספירה של ההנפות תהיה  25 + 25חזרות =  50הנפה.
בספירה משוקללת 50 :דחיקה  50 +הנפה =  100נקודות
)CMS (Candidate to master of sports
)MS (Master of sports
)MSWC (Master of sport world class
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הנפות קטלבלס – סגנון קשה מול סגנון רך
קיימות שתי אסכולות עיקריות לאימון הקטלבלס :האחת הנפה בסגנון קשה,
אגרסיבי ומצליף ,בדרך כלל נועדה לאימוני  Fitnessאו לאימון משלים ,זהו הסגנון
של ה .)RKC) Pavel tsatsouline-האסכולה השנייה היא הסגנון הרך והזורם יותר,
המשמש לאימון למטרת ספורט ,זהו הסגנון של ה.)WKC) Valery Fedorenko-
שני הסגנונות דורשים יכולת אתלטית גבוהה ומיומנות טכנית גבוהה.
בסגנון הקשה של ה ,RKC-כל הגוף מתגייס לייצוב .נוקשות ומאמץ מופעלים על
אזור חגורת הכתפיים והשכמות ,וההנפה נעשית בצורה חדה ,ממש כמו מכה -
במטרה ליצור כוח מתפרץ להנעת הקטלבלס .הסגנון דומה במידה מסוימת להרמת
משקולות או לכוח המתפרץ של אמנויות לחימה ,ומתאים בעיקר לעומסים גבוהים
ולפרק זמן קצר יחסית.
מנגד ,בסגנון הרך ,התנועה רכה וזורמת ,כמו ריקוד ,הגוף נשאר משוחרר בניסיון לא
לבזבז אנרגיה מיותרת .הסגנון נוצר והתפתח מתוך ספורט הנפת הקטלבלס ומכאן
גם ייעודו – היכולת להניף או לדחוק במשך  10דקות כמות רבה ככל האפשר .סגנון זה
מבוסס על יעילות מקסימלית ,פשטות וחסכנות בתנועה' כדי שהמתחרה יוכל להניף
את המשקל הנדרש בזמן הקצוב למשך מספר רב של חזרות ככל שיוכל .כלומר על
המתחרה להניף את המשקולת בצורה כזו שלא יבזבז כוח מיותר ושיוכל להניף את
הקטלבלס במספר רב של חזרות.
מכניקה

סגנון רך

סגנון קשה

תנועת אגן

תנועה רכה ,אגן ניטרלי

תנועה חדה ,פשיטת יתר

ראש ומבט

עוקב אחרי תנועת הקטלבלס

לפנים

נשימה

זורמת אנטומית

חדה עם המאמץ

שאיפה  -עם פתיחת בית החזה

שאיפה  -עם התארכות עצמות
הישיבה

נשיפה – תוך הרפיית הגוף

נשיפה  -במאמץ לדחוף את האגן
לפנים

אחיזה

מינימלית על קצות האצבעות

חזקה ,במתח

ידיים

משוחררות בכפיפה קלה

נעולות

מגוון התרגילים בסגנון הקשה רחב ומגוון יותר לעומת הסגנון הרך ,שכולל רק את
התרגילים שבהם מתחרים ומספר תרגילי עזר .השוני בין הגישות טמון בהגדרת
המטרות שכל גישה מנסה להשיג ,לכן גם לא ניתן לקבוע איזו גישה טובה או
נכונה יותר.
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הסגנון של איתנים קטלבלס
הדרך בה אני בחרתי ללמד את הקטלבלס היא סינרגיה של שיטות וגישות אימון.
החלק המכין והחלק המסיים באימון לקוחים מעולם אמנויות הלחימה והיוגה.
ברכת השמש על הווריאציות שלה מופיעה כמעט בכל תרגול ,ובחלק העיקרי של
התרגול יצרתי סינרגיה של גישות .כלומר ,זיקקתי את המיטב מכל גישה וסיננתי
את מה שעובד פחות על פי ניסיוני .תרגילי ההנפה והדחיקה (Snatch, jerk & long
 )cycleמבוצעים על פי השיטה של ולרי פרדנקו ,ובו בזמן אני משלב גם מגוון רחב
של תרגילים ותנועות על פי השיטה של פבל טסטולין ( Turkish get up, dead lift,
 wind-mill, front squatוכדומה).
לעניות דעתי ,הסגנון הרך והזורם של ולרי פרדנקו בשילוב העוצמה ומגוון התרגילים
של פבל טסטולין ,יחד עם הנופך האישי שאני מביא לאימון מאמנויות הלחימה
והיוגה ,יוצרים יחד גישה רכה ,עוצמתית ,הוליסטית ושלמה.
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פרק ט'

תכנון האימון
• תהליך האימון
• נקודות לתכנון אימון
• מבנה האימון
• דגשים לתרגול
• סיווג תרגילים

"אנחנו מזדקנים מוקדם מדי ,ונעשים חכמים מאוחר מדי"
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תהליך האימון
תהליך אימון הקטלבלס הוא תהליך למידה ארוך ומתמשך .האלמנט החשוב ביותר
באימון הקטלבלס הוא המיומנות הטכנית .תרגילי ההכנה אמורים ללמד ולהכין אותך
לתנועות המורכבות של האימון .אופי האימון ,בדומה לאמנויות לחימה ,נע בין תרגול
לאימון ,כאשר כל יחידת אימון כוללת לימוד ותרגול תנועות מדויקות ,עד שהתנועה
הופכת להיות אוטומטית בגוף .המטרה באימון אינה רק שיפור מרכיבי הכושר ,אלא
למידה ושיפור יכולת התנועה של הגוף .בדרך תנועה נכונה ,יעילה ומדויקת אנו
משפרים את מגוון מרכיבי הכושר הגופני והפסיכו-מוטורי.

שלבים בהתקדמות:
 .1שלב הלמידה
• תנועה ללא משקולות ,בקצב איטי.
• פירוק התנועה לחלקים קטנים המאפשרים למידה קלה (מהפשוט למורכב).
• משוב על ביצוע התרגיל.
 .2שלב התרגול
• תרגול התנועה בעומסים נמוכים.
• תרגול התנועה בעומסים נמוכים ובמהירות הנדרשת בתרגיל.
• תרגול התנועה בעומסים גבוהים ובמהירות הנדרשת בתרגיל.
 .3שלב האימון
• אימון קטלבלס הכולל תרגול שוטף של תרגילי ההכנה והבסיס.
• בכל אימון קטלבלס חוזרים על כל השלבים (.)1-3
דגשים:
• אין למהר ולדלג על שלבים או להעלות מהר מדי את העומסים .יותר קל ללמוד
תנועה או טכניקה חדשה מאשר לתקן תנועה או טכניקה לקויה.
• לימוד לפני תרגול ,ותרגול לפני אימון (אין לאמן תרגיל שלא למדת!).
• תהליך האימון ברמת מתקדמים :תרגול שלם על נושא אחד או תרגיל אחד באימון.
הדבר מאפשר טיפול מעמיק ומקיף בכל תרגיל.
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נקודות לתכנון אימון
לפני שניגשים לביצוע האימון או התרגול ,יש לשים לב לנקודות הבאות:
כללי
• התאמן פעמיים-שלוש בשבוע כ 45-דקות עם מדריך קטלבלס מוסמך .בימים
האחרים בצע תרגול אישי של כ 10-דקות ביום.
• בכל אימון יש לשאוף לכלול תרגילים מכל תבניות ומישורי התנועה (דחיפה,
משיכה ,רגליים ומרכז).
הקפד על עקרונות ומשתני האימון
• זמני מנוחה מתאימים בין הסטים והתרגילים.
• גיוון בעצימות האימון מדי יום.
• מהירות התנועה נקבעת בהתאם לאופי התרגיל.
• כל אימון מתחיל בחימום.
• כל אימון מסתיים בשחרור ,מתיחות והרפיה.
סדר התרגילים
• לימוד לפני תרגול ,ותרגול לפני אימון (אין לאמן תרגיל שלא למדת!).
• כל אימון מתחיל בתרגילים של ליטוש טכניקה.
• תרגילים הדורשים טכניקה וקואורדינציה נעשים בתחילת האימון ,ולא במצב של
עייפות שעלול לגרום לפציעות.
איכות התנועה
• אין להגיע לכישלון בביצוע התרגיל (להעדיף איכות על פני כמות).
• ביצוע התרגילים ייעשה לכל אורך טווח התנועה.
• הקפדה על נשימה המתאימה לתרגיל.
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מבנה האימון
משך יחידת אימון הקטלבלס כ 45-דקות (על פי העיקרון של איכות על פני כמות).
יחידת האימון מתחלקת לשלושה חלקים :החלק המכין ,החלק העיקרי והחלק
המסיים.
החלק המכין  -כ 7-15-דקות
• חימום מתחיל בהדרגה ובמהירות נמוכה :הנעת המפרקים ועמוד השדרה ,הגברת
המודעות לארגון המרכז (.)Core
• תכנן את החלק המכין כך שיהיה רלוונטי לחלק העיקרי של האימון.
החלק העיקרי  -כ 25-30-דקות
• ליטוש טכניקת הבסיס ותרגול הקטלבלס.
• בכל אימון יש לכלול תרגילים מכל תבניות ומישורי התנועה (דחיפה ,משיכה,
רגליים ומרכז).
• בחר נושא לאימון :לימוד תרגיל או לימוד מחדש של תרגיל בדגשים שונים,
לדוגמה לימוד ה ,Swing-ואריאציות של התרגיל ,אימון על דגש מסוים ,לדוגמה
תרגול או אימון בדגש על הפעלה וחיזוק ה.Core-
החלק המסיים  -כ 7-דקות
• שחרור והרפיה ,במטרה להביא את הגוף למצב של התאוששות לקראת האימון
הבא ,באמצעות תרגילים בעצימות נמוכה.
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פרוטוקול אימוני איתנים קטלבלס על פי מבנה האימון
מחזורים
4
3
3-5
1
1
3

מחזורים
4
3
3-5
3-5
3
3

מחזורים
4
3
3-5
3-5
3
3

חזרות
10 + 10
 דקה+ דקה
50
5

חזרות
10 + 10
 דקה+ דקה
10 + 10 + 10
5+5

חזרות
10 + 10
 דקה+ דקה
10 + 10 + 10
5+5

תרגיל
Yoga - surya namaskar
Good morning + goblet squat
Swing + turkish get up
pull-up/ Ring body rows
אורי כדורי
Little nine heaven

חלק
מכין

תרגיל
Yoga - surya namaskar
Dead-lift + push-up to plank
Dead-lift + Swing
Squat + press + clean
2H get up + floor wipers
Little nine heaven

חלק
מכין

תרגיל
Yoga - surya namaskar
Good morning + goblet squat
Long cycle - press
Snatch + windmill
1H get up + russian twist
Little nine heaven

חלק
מכין

עיקרי
מסיים

עיקרי

מסיים

עיקרי

מסיים

! על החלק המכין ועל החלק המסיים,לעולם אין לוותר על ליטוש טכניקת הבסיס
. > בלוג אימוניםwww.eitanim.co.il :דוגמאות לאימונים ומידע נוסף ניתן למצוא ב
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דגשים לתרגול
•
•
•
•

חזור לעיין ב"עקרונות האימון בשיטת איתנים קטלבלס" (עמוד )67
חזור לעיין ב"נקודות מפתח באימון קטלבלס" (עמוד )61
חזור לעיין ב"בטיחות באימון" (עמוד )66
כל תרגיל מתחיל ומסתיים בעמידת מוצא נכונה .עמידת מוצא לא נכונה תוביל
לתנועה לא נכונה ,שעלולה לגרום לפציעה!

בקרה עצמית דרך נקודות המפתח
אימון הקטלבלס דורש מחשבה וריכוז .האימון מורכב מפרטים שחלקם נראים לעין
ואחרים סמויים מהעין ,אך הם שעושים את ההבדל בין תרגול יעיל ובטוח לבין תרגול
סתמי ,העלול לסכן את המתרגל.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

התארך לאחור ובעלייה דחוף את האגן לפנים וכלפי מעלה  -התנועה מתחילה
בעצמות הישיבה ,פשיטה בירך ובברך במקביל.
ייצוב האגן והגב  -במנח ניטרלי /פשיטה קלה ,ללא תנועה ,לאורך כל התנועה.
אל תיתן לגב לקרוס (גב עגול) ולאגן להסתובב לפנים או לאחור.
שמור את קו הכובד – קרסול ,ברך ,שכמה (שוק בניצב לקרקע).
הפעלת מרכז הכוח  -שליטה על מנח האגן הלומברי (.)Bracing/hollowing
הכתפיים והידיים משוחררות כמו מטוטלת – מתאוצת תנועת האגן ,הידיים
הופכות "חסרות משקל" ומונפות למעלה.
הכתפיים רחוקות מהאוזניים  -ייצוב אקטיבי של הכתף /השכמה.
המבט לפנים – או לפי הנחיות התרגיל.
הנשימה זורמת  -או עצירת נשימה בהתאם לצרכי התרגיל.
השתרשות הרגליים – צור את הכוח מדחיפת כפות הרגליים לרצפה.
המשקל על העקבים  -עקבים על הרצפה כל הזמן.
תנועתיות האגן וייצוב עמוד השדרה – "קימה"  ,Kimeתנועה ממוקדת ומהירה.
התכוונות – כל תנועה נעשית מתוך מודעות וכוונה במטרה להשיג את התוצאה
(להכניס חיים לתנועה ,בשונה מלהכניס תנועה לחיים).

מדריכים ,שימו לב!
לא להציף את המתרגלים בהנחיות  -לתת הנחיה אחת מרכזית לתרגיל.
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סיווג תרגילים
אימון הקטלבלס עוסק בתנועה ובשיפור היכולות הגופניות .חלוקת התרגילים אינה
על פי קבוצות שרירים ,אלא על פי תבניות תנועה של הגוף.
את תרגילי הקטלבלס מקובל לחלק לקבוצות ,לפי הטבלאות הבאות:

חלוקה לפי אופי /קצב התרגיל
תרגילים מהירים /בליסטיים
Swing
Clean
Snatch
מאפייני סיבולת

תרגילים איטיים
Dead-lift
Turkish get up
Front squat
Press
מאפייני כוח

חלוקה לפי סוג תנועות /יכולות
רגליים Leg -
Stiff-leg dead-lift
Lunge
Front squat
Single leg
dead-lift
Suitcase dead-lift

דחיפה Push -
Press
Push up

משיכה Pull -
Swing
Clean
Snatch

מרכז הכוח Core -
Turkish get up
Windmills
Single leg
dead-lift
Suitcase dead-lift

Single leg row

Renegade row

Renegade row
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טבלת מאפייני סיבולת וכוח

מספר חזרות /זמן
מספר הסטים
מנוחה
משקל /עצימות

סיבולת שריר
 1-4דקות1-100 /
חזרות
4-20
 40-20שניות
40%-50%

מהירות התנועה

מהיר /בליסטי

תרגילים

Swing
Snatch
Clean

סיבולת כוח

כוח

 15-8חזרות
3-6
 30-90שניות
65% –80%
מתפרץ /מהיר/
בליסטי
Clean
Push press
Jerk
Snatch

 2-6חזרות
3-10
 1-3דקות
85%–95%
מתון ,איטי
Sumo dead-lift
Press
Windmill
Turkish get up

* ניתן לשנות את אופי התרגיל על ידי :שינוי קצב /מהירות ביצוע
 +כמות חזרות /זמן  +משקל
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: התקדמות תרגילים לפי רמות-עץ תרגילים
מתקדם
בינוני
בסיס
Single Leg Dead- Single Leg Dead- Good Morning
Lift
lift
+ 0ne arm row
Suitcase DeadStiff-leg Deadlift
lift
Sumo Dead-lift
Over Head Squat Deck Squat
wall Squat
Pistol
Jump squat
Front Squat
Swing "8"
1H Swing
Swing
H2H Swing
snatch
Clean
High Pull
Half snatch
Jerk
push Press
Press
Bent Press
Bottom up press Seated Press
2A Windmill +
Arm bend
Lunge"8"
Matrix Lunge

2Arm Windmill

1Arm Windmill

Reversed Lunge
Dragon Lunge

Static Lunge

Turkish Get Up
- Squat
Russian twist
Floor wipers
Renegade Row

1H Get Up
Turkish Get Up
- Lunge
halo
farmer Walk
"Uri Kaduri"

Dead-lift

Squat

Swing
Lifting
Press
Windmill
lunge
Turkish Get Up

שונות

 וכך ליצור אין סוף וריאציות,מתוך תרגילים אלה ניתן לפתח תרגילים נוספים
.וצירופי תרגילים
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קורס מדריכי איתנים קטלבלס

פרק י'

קורס מדריכי איתנים קטלבלס
• למה אי-אפשר לעשות את זה לבד?
• הנחיות למדריך קטלבלס
• הדרך

"רק מי שעשה את הדרך יודע אילו מהבורות הם עמוקים"

פתגם סיני
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למה אי-אפשר לעשות את זה לבד?
(או :מדוע צריך לעבור קורס מדריכי קטלבלס באיתנים קטלבלס?)
מדריכי כושר ואף מתאמנים רבים ,שרואים
תרגילים שאחרים מבצעים ,אומרים לעצמם" :למה
שלא אעשה את התרגיל הזה בעצמי? זה תרגיל
שאני חייב להוסיף לאימון שלי".
זה נכון ללמוד מאחרים ,אבל צריך לדעת ,להעמיק,
להבין את הרציונל ,למה ואיך מבצעים כל תרגיל
ותרגיל  -מה מטרת התרגיל ,למי הוא מיועד ,למה
צריך אותו ,האם הוא מתאים לי ,לצרכיי ולרמתי,
האם נכון לשלב אותו בתוכנית האימונים הנוכחית
שלי ומתי.
כמו בכל תחום ,צריך להשקיע (בניגוד למנטליות שגורסת "אנחנו יודעים כבר הכל
ולכן מחפשים קיצורי דרך ואיך לעגל קצוות") ,וכפי שאי-אפשר ללמוד אמנות לחימה
בלי מורה ,כך גם לגבי אימון הקטלבלס .צריך לדעת את הבסיס בצורה יסודית ,ללמוד
את הטכניקה ,להכיר את הדגשים הספציפיים לכל תרגיל ולהבין את הניואנסים.
הסכנה בלימוד חובבני מאדם שלא הוכשר בצורה מקצועית ,היא השתרשות של
הרגלים לא נכונים או ביצוע תרגילים בצורה שעלולה להיות מסוכנת .קל יותר
ללמוד טכניקה נכונה מאפס ,מאשר לתקן טכניקה מלאה בשגיאות .לאחר שתלמד
את הטכניקה בצורה מסודרת ,תדע גם איך לתרגל באופן עצמאי ,כתוספת להדרכה
מקצועית.
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הנחיות למדריך איתנים קטלבלס
אימון הקטלבלס אינו רק אימון גופני ,הוא מייצג תרבות כושר שונה ממה שאנחנו
מכירים היום .לכן גם תפיסת המדריך שונה  -המדריך מייצג תרבות ,לא רק אימון:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

לפני שאתה מדריך אחרים  -היה בן אדם ראוי בעצמך.
הישאר צנוע ,הגון ושאף לסטנדרטים גבוהים.
תן דוגמה אישית ,באימון ומחוצה לו.
כבד את כל המתאמנים וגלה סבלנות כלפיהם.
מדריך צריך לכבד את מקצוע האימון ולייצג אותו בכבוד.
תפקיד המדריך הוא ללמד את המתרגל ולא להרשים אותו בביצועים.
אף אחד לא יודע הכל .היה צנוע מספיק להודות במה שאינך יודע.
נסה להימנע מרגשות שליליים.
היצמד לעקרונות האימון והשיטה בכל תרגיל.
התאם את התרגילים לרמת המתאמנים.
כוון את המתאמנים לנקודות המפתח של התרגיל  -בביטחון ,אך אל תגזים במלל.
אל תעמיס בדגשים ובתיקונים .תן דגש אחד או שניים לכל תרגיל ,וכן נסה ליצור
דגש משותף לכל התרגילים.
מוכר וחדש – תרגל את תרגילי הבסיס ,ועם זאת נסה לחדש בכל אימון (תרגיל
חדש ,דגש שונה ,קומבינציה חדשה וכדומה).
למד לבחון את תרגול המתאמנים ,ותקן בהתאם .אם צריך ,התייעץ עם מומחים.
אם מתרגל מתקשה לבצע תרגיל ונראה כי הוא מעבר ליכולתו ,או שאינו מדייק
בצורה שמסכנת אותו ,תן לו לנוח מעט.
אל תתפשר על איכות הביצוע .היה מודע למגבלות המתרגל.
אל תתעכב על מתרגל אחד יותר מדי ובכך "תאבד" את הקבוצה.
תכנן את האימון מבעוד מועד ,התאמן עליו ,אבל היה מוכן גם לאלתר.
בחר נושא לאימון :לימוד תרגיל ,לימוד מחדש של תרגיל בדגשים שונים ,לדוגמה
לימוד ה Swing-וואריאציות של התרגיל ,או בחר נושא לאימון על דגש מסוים,
לדוגמה אימון בדגש על הפעלה וחיזוק של ה.Core-
התכוונות – להיות אחד עם המסר (שפת גוף ומלל).
התייחסות פונקציונלית – היה פונקציונלי ,התחשב בגורמים שעלולים להוות
מגבילי תנועה בביצוע התרגיל והתאם כל תרגיל בהתאם למבנה ,ליכולות
ולמגבלות הגוף (גמישות ,כוח ,מבנה שלד וכיו"ב) ,ולא רק על בסיס ההנחיות
לביצוע התרגיל.
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הדרך
להיות מאמן מקצועי זו אמנות.
קורס קצר אינו הופך אותך לאמן,
אולם הוא פותח לך צוהר לעולם חדש.
דרך שיפור המיומנות האישית,
בתרגול ,בהשקעה ,בנחישות ,בהתמדה ובלימוד מתמשך
ניתן להתקרב למטרה!

בהצלחה!
אורי הירש
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פרק י"א

שונות
• מושגים ומונחים
• די.וי.די לאימון קטלבלס
• באיזה משקל קטלבלס רצוי להתחיל?
• רכישת קטלבלס
• מרכז הקטלבלס בישראל
• על המאמן :אורי הירש ,מייסד אימון הקטלבלס בישראל

"המטרה העיקרית של אמנות הלחימה אינה טמונה בניצחון או בתבוסה,
אלא בשאיפה לאופי מושלם של המתרגל"
(מאסטר ג'יסין פונקושי)
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מושגים ומונחים
• יציבה  -ארגון חלקי הגוף האחד ביחס לשני במצבים סטטיים ודינמיים.
• יציבות  -עמידות הגוף בפני עומס חיצוני.
• כיווץ איזוטוני  -כיווץ שריר דינמי .בהתכווצות זו אורך השריר משתנה
(קונצנטרי /אקסצנטרי).
• כיווץ אקסצנטרי  -כיווץ שריר דינמי .השריר פועל ומתכווץ תוך כדי ההתארכות.
• כיווץ הדדי ( - )Co-contractionכיווץ הדדי משותף של השרירים הסובבים את
המפרק ,בדרך כלל כשאנו נדרשים לייצב מפרק מסוים.
• כיווץ קונצנטרי  -כיווץ שריר דינמי .השריר פועל ומתכווץ תוך כדי ההתקצרות.
• מישור הורזינטלי (אופקי)  -חוצה את הגוף במקביל לקרקע.
• מישור סגיטלי (חיצי)  -חוצה את הגוף מלפנים לאחור.
• מישור פרונטלי (חזיתי)  -חוצה את הגוף מצד לצד.
• מרכז הכובד ( – )Center of gravityסכום הכוחות הפועלים על אותו המפרק
שווים .אם אוחזים במרכז הכובד ,סביר שאותו חפץ יהיה בשיווי משקל.
• סיבוב האגן לאחור ( - )PPT- Posterior pelvic tiltתנועה בה האגן מסתובב
קטן .קבוצות השרירים המעורבות :כופפי הגו ופושטי
לאחור והקער המותני ֵ
הירך.
• סיבוב האגן לפנים  -)APT)- Anterior pelvic tiltתנועה בה האגן מסתובב לפנים
והקער המותני גדל .קבוצות השרירים המעורבות :פושטי הגו וכופפי ירך.
• עמוד שדרה טורקלי  -עמוד שדרה חזי ( ;)T1-12קיפוזה טורקאלית – קמר חזי.
• עמוד שדרה לומברי  -עמוד שדרה מותני ( ;)L1-5לורדוזה לומברית – קער
מותני.
• עמוד שדרה סרוויקלי  -עמוד שדרה צווארי ( ;)C1-7לורדוזה סרוויקלית – קער
צווארי.
עקומות אלה מאפשרות גמישות ,יציבות ,תנועתיות והפחתת העומסים והכוחות
המופעלים על עמוד השדרה ,ובכך מקנות לגוף יכולת לתפקד כנגד כוח הכובד
בפעולות מורכבות.
• קו הכובד  -קו אנכי דמיוני העובר דרך מרכז הכובד של הגוף לכיוון הקרקע
ומייצג את מיקום מרכז הכובד ביחס לשטח הבסיס .הקו מתייחס אל עמוד
השדרה ואל כוח המשיכה .כאשר נשמר קו הכובד ,תיווצר יציבות ואף תישמר.
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די.וי.די לאימון קטלבלס
אימון קטלבלס למתחילים
מחזור ראשון
מחזור שני
מחזור שלישי
מחזור רביעי
מחזור חמישי

Dead lift
Swing
Windmill
Swing
Turkish get up

זמן אימון

כ 17-דקות

אימון קטלבלס למתקדמים
מחזור ראשון
מחזור שני
מחזור שלישי
מחזור רביעי
מחזור חמישי
מחזור שישי
מחזור שביעי
מחזור שמיני  -בונוס

Dead lift
Swing
Windmill + O.H. squat
Clean & press
Turkish get up
Triple crush
"אורי כדורי"
Snatch

זמן אימון

כ 25-דקות

אימון קטלבלס לנשים אחרי לידה ולילדים
Get up
מחזור ראשון
Lunge
מחזור שני
Dead lift
מחזור שלישי
Swing
מחזור רביעי
Windmill
מחזור חמישי
Pull over & roll up
מחזור שישי
זמן אימון

כ 20-דקות

ניתן לרכוש די.וי.די ומשקולות קטלבלס דרך האתרwww.eitanim.co.il :
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באיזה משקל קטלבלס רצוי להתחיל?
כדי לקבוע באיזה משקל כדאי להתחיל ,יש לדעת מספר משתנים:
• מצב הכושר הגופני של המתרגל.
• רקע קודם באימון.
• יכולת התנועה.
• מצב בריאותי (מגבלות ,יציבה וכדומה).
• מין.
• גיל.
דוגמה למתרגל מתחיל
תרגיל
Dead lift
Swing
Press
Turkish get up

גבר
 16ק"ג
 12ק"ג
 8ק"ג
 8ק"ג

אישה (ילדים)
 )6( 12ק"ג
 )4( 8ק"ג
 )4( 6ק"ג
 )4( 6-4ק"ג

דוגמה למתרגל בינוני
תרגיל
Dead lift
Swing
Press
Turkish get up

גבר
 24-32ק"ג
 16ק"ג
 12ק"ג
 8ק"ג

אישה
 16ק"ג
 12ק"ג
 8ק"ג
 4ק"ג

השורה התחתונה
למי
אישה ממוצעת
אישה חזקה
גבר ממוצע
גבר חזק (סטנדרט רוסי)
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להתחיל עם
 4-8ק"ג
 8-12ק"ג
 12-16ק"ג
 16-24ק"ג

סט מומלץ
 12 ,8 ,4ק"ג
 16 ,12 ,8ק"ג
 24 ,16 ,12ק"ג
 32 ,24 ,16ק"ג

שונות

רכישת קטלבלס
מק"ט

מוצר

EKB04
EKB08
EKB12
EKB16
EKB24
EKB32

קטלבלס שחור קלאסי
קטלבלס  4ק"ג
קטלבלס  8ק"ג
קטלבלס  12ק"ג
קטלבלס  16ק"ג
קטלבלס  24ק"ג
קטלבלס  32ק"ג

DVD01
DVD02
DVD03
DVD04

די.וי.די
קטלבלס למתחילים
קטלבלס למתקדמים
קטלבלס לנשים אחרי לידה ולילדים
מארז שלישיית די.וי.די

קורסים
סדנת קטלבלס למתחילים
EK01
קורס מדריכי איתנים קטלבלס
EK02
מחירים מעודכנים נמצאים באתרwww.eitanim.co.il :

טבלת המרת משקלים
ק"ג ()kg

פאונד ( )pound/lbs

פוד ()pood

4

9

8

18

12

26

1

16

35

1.5

24

53

2

32

70
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מרכז הקטלבלס בישראל
המועדון לקטלבל(ס) (ע"ר) Kettlebells club (R.A( - 580349108 -
חזון
יצירת תרבות כושר חדשה בישראל על ידי חינוך ,פיתוח
והטמעת הקטלבלס בישראל ,קידום המדריכים ,המתאמנים
ושיטת האימון כחלק מתפיסת האימון הפונקציונלי ,כפעילות
גופנית במעגלי החיים ,למען עצמנו ולמען הקהילה.
המועדון לקטלבל(ס) (ע"ר) 580349108
( , Kettlebells club )R.Aקם במטרה לקדם ולפתח את ספורט
הקטלבלס בישראל ,למסד את הענף בארץ ,כולל תחרויות,
קורסים והשתלמויות מקצועיות.
תפקידו המרכזי נובע מעצם היותו ארגון המכנס בתוכו מדריכים ומתרגלים מכל
השיטות והזרמים .הארגון מייצג את ציבור מדריכי ומתרגלי הקטלבלס בפני מוסדות
ממשלתיים ,מקדם קשרים וקובע קריטריונים ותקנים להסמכת מדריכי קטלבלס.
הארגון מהווה בית המעצים את החברים על ידי תמיכה ,סיוע ,עידוד וחשיפה ,יוזם
השתלמויות מקצועיות בנושאים מגוונים ועורך כנסים וסדנאות עם מיטב המורים
מהארץ והעולם.
מטרות המועדון לקטלבל(ס)
• פיתוח וקידום ענף ספורט הקטלבלס בישראל ,ריכוזו וניהולו.
• קביעה ויישום חוקות ,תקנות ,נהלים וסדרים בענף בתיאום עם חוקות ותקנות
ההתאחדות הבינלאומית של הענף ,בכפוף לחוק העמותות.
• ארגון תחרויות ליגה וגביע ומפעלי ספורט אחרים בענף.
• ארגון נבחרות ישראל בענף בגילאים השונים ,טיפוחן וקידומן.
• פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ענפיות ,איגודי ספורט וספורטאים
בחו"ל.
• ארגון וקיום תחרויות בינארציות ובינלאומיות בענף בישראל.
• ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף.
• יזום השתלמויות וקורסים מקצועיים בענף לספורטאים ,מאמנים ושופטים.
• הוצאה לאור של פרסומים ועיתונות מקצועית.
• הקניית ערכים של כבוד הדדי ,ספורט הוגן ואהבת המדינה ,ההמנון והדגל.
• גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה.
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למה להצטרף למועדון הקטלבל(ס)בישראל?
• ארגון סדנאות קטלבלס (חברי המועדון מקבלים הנחות על הסדנאות).
• הפניית אנשים המחפשים חוגי קטלבלס במקום מגוריהם אל המורים הרשומים
בארגון.
• הפניית מוסדות המחפשים מדריכי קטלבלס אל המורים הרשומים בארגון.
• הקמת רשתות צמיחה והעשרה בנושאי התמחות שונים (חינוך ,בריאות ,נשים
בהריון ,הגיל השלישי וכדומה).
• העלאת המודעות לקטלבלס בחברה.
• קידום והעלאת הרמה המקצועית של הקטלבלס בארץ.
• הפעלה של מערכת התנדבותית לאוכלוסיות נזקקות.

מעוניין להצטרף ,לתרום ,לסייע ,לקחת חלק במועדון לקטלבלס?
חברים המעוניינים להצטרף למרכז הקטלבלס בישראל מוזמנים לשלוח את
הפרטים הבאים:
• שם ,כתובת ,טלפון נייד ,כתובת דואר אלקטרוני
• פרטי הכשרה (צילום תעודה  +קורס עזרה ראשונה)
• תחום התמחות
לכתובתsupport@kettlebells.co.il :
פרטים נוספים באתרwww.kettlebells.co.il :
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על המאמן:
אורי הירש ,מייסד אימון הקטלבלס בישראל
ומפתח שיטת איתנים קטלבלס
אורי הירש הוא הבעלים והמנהל המקצועי של איתנים
קטלבלס  -סטודיו לאימון פונקציונלי ,ויו"ר המועדון
לקטלבל(ס) (ע"ר).
בעל תעודות הסמכה להוראת קטלבלס; פילאטיס
מכשירים ומזרן; יוגה  -בכיר בשיטת ויניאסה; יציבה,
אימון פונקציונלי
( Functional movement screenו,)C.H.E.K institute-
ספינינג; חדר כושר בכיר ,מוסמך לאימון קטינים בחדר
כושר; בעל חגורה שחורה דאן  2בלחימה משולבת.
מאמן כושר פונקציונלי בגישה הוליסטית משנת  ;1991מתמחה ומפתח סינרגיה של
שיטות אימון ליצירת אימון יעיל יותר  -פילאטיס מכשירים ,יוגה ,קטלבלס ויציבה.
בשנת  2004פתח סטודיו לפילאטיס מכשירים ואימון פונקציונלי כחלק ממועדון
איתנים רמת השרון.
בשנת  2006החל ללמוד ולתרגל את אימון הקטלבלס.
בשנת  2007השתתף בקורסים ובהשתלמויות בארצות הברית
()Perform better functional training summit
ובאנגליה ( ,)Advanced extreme kettlebell instructor - EKIaבאימון פונקציונלי
ובאימון קטלבלס .במקביל החל להנחות סדנאות לאימון קטלבלס בישראל.
בשנת  2008השתתף בקורס היוקרתי
)(Certified russian kettlebell challenge instructor - RKC
ובמקביל פתח את הסטודיו הראשון בישראל לאימון פונקציונלי המתמחה באימוני
תנועה ,כגון פילאטיס מכשירים ,יוגה ,אמנויות לחימה ,פעלטון ,ואימון הדגל  -אימון
הקטלבלס.
בשנת  2009השתתף בקורס מאמני קטלבלס
( )Kettlebell lifting coach certification WKCבאתונה ,יוון ,ובקורס מדריכי קטלבלס:
( )Fitness & movement dynamics CKT-FMD Level 2בברצלונה ,ספרד.
בעקבות הניסיון הרב שצבר לאורך השנים בשיטות שונות ומגוונות של אימונים
והדרכה ,השתתפות בהשתלמויות בינלאומיות ולימודים עם מורים מובילים בעולם
(סטיב קוטר ,מייק בוייל ,גארי קוק ,בארט ג'ונס ,ולרי פרדנקו ,פאבל טסטולין ,דן
ג'ון ,צ'אק וולף ואחרים) ,הקים ומנהל את מרכז הקטלבלס בישראל ואת בית הספר
למדריכי קטלבלס ,בסטודיו איתנים קטלבלס ברמת השרון .הוציא לאור סדרת די.וי.
די לאימון קטלבלס ,הראשונה מסוגה בעברית.
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