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מבוא
“כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ,ומעיו רפים--אין חולי בא
עליו וכוחו מתחזק ,ואפילו אכל מאכלות הרעים; וכל מי שהוא יושב לבטח
ואינו מתעמל... ,אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה,
כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש( “.רמב"ם ,הלכות דעה ד ,יד-טו).

המילה "מתעמל" אינה בהכרח מכוונת לאימון כושר גופני
כפי שאנו תופסים אותו בתרבות שלנו ,אלא כמאמץ כללי
של הגוף העמל .העיסוק בעמל פיזי דורש מאיתנו הפעלה
ותנועה של כל הגוף ,המסייעת לנו להיות בריאים יותר
ולפיכך גם להרגיש טוב יותר.
בתרבות המערבית תפסו הנהנתנות החומרנית לצד הקדמה
הטכנולוגית מקום מרכזי בחיינו ,ובכך יצרנו חוסר משמעותי
בהפעלה ותנועה של הגוף .לכן על האדם ליזום פעילות
מתאימה על מנת שיוכל לתת מענה לדרישות הגוף.
תרבות האימון המערבית ,בדומה לתרבות האימון ביוון
העתיקה ,צמחה מתוך השאיפה למראה גופני מעוצב ודגלה
בטיפוח הגוף כמטרה עליונה ,קרי ,ויתרו על הרוח והתמקדו
בעיקר בגוף .בתרבות היהודית (בדומה לתרבויות המזרח),
העיסוק בפעילות הגופנית נועד כדי שנוכל לשמור על בריאות
הגוף תוך מודעות ושאיפה לבנות עולם פנימי עמוק יותר.

“יש בן חורין שרוחו רוח של עבד ,ויש עבד שרוחו מלאה חירות; הנאמן
לעצמיותו – בן חורין הוא ,ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני
אחרים – הוא עבד( ".הרב אברהם יצחק הכהן קוק)
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תרגול תנועה תפקודי ,כפי שאני רואה אותו ,עוסק ביכולת שלנו לתפקד טוב יותר ובצורה יעילה
יותר בחיי היום יום ,בהתאם לצרכינו הייחודים.
התרגול מסיט את הדגש מ"איך הגוף נראה" ומחזק את הקשר ל"איך הגוף מתפקד" ומשם נגזר
גם “איך אני מרגיש".
התרגול עוסק ברכישת מיומנויות תנועתיות בדגש על טכניקה מיטבית ,כאשר הפועל היוצא
הינו שיפור מרכיבי הכושר .חשוב שלכל אדם תהיה יכולת תנועתית שתאפשר לו מרכיבי תנועה
בסיסיים ,כגון היכולת לזחול ,לקפוץ ,לטפס ,לדלג ,למשוך ,לדחוף ,להניף ,להרים ,לתפוס ,לזרוק,
לנוע ,להגן על עצמו ...אדם צריך להיות מסוגל לעבור מרחק ארוך ,לעבור ממקום למקום
בזמן קצר ,להרים ולסחוב חפצים כבדים ,להתגבר על מכשולים ,לבצע מטלות בצורה מדויקת
ומתוזמנת ,להגיב לסביבה ולמצבים בלתי צפויים .כל אלה צריכים להתבצע בעת ובעונה אחת,
ביעילות מרבית ובפציעות מועטות ככל האפשר .בעולם מושלם אין צורך באימוני
כוח ,גמישות ,סיבולת ,קואורדינציה ,מהירות....

“ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית".
(הרב אברהם יצחק הכהן קוק)

בספר הרשיתי לעצמי להתרחק מעט מהמושגים המקובלים בעולם הכושר ולהשתמש בשפה
פשוטה ובהירה ,שתוכל לשמש כלי עזר למדריכים ולמתרגלים כאחד .כמורה ומאמן תנועה וכושר
חשוב להבהיר שתרגול תנועתי תפקודי אינו עוסק רק בתרגילים או שימוש בעזרים חדשניים
(“צעצועי כושר") ,אלא בגישה שיטתית לתרגול ,בתהליך מתמשך ,ברכישת ידע רחב ,היגיון ושכל
ישר אשר יכולים לשמש ככלי יישומי גם לשיטות תרגול ואימון אחרות.

אורי הירש
תשע"ג 2013
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פרק 1
תרגול תנועתי תפקודי
•שלושת הת,,וים
•לשחרר את התודעה
•מטרת העל בתרגול תנועתי תפקודי
•יעדים מעשיים בתרגול תנועתי תפקודי
•שפת התרגול תנועתי תפקודי
•תבניות תנועה בסיסיות
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 1.1שלושת הת"וים

כשאני חושב על פעילות גופנית ,אני מצייר לעצמי פעילות שתענה על הצרכים הבסיסים של
האדם הבריא .אלה כוללים שלושה מרכיבים :תרגול גופני המתמקד ביכולת ובמיומנות התנועתית
של האדם באופן שישפר את התפקוד שלו בהווה ובעתיד.
בקיצור שלוש פעמים ת'  :תרגול  -תנועה  -תפקוד.

 1.2לשחרר את התודעה
לפני שמתחילים לתרגל את הגוף ,חשוב להבין את ההיגיון שמאחורי התרגול ולהשתחרר
מהנחות יסוד מקובלות .כפי שהזכרתי במבוא ,התרבות הגופנית שלנו ,צמחה מתוך השאיפה
למראה גופני מעוצב ודגלה בטיפוח הגוף כמטרה עליונה .אנו שבויים בתוך תפיסת עולם
שלכדה את תודעתנו ולא מאפשרת לנו להבין שאנו עבדים של תרבות חומרנית ,בעולם שבו
נקודת הייחוס לכל הדברים היא החומר עצמו .התרחקנו מהמהות שלשמה אנו מתרגלים (או
חיים) והפכנו למכורים לצורה החיצונית ,המראה המעוצב והיפה שנובע מהתרגול הגופני.

 1.3מטרת העל בתרגול תנועתי תפקודי
המטרה היסודית בתרגול התנועתי תפקודי הינה הכנה גופנית וחשיבתית ראויה למשימות
התפקודיות הנדרשות מהמתרגל בחיי היום-יום ולמשימות ייחודיות כאחד.
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 1.4יעדים מעשיים בתרגול תנועתי תפקודי
•שיקום ושימור יכולות בסיסיות והפחתת נזקים אפשריים מפעילות האדם בחיי היום-יום (ניוון
גופני ,עומסי ישיבה.)...
•לימוד ושיפור מיומנויות פשוטות ,רכישת אוצר תנועתי רחב ,הטמעה של תבניות תנועה ויצירת
מגוון תבניות עצביות במערכת האוטומטית (בדומה לאוצר מילים).
•תכנות גופני  -שילוב וחיבור של מיומנויות מורכבות ,טכניקות מורכבות ,רצפי תנועות בזרימה
אחת ומרכיבי כושר גופני כמכלול ,בצורה מתאימה ,מתואמת ומאוזנת למתרגל.
•יצירת עתודה של מיומנויות ויכולות שיהוו ערובה בעתיד ("ביטוח") למצבים בלתי צפויים
והאטה של הירידה התפקודית בגיל מבוגר.

 1.5שפת התרגול תנועתי תפקודי

תרגול תנועתי מול אימון גופני  -המטרה באימון גופני היא עבודה מאומצת ומאתגרת כדי לשפר
את מרכיבי הכושר השונים .המטרה בתרגול היא לימוד תנועה ,מיומנות והטמעה של טכניקה
נכונה עד שהיא הופכת להיות אוטומטית.

תנועתיות מול שרירים – גוף האדם נדרש לבצע משימות רבות ומגוונות .על מנת שנוכל לבצע
משימות אלה בצורה יעילה יותר ולמזער ככל האפשר פציעות ,יש לתרגל את הגוף באופן
שישפר את יכולותיו ומיומנויות התנועה שלו .למה תנועה? כי המוח השולט ומפעיל בעזרת
מערכת העצבים את השריר ,פועל וחושב במונחים של תנועה שלמה ומתואמת ולא מתוכנן
לפעילות של כיווץ שריר מסוים .אנו מתרגלים תנועתיות ולא כיווץ שרירי בודד ,לכן גם
ההתייחסות לתרגילים היא על פי איזו תנועה אני מבצע ולא על פי אילו שרירים אני מפעיל.
לדוגמא  :דחיפה בעמידה מורכבת מהפעלת שרירי רגליים ,ליבה ,חזה ,כתפיים וידיים.
בחיי היום  -יום איננו עוצרים ומנתחים באמצעות אילו שרירים אנו מבצעים את הפעולה .אנו
פשוט עושים את התנועה המתאימה ,כפי שנראה בהמשך.
רוצים לקום מהכיסא ,לדפדף לדף הבא ?...עזבו חיזוק שרירים ,התחילו לשפר יכולת תנועתית.
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 1.6תבניות תנועה בסיסיות

היכולת התנועתית שלנו מורכבת מתבניות תנועה .תבניות התנועה הבסיסיות שלנו הן :שפיפה,
הרמה ,כריעה ,פיתול ,דחיפה ,משיכה הליכה וריצה .על פי רוב תבניות התנועה הבסיסיות אינן
מתקיימות באופן מבודד ,אלא מתרחשות בצורה משולבת.

תבנית

שימושים

שפיפה

קימה מישיבה ,קפיצה

הרמה

הרמת חפצים

כריעה

מעבר מעל מכשול ,דילוג
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פיתול

משולב בזריקה ,טיפוס ,זחילה

דחיפה

זריקה ,מכת אגרוף

משיכה

טיפוס ,גרירה ,סחיבה

הליכה

הליכה ,ריצה
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פרק 2
מרכיבים בתרגול תנועתי תפקודי
•יציבות מפרקית ותנועתיות
•שיווי משקל ושמירה על מרכז הכובד מעל בסיס התמיכה
•שרשראות תנועתיות
•כושר גופני
•התאמה מוטורית
•טבלת השוואה :תרגול תנועתי תפקודי ואימון שרירים

 | 17תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס

ה

תפקוד שלנו מושפע משליטה ביכולות פיזיות ,כמו גם מגורמים חיצוניים המשפיעים על
היכולת התנועתית של הגוף .בבואנו לבחון כל תרגיל בתוכנית התרגול שלנו ,חשוב שנכיר ונבין
את המרכיבים הללו .הבנת המרכיבים תסייע לנו לברור את מגוון התרגילים המתאימים לנו ולענות
על שאלות כגון :האם יש היגיון בבחירת התרגיל ובאופן ביצועו? האם הוא מתאים לצרכינו?

 2.1יציבות מפרקית ותנועתיות

הגוף מורכב משרשרת תנועתית ,אוסף של מפרקים המתחיל מכפות הרגליים ומסתיים בראש.
כל מפרק עלול להשפיע ולהיות מושפע מהמפרק שמעליו ו/או מתחתיו .לכל מפרק ושרשרת
מפרקים יש תפקיד ייעודי .יש לתרגל כל מפרק על פי צרכיו ,על מנת שיוכל לתפקד בצורה
מיטבית ,ללא הפרעה.

לפני שמתחילים לתרגל את המפרקים או השרירים ,יש להגדיר מה הם הצרכים של אותם
מפרקים .ראשית ,חשוב להבחין בין:
יציבות מפרקית ( – )Joint Stabilityהיכולת לבקר את התנועה במפרק (שליטה בעודף תנועה
או קיבוע איבר).
תנועתיות ( – )Mobilityהיכולת להפיק תנועה מלאה במפרק.
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מפרק

תפקיד

כף יד

תנועה

מרפק

ייצוב

כתף  /זרוע

תנועה

שכמה

ייצוב

עמוד שדרה חזי

תנועה

עמוד שדרה מתני

ייצוב

אגן  /ירך

תנועה

ברך

ייצוב

קרסול

תנועה

כף רגל

ייצוב

תפקוד לקוי

חוסר תנועה בעמוד שדרה חזי עלול לגרום לעודף
תנועה בעמוד שדרה צווארי או מתני (שאמור
לייצב ולא לנוע)
חוסר תנועה בירך עלול לגרום
לעודף תנועה בברך או בעמוד שדרה מתני
(שאמור לייצב ולא לנוע)
חוסר תנועה בקרסול עלול לגרום
לעודף תנועה בברך (שאמורה לייצב ולא לנוע)

טבלה מספר  :1יציבות מפרקית ותנועתיות

פיצוי תנועתי
קיים קשר ישיר בין פציעות וכאב לבין תפקוד לקוי או חוסר תפקוד של המפרקים .חוסר תפקוד
(חוסר תנועתיות או חוסר יציבות) במפרק מסוים עלול ליצור פיצוי תנועתי במפרק שכן ,העלול
להתבטא בכאב במפרק השכן או במפרק אחר בשרשרת התנועתית.
דוגמאות לשרשרת תנועה לקויה ותוצאותיה:
הדוגמה השכיחה ביותר היא הגב התחתון :עמוד השדרה המתני נדרש ליציבות ,אולם חוסר
תנועתיות באגן/ירך (המפרק שמתחת עמוד השדרה) עלול לגרום לתנועת פיצוי של עמוד
השדרה המתני (שאמור לייצב ולא לנוע).
דוגמאות נוספות:
• חוסר תנועה במפרק הקרסול עלול להוביל לכאבי ברכיים.
• חוסר תנועה במפרק אגן /ירך עלול להוביל לכאבי גב תחתון או לכאבי ברכיים.
• חוסר תנועה בעמוד השדרה החזי עלול להוביל לכאבי חגורת כתפיים ,צוואר או גב תחתון.
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בתרגול 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.
יציבות עמוד שדרה מתני ()Core stability
עמוד שדרה מתני אמור להיות יציב (הפוך מתנועתי) ולשמור על יציבות למול עומסים צפויים
ובלתי צפויים.

הפעלת יציבות עמוד שדרה תעשה על ידי חיזוק והקשחה (ללא שאיבה) של הגו*  -כך
שנוצרת מעין חגורת שרירים המעלה את היציבות בעמוד השדרה המתני ומאפשרת עמידה
בעומסים גבוהים.
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*הגו ( )Trunkהינו החלק המרכזי של הגוף ,הכולל את הגב ועמוד השדרה ,ישבן ,בטן ובית החזה.
חלקו העליון של הגו מכיל את חגורת הכתפיים וחלקו התחתון מכיל את חגורת האגן.

תהליך ההתפתחות של יציבות עמוד שדרה מתני – מבידוד שרירי הליבה לתיאום מבוקר בתנועה מורכבת

חומר למחשבה:
אם אנו מבינים את הרעיון והחשיבות של יציבות עמוד שדרה מתני ,מדוע אנו מתרגלים תנועתיות
עמוד שדרה מתני (כפיפות בטן למיניהן) ?
למה לתרגל יציבות עמוד שדרה מתני בצורה מבודדת ?
תרגול בצורה מבודדת (הפעלה נפרדת של שריר מסוים או מרכיב כושר מסוים) סותר את גישת
התרגול שלנו .למרות זאת ,אנו משתמשים בבידוד של קבוצות שרירים במספר מקרים:
•מבידוד -לשילוב ומפשוט -למורכב
•יצירת מודעות ליציבות עמוד שדרה
•במקרים שבהם יש צורך לשפר את החלק החלש בשלם (שיפור החוליה החלשה בשרשרת
התנועה)
אחרי תרגול מבודד נחזור לתרגול תנועה מורכבת ,כדי לבחון את יכולתו של המתרגל ליישם את
מה שתורגל  -לייצב את גופו במשימה הנדרשת (תנועה).
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 2.2שיווי משקל ושמירה על מרכז הכובד מעל בסיס התמיכה

היכולת לשמור על שיווי משקל ועל מרכז הכובד מעל בסיס התמיכה היא מרכיב חשוב בהיבט
התפקודי ,ברמה הבסיסית של הנעת גופנו (הליכה ,מעבר מכשולים) ,דרך הפעלת כוח על מנת
להניע או למנוע תנועה עקב התנגדות חיצונית (דחיפה ,משיכה) ,במצב נייח (עמידה על רגל
אחת) ,או בתנועה (דילוג) .שיווי המשקל מספק מידע לגוף ,דרך תחושות מיקום איברי הגוף
במרחב ומיקום חלקי הגוף בזמן התנועה (ללא מיקוד המבט בפעולה עצמה) ,יחד עם היכולת
לווסת את כמות המאמץ ומהירות הגוף כנגד ההתנגדות החיצונית.

 2.3שרשראות תנועתיות

בחיי היום יום שלנו ,הגפיים התחתונות עובדות יותר בשרשרת תנועה סגורה (שפיפה ,הרמה)
ואילו הגפיים העליונות ,לרוב ,פועלות בתבנית של שרשרת תנועה פתוחה (דחיפה ,משיכה).
בפועל אנו מתפקדים בצורה משולבת ומתואמת בין שרשרת תנועה סגורה ופתוחה.

שרשרת תנועה סגורה ( - )Closed kinetic chainכאשר קצה האיבר שנמצא בתנועה אינו
חופשי לנוע ,נוצרת שרשרת תנועה צפויה מאותו המפרק למפרקים אחרים בשרשרת התנועה.
לדוגמה ,בשפיפה ( ,)Squatכף הרגל מקובעת לרצפה ,ויוצרת תנועה מתואמת 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 חופשיה לנוע ,וניתן להניע את
מפרק הברך מבלי להניע את הקרסול או הירך.
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כפי שהזכרתי קודם ,הגוף הוא שרשרת תנועתית ,אוסף של מפרקים המתחיל מכפות הרגליים
ומסתיים בראש .אמנם לכל מפרק תפקיד ייעודי משלו ,אולם כמכלול יש קשר שרשראי בין
קבוצות מפרקים.
סוגי שרשראות תנועתיות :
 .1שרשרת אחורית
תפקיד :ליצור פשיטה ופשיטת יתר בעמוד השדרה (ובנוסף כפיפה בברך ופשיטה בקרסול)
מורכבת מהחלק האחורי של הגוף  -כף רגל ,קרסול ,שוק ,ברך ,ירך ,עמוד שדרה.
תרגיל להמחשהGood morning :

 .2שרשרת קדמית
תפקיד :ליצור כפיפה בעמוד השדרה ובירך (ובנוסף פשיטה בברך וכפיפה בקרסול)
מורכבת מהחלק הקדמי של הגוף  -גב כף הרגל ,שוק ,ברך ,ירך ,אגן ,בטן ,צלעות ,בית חזה.
תרגיל להמחשה Get-up :שלב  - 2משכיבה למרפק
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 .3שרשרת צידית
תפקיד :ליצור כפיפה צידית בעמוד השדרה ,הרחקה בירך וסיבוב החוצה בקרסול
מורכבת מהחלק החיצוני של הגוף  -צד כף הרגל ,שוק ,ברך ,ירך ,אגן ,אלכסונים של הבטן ,צלעות.
תרגיל להמחשהWindmill :

 .4שרשרת סיבובית
תפקיד :ליצור תנועה סיבובית בעמוד השדרה ובמקביל לייצב את עמוד השדרה והרגליים
מורכבת מהחלק האחורי והקדמי של הגוף  -אחורי הגולגולת ,עמוד שדרה צווארי ,שכמה ,צלעות
צידיות ,אגן קדמי ,ברך קדמית חיצונית ,עקב ,ברך אחורית חיצונית ,עצמות ישיבה ,עצם הזנב,
עמוד שדרה ,אחורי הגולגולת.
תרגיל להמחשהWood chop :
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 5.1שרשרת כתפיים ידיים  -משיכה
תפקיד :משיכה אל הגוף וייצוב גופנו בזמן הישענות לאחור על הידיים
מורכבת מהחלק האחורי של הגוף -חוליות עמוד שדרה באזור החזה והצוואר ,שכמות ,זרוע ,אמה
עד לקצה האצבעות.
תרגיל להמחשה1 L Dead-Lift + Pull :

 5.2שרשרת כתפיים ידיים  -דחיפה
תפקיד :דחיפה מהגוף וייצוב גופנו בזמן הישענות לפנים על הידיים
מורכבת מהחלק הקדמי של הגוף  -צלעות עליונות ,בית חזה ,כתף זרוע ,אמה עד לקצה האצבעות.
תרגיל להמחשה :שכיבת סמיכה
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 6.1שרשרת תפקודית  -אחורית
תפקיד :לחבר בין החלק התחתון והעליון של הגוף ולספק יותר כוח ודיוק לגפיים
מורכבת מהחלק האחורי של הגוף  -מהחלק החיצוני העליון של עצם השוק ,לעכוז ובקו אלכסוני
דרך שריר הרחב גבי לחלק העליון של עצם הזרוע.
תרגיל להמחשה1 L Dead-Lift :

 6.2שרשרת תפקודית  -קדמית
מורכבת מהחלק הקדמי של הגוף  -מפנים הירך ,בקו אלכסוני דרך החלק החיצוני של הבטן
והחזה ,לחלק העליון של עצם הזרוע.
תרגיל להמחשה Get-up :שלב  - 2משכיבה למרפק

שרשראות תנועתיות
הגוף מתפקד בשילוב של קבוצות שרירים רבות (יחד עם רקמות חיבור) הפועלות בצורה
מתואמת .אלה יוצרים שרשראות תנועתיות .הבנה של שרשראות תנועתיות ודפוסי התנועה שלנו
מאפשרת לנו לקבל מושג טוב יותר לגבי תפקוד גופנו ,הציפיות והדרישות ממנו בתרגול וככלי
לאיתור מגבלות תנועתיות ותפקודיות והסרתן דרך שיפור התנועה.
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 2.4כושר גופני

כושר גופני הוא מכלול היכולות של אדם לבצע פעולות גופניות-מטלות ותפקודים יום יומיים
ומימוש יכולות ספורטיביות .חיבור של מרכיבי כושר גופני כמכלול הוא תנאי הכרחי לשיפור
התפקוד .אולם ,כושר כשלעצמו אינו מטרה  -אנחנו לא צריכים להיות הכי חזקים ואין משמעות
לכוח ,אם אין לנו את היכולת לעשות בו שימוש .אנחנו לא צריכים להיות הכי גמישים -אין חשיבות
לגמישות ,אם אין לנו את היכולת ליצור באמצעותה תנועה .אנחנו לא צריכים להיות הכי ( ...בחר
כל מרכיב כושר) ,אין חשיבות ל( ...בחר מרכיב כושר) ,אם אין לנו את היכולת ( ...בחר כל יישום).
הכושר הגופני מאפשר לנו להיות תנועתיים ונותן לנו את היכולת  -לזחול ,לקפוץ ,לטפס ,לדלג,
למשוך ,לדחוף ,להניף ,להרים ,לתפוס ,לזרוק ,לנוע ,להגן על עצמנו ,כלומר :תרגול תנועתי
תפקודי משפר לנו את כל מרכיבי הכושר הגופניים והחשיבתיים כמכלול.
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מרכיב

הגדרה

דוגמא

סיבולת

היכולת לבצע פעולות לאורך זמן

יכולת להתמיד בהנפת
הקטלבלס לאורך זמן

גמישות

היכולת לבצע תנועות בטווח מיטבי
במפרק ,ללא פיצוי מפרקים שכנים

חוסר גמישות באגן  /ירך
יגרום לפיצוי תנועה
בעמוד השדרה

עוצמה  /כוח מתפרץ היכולת להפעיל כוח מירבי בתנועה
מהירה

להתגבר על משקל
הגוף והקטלבלס בכמה
שפחות זמן

*כוח

היכולת להתגבר על התנגדויות חיצוניות להתגבר על משקל הגוף
והקטלבלס

*מהירות

היכולת לבצע תנועה בזמן הקצר ביותר האצה של הגוף
והקטלבלס

קואורדינציה

היכולת לתאם בין מרכיבי התנועה
במטרה ליצור איזון תנועתי

תיאום ותזמון תנועת
המפרקים בזמן ההנפה

זריזות וקלילות

היכולת לשנות את מצב הגוף וכיוון
התנועה במהירות ובצורה מדויקת

הנפת הקטלבלס מיד ליד

ויסות כוח

היכולת לווסת את רמת הכוח כדי ליצור הפעלת כוח שקולה
תנועה מדויקת ,ללא מתח ונוקשות
להתנגדות והנעת האגן
באיברי גוף שאינם תורמים לתנועה
לפנים ובו-זמנית הרפיית
הידיים והכתפיים

שיווי משקל

היכולת של הגוף לשמור על איזון

שמירה על מרכז הכובד
מעל שטח הבסיס
בזמן ההנפה

פרופריוספציה

תחושת מיקום איברי הגוף .מערכת
חיישנים פנימיים בלתי מודעת לגבי
היציבה והתנועה

תחושה לגבי מיקום עמוד
השדרה בזמן ההנפה

קינסתזיה

תחושת התנועה .תחושה מודעת (בלי
לראות) לגבי מצב הגוף

תחושה לגבי מיקום
וחלוקת משקל הגוף
בכף הרגל

טבלה מספר  :2כושר גופני
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 2.5התאמה מוטורית
כפי שהזכרתי קודם ,המוח עובד על פי תבניות תנועה .משום כך ,תרגול תנועתי תפקודי כולל
בתוכו ביצוע מגוון רחב של תבניות תנועה שיש בהן העברה חיובית של מרכיבי יכולות ותנועתיות
הנדרשים לצרכי האדם ומיומנותו הייחודית.
חייבים להיות התאמה וקשר בין התרגול לדרישות המטלה .מצד אחד ,יש ליצור סביבה מיטבית
ללמידה ,לתיקון דפוסי תנועה שגויים ולהפנמת דפוסי תנועה מיטביים ,ומצד שני יש ליצור
פעילות מגוונת ומאתגרת ,שתגרום למיומנות תנועה והטמעה אוטומטית .כך ,כשנחזור לבצע את
המטלה הנדרשת ,נוכל לבצע אותה בצורה טובה ויעילה יותר.
לדוגמא :תרגול תנועתי תפקודי לאומנויות לחימה דורש מגוון רחב של יכולות מוטוריות  -שיווי
משקל ,דיוק ,תזמון ,ויסות כוח ,עוצמה ,זריזות ,התמצאות במרחב-על מנת שתהיה העברה חיובית
למיומנות מוטורית ייחודית של  -קפיצה ,הטלה ,בעיטה...

בסיכומו של דבר ,תרגול תנועתי תפקודי אינו אוסף תרגילים מקרי  -זוהי דרך שיטתית לתרגול
על מנת להשיג מטרות מוגדרות .נדרשת הבנה לגבי תפקוד הגוף על מנת שנוכל לזהות את
ההיגיון היציבתי ,את החולשות והחוזקות בתנועה ולהסיר גורמים מגבילים בתנועת המתרגל
(ייתכן שחלק עיקרי בתרגול יוקדש להסרת גורמים מגבילים ולאו דווקא לתרגול תבנית תנועה
ייחודית) .כלומר :חייב להיות היגיון בסדר ובבחירת התרגילים.
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 2.6טבלת השוואה :תרגול תנועתי תפקודי ואימון שרירים
בעוד שבאימון שרירים עוסקים על-פי רוב בשיפור השריר הבודד על מנת להשפיע על
מרכיב כושר ייחודי ,במנותק מהיכולת התנועתית ותוך התעלמות מהמרכיבים השונים
שעלולים להשפיע על תפקוד המתרגל  -גישת התרגול התנועתי תפקודי רואה בגוף מכלול
של מערכות הפועלות בהתאמה ,ומייחסת חשיבות מכרעת לקשר ולהשפעה ההדדית שבין
הגוף ,החשיבה והנפש.

מתמקד
תרגילים
מישורי תנועה
שרשרת תנועה
מנחי תרגול
שטח בסיס ומרכז כובד
תנועות
שרירי הליבה
מודעות וריכוז

תרגול תנועתי תפקודי
יכולת תנועתית
רב מפרקי
תלת מימד
סגורה ופתוחה
עמידה
מובנה
אותנטיות ,מהחיים
(שפיפה )Squat -
מובנה
מובנה

אימון שרירים
חיזוק שרירים
בידוד
לרוב במישור החיצי
פתוחה
ישיבה/שכיבה
מלאכותיות/מכשור
(פשיטת ברך במכשיר)
תרגילים בנפרד
לא נדרש

טבלה מספר  :3השוואה בין תרגול תנועתי תפקודי ואימון שרירים
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פרק 3
תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס
•מהו תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס?
•ההיגיון בתרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס
•קטלבלס – זרמים ושיטות
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 3.1מהו תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס?

התרגול מבוסס ברובו על הנפות ,על תנועה רב-מפרקית המצריכה קואורדינציה בין -מפרקית
ברמה גבוהה ועל הוצאה אנרגטית גבוהה .התרגול מורכב מתרגילים המשפרים את יכולת ומיומנות
התנועה ואת מרכיבי הכושר הגופני (עוצמה ,כוח ,סיבולת ,גמישות ,מהירות ,קואורדינציה ,זריזות,
שיווי משקל ,דיוק ,זמן תגובה) וכמו בחיים ,גם התרגול באמצעות הקטלבלס כולל שילוב מוכלל
של מספר מרכיבי כושר גופני.
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 ושמופעל עליהם
עומס המנסה להזיזם).
הדינמיות והזרימה בתרגול גורמים להוצאת אנרגיה משמעותית .יותר קבוצות שרירים מאומנות
בתרגול זה בבת-אחת והוא משלב היבטים גופניים וחשיבתיים כאחד (ריכוז ,דיוק ,קואורדינציה,
שיווי משקל ועוד) .המתרגל לומד כיצד לבצע נכון ויעיל יותר תנועות יומיומיות ,כגון כיצד להרים
ולהניח דברים על הרצפה וכדומה.
אחד היתרונות הגדולים של תרגול תנועתי תפקודי באמצעות הקטלבלס הוא שבזמן נתון מקנה
התרגול שיפור במספר רב של יכולות גופניות .הוא משלב דיוק וזרימה בדומה ליוגה ,כוח ועוצמה
בדומה להרמת משקולות ואומנויות לחימה והוצאה אנרגטית בדומה לאימוני ריצה.

 3.2ההיגיון בתרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס

המהות של תרגול באמצעות הקטלבלס נובעת מהמבנה הייחודי שלו .בשונה ממשקולת רגילה,
הקטלבלס אינו מאוזן .הוא בנוי כך שהכדור רחוק מידית האחיזה ,מה שמשנה את מרכז הכובד
של הקטלבלס ובזמן התרגול מוציא את מרכז הכובד של המתרגל מאיזון.
ידית אחיזה
קרניים

קרניים
ידית אחיזה
מרכז כובד
משקולת

משקולת

משקולת
מרכז כובד

סלבלטק תועצמאב ידוקפת יתעונת לוגרת | 34

התרגול באמצעות קטלבלס מתבצע בעיקר על ידי הנפות -הנפת הקטלבלס מעבירה תנועה
לכל חלקי הגוף ,בעוד הגוף נדרש לשמור על איזון ,שליטה ותגובה לתנועה ולקטלבלס .הדבר
מתבצע דרך תרגול תנועה של כל הגוף בצורה דינאמית.
בדומה לאומנויות לחימה ,גם בקטלבלס יש מחזוריות של תאוצה ,מאמץ והרפייה .מבנה הקטלבלס
מאפשר לנו להרפות את הגוף בתנוחות בין כל מאמץ .ה"מנוחות" הללו מאפשרות לנו תרגול
בעצימות גבוהה ולפרקי זמן ממושכים.

 3.3קטלבלס – זרמים ושיטות

קיימים שני זרמים עיקריים לתרגול הקטלבלס :קטלבלס בסגנון הכושר  -וספורט הנפת
הקטלבלס .ההבדלים בין הסגנונות טמונים בהגדרת המטרות של כל שיטה והעקרונות הנובעים
מכך .חשוב לציין כי שני הסגנונות דורשים יכולת אתלטית ומיומנות טכנית גבוהה ,אולם לכל
סגנון דגשים והתייחסות ייחודיים לביצוע התרגילים.

קטלבלס בסגנון הכושר

התרגול בסגנון הכושר מותאם ופונה אל המכנה המשותף של רוב המתרגלים -שיפור מרכיבי
הכושר ,שיפור ביציבה ,האצת חילוף החומרים כסיוע לתהליך ירידה במשקל ועוד .סגנון זה,
המכונה גם "הנפה בסגנון קשה" ( )Hard styleהושפע מאומנויות לחימה ומשתמש בעקרונות
הלקוחים מעולם זה (למשל ה )"Kime"-ולכן גם נפוץ יותר בקרב אמני לחימה .ההנפות מתבצעות
בצורה אגרסיבית ומצליפה ,בדומה להוצאת מכה (אגרוף או בעיטה).

בסגנון זה כל הגוף מתגייס לייצוב .מאמץ מופעל 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 .סגנון זה שם דגש על עקרון המגוון והגיוון -יש בו מגוון
רחב של תרגילים הכוללים תרגילי שכיבה ,עמידה ,מהירויות משתנות ,תרגילים מתפרצים ולצדם
תרגילים איטיים .התרגילים המאפיינים את הסגנון הזה הינםGet up, dead lift, Squat, :
Clean and Press, Wind-Mill
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ספורט הנפת הקטלבלס

ספורט הנפת הקטלבלס הוא פעילות ספורטיבית תחרותית ,שמטרתה דחיקה או הנפה של
הקטלבלס במשקל  32ק"ג ,מספר רב ככל האפשר של פעמים ,במשך  10דקות.
תחרויות הנפת הקטלבלס מחולקות לשני סוגים:
קרב שתיים ( - )Biathlonהמורכב מדחיקה ( )Jerkוהנפה (.)Snatch
מחזור ארוך ( - )Long cycleהמורכב מהנפה קצרה ודחיקה (.)Clean and Jerk
גישה זו מכונה גם הסגנון הרך ( .)Soft styleבסגנון זה התנועה רכה ,מתואמת וזורמת ,כמו
ריקוד .הגוף לומד לעבוד למשך פרקי זמן ארוכים ,בעצימות גבוהה ובצורה משוחררת ,בניסיון
לא לבזבז אנרגיה מיותרת.
סגנון זה מבוסס על יעילות ,ודיוק מרבי ,פשטות וחיסכון בתנועה ,בצורה כזו שלא יבזבז כוח
מיותר ,על מנת שהמתחרה יוכל להניף את המשקל הנדרש בזמן הקצוב ,למשך מספר רב של
חזרות ככל שיוכל.
בשל העובדה שכולנו שונים מבחינת מבנה השלד ,הגנטיקה ומשתנים אחרים ,על מנת להגיע
לביצועים מיטביים יש להתאים את צורת ההנפה למבנה האישי של המתרגל ,דבר הדורש
מיומנות לימוד והבנה גבוהה ,הן מבחינת המאמן והן מבחינת המתרגל .התרגילים המאפיינים
סגנון זה הם שלושה עיקריים Snatch ,Jerk :וה ,long Cycle-המלווים בתרגילי עזר.
זרם נוסף בתרגול הקטלבלס הוא להטוטנות קטלבלס ( - )Jugglingפעילות תנועה אומנותית
עם קטלבלס במסגרת הופעות ראווה או תחרויות .להטוטנות קטלבלס היא יצירה תנועתית
חופשית שאורכה כ 5 -דקות ,בה המניף מציג קטע אומנותי ברצף של תרגילי הנפות מורכבות
בדרגות קושי שונות .רמת המורכבות והקואורדינציה הנדרשים מהמתרגל בלהטוטנות קטלבלס
הינם ברמה גבוהה ביחס לזרמים הראשונים ,לכן מניפים שמגיעים לסגנון זה נדרשים להגיע עם
רקע ומיומנות גבוהה.
על פי תפיסתי ,כמו באומנויות לחימה ,אי אפשר לקבוע איזו גישה טובה או נכונה יותר (ובתנאי
שהמורה טוב) .ההבדל בין הגישות או הסגנונות טמון בהגדרת המטרות שכל אחד מהם מנסה
להשיג .מסיבה זו בחרתי לקחת את המיטב שבכל שיטה ולחבר את המרכיבים לדרך תרגול
שתתאים לקהל רחב של מתרגלים ,מהמתרגל החובב לספורטאי התחרותי  -כל אחד יוכל
למצוא את עצמו בתרגול הקטלבלס כחלק מדרך חיים ,כשלכל אחד דגשים אישיים שיביאו
אותו לידי מיצוי מיטבי בשיטה.
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השעמל הכלה | 38

פרק 4
הלכה למעשה
•מדרג תרגילים בתרגול
•תרגילי הכנה ושחרור
•תנועתיות על גליל קשיח לשחרור מגבלות בתנועה
•חימום תנועתי
•תרגול תבניות תנועה בסיסיות
•תרגילי קטלבלס
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 .4תרגול תנועתי תפקודי  -הלכה למעשה
 4.1מדרג תרגילים בתרגול
•ריכוך טרום תנועתי
•חימום תנועתי
•תרגול תבניות תנועות בסיסיות
•לימוד או שיפור טכניקה
•תרגול מרכזי
•תרגול תנועתי מתון

 4.2תרגילי הכנה ושחרור

הכנה לתרגול  -חימום תנועתי בדגש על שיפור טווחי התנועה (לא מתיחות ,אלא הרפיה בתנוחה),
הסרת גורמים מגבילי תנועה והגברת המודעות.

בסיום התרגול  -תנועתיות על גליל קשיח לצורך הקלה על כאבי שרירים מאוחרים .תנועתיות
מתונה ,על מנת להביא את הגוף למצב של רגיעה הדרגתית.

 4.3תנועתיות על גליל קשיח לשחרור מגבלות בתנועה

רקמת חיבור עוברת ברציפות בגופנו ,מהראש עד הרגליים ,מלפנים ומאחור .רקמה זו עוברת
סביב שרירים ,עצמות ,רצועות ,גידים ,עצבים ועוד .תפקידה לשמור על יציבות מבנית ,להוות
הגנה ותמיכה ולשמש כבולם זעזועים.
יציבה לקויה ,תנועה מוגבלת ,חוסר או עודף פעילות וטראומה  -כל אלה עלולים לגרום למגבלה
תנועתית ,ההופכת למעין 'קשר' ברקמת החיבור ,גורמת לכאב ומגבילה את יכולת התנועה .על ידי
תרגול מוקדם באמצעות גליל (תנועה ולחיצה על רקמות החיבור) אנו משחררים את ה'קשרים'
ברקמות החיבור ,מפחיתים נוקשות ,ובכך משפרים את טווח ואיכות התנועה.

ביצוע:
•להתגלגל כשהגוף במצב רפוי ,בקצב איטי המתואם נשימה.
•חזרות  30-60שניות לכל צד.
• 3מחזורים לכל צד.
•לעצור ,לשהות ולנשום ,תוך כדי הרפיה ,באזורים נוקשים במיוחד.

השעמל הכלה | 40

1

3

5
7

עמוד שדרה חזי
ידיים תומכות בראש וישבן באוויר
גלגול קדימה ואחורה באזור כלוב הצלעות
(מהכתפיים למפתח לב)

רחב גבי וזרוע
ידיים ישרות מעל הראש וישבן באוויר
גלגול קדימה ואחורה באזור בית השחי
(מהזרוע לרחב גבי)

צד חיצוני של הירך
גלגול קדימה ואחורה באזור הירך (מהאגן לברך)

שוק
גלגול קדימה ואחורה באזור השוק
(מברך לקרסול)

2

4

6
8

שכמות
ידיים תומכות בראש ,מרפקים סגורים
וישבן באוויר
גלגול קדימה ואחורה באזור השכמות

תנועת פיתול בעמוד השדרה החזי

קדמת ירך
גלגול קדימה ואחורה באזור הירך (מהאגן
לברך)

ישבן
גלגול קדימה ואחורה באזור הישבן
(מהאגן לירך)
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 4.4חימום תנועתי

אנו מכינים את הגוף למאמץ על ידי רצף של תנועות ותנוחות
המתואמות עם הנשימה .מטרתן להניע את המפרקים ,לארגן
הגוף ,להסיר גורמים מגבילי תנועה ולהעצים את רמת המודעות
על מנת להכין את הגוף למאמץ .סבב אחד מורכב משתי סדרות
(שמאל וימין).

2

5

בשאיפה הרמת
ידיים למעלה
ובנשיפה
להתארך למעלה
ולאחור

בשאיפה יד שמאל
נפתחת

6

3

בשאיפה עצמות
ישיבה מתארכות
לאחור ובנשיפה
ידיים בצדי הרגליים

בעצירת נשימה ,יד
שמאל חוזרת ורגל
שמאל מצטרפת
לימין

4

7

בשאיפה בית חזה
נפתח למעלה
ורגל ימין לאחור

בנשיפה ירידה
לשכיבה

השעמל הכלה | 42

8

בשאיפה בית חזה
מתרומם

11

14

בנשיפה רגל ימין
חוזרת אל בין הידיים

בשאיפה בית חזה
נפתח למעלה ,הרמת
ידיים למעלה

9

בנשיפה האגן עולה
למעלה והחזה דוחף
לאחור ולמטה

12

בנשיפה גוף כפוף על
רגל ימין ,שמאל באוויר

15

10

בשאיפה רגל ימין
עולה למעלה

13

בנשיפה רגל שמאל
מצטרפת לימין

16

נשיפה ,כפות ידיים
יורדות
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17
19

18

שאיפה מעבר
לכריעה צידית
ונשיפה הרפיה
בתנוחה

ידיים מונחות לפנים,
מעבירים את משקל
הגוף אל כפות
הידיים

20

לכופף מרפקים
החוצה ולהניח את
הברכיים על הזרועות

21

כריעה צידית -
שאיפה מעבר
לצד השני ונשיפה
הרפיה בתנוחה

מעבירים את משקל
הגוף אל כפות הידיים
עד לניתוק הרגליים

 4.5תרגול תבניות תנועה בסיסיות

תרגול תבניות תנועה בסיסיות נועד לזהות מגבלות תנועתיות ולהסירן .ההתייחסות לכל תרגיל
הינה ככלי להערכה ולאיתור חוסר יכולת ומגבלות אצל המתרגל .התגברות על מגבלה או
קושי משפרת את יכולת המתרגל ,יכולה להוציא אותו מכאב ,משפרת את תפקודו ואת הרגשתו
הכללית .מנגד ,חוסר יכולת בביצוע תרגיל מסוים עלול להעיד על קושי שיש למתרגל (חולייה
חלשה בשרשרת התנועתית) ומרמז על בעיה תפקודית קיימת או כזו שעלולה לצוץ בעתיד.

לכל תרגיל עלולים להיות גורמים המגבילים את יכולת התנועה .גורמים מגבילי תנועה עלולים
לנבוע ממספר סיבות:
1.1יציבה לקויה
2.2היבט גמישותי – מגבלה באורך הרקמות
3.3היבט שרירי – מגבלה בכוח

4.4היבט עצבי – מודעות ,הבנת התנועה
5.5היבט פתולוגי מגביל – מגבלה או כאב

פיצוי תנועתי של הגוף באיבר או בחלק אחר בשרשרת התנועה ,יעיד על אחד ממגבילי התנועה.
התייחסות תפקודית – חשוב להתחשב בגורמים שעלולים להוות מגבילי תנועה בביצוע התרגיל
ולהתאים כל תרגיל בהתאם למבנה ,ליכולות ולמגבלות הגוף .התרגילים מבוצעים בעזרת מקל,
כחלק מסיים של החימום.
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תבנית תנועת שפיפה
המטרה בתרגיל היא להעריך את התנועתיות של הקרסול ,הברך והירך וכן את היכולת להניע
ולשמור את הידיים מעל הראש ולייצב את עמוד השדרה המתני והחזי בזמן תנועת השפיפה.
•אין כאב בזמן התנועה
•פלג גוף עליון נוטה לכיוון אנכי
•ירכיים מתחת לאופקי
•ברכיים בקו כפות הרגלים
•מקל מעל כפות רגליים

תבנית תנועת הרמה
המטרה בתרגיל היא להעריך את היציבה ,תנועתיות ירך ,גמישות ירך ,יכולת לשמור על עמוד
שדרה במנח טבעי ויציב.
•אין כאב בזמן התנועה
•מקל וגוף נשארים יציבים ,אין תנועה באגן ובעמוד השדרה.
•פלג גוף עליון נוטה לכיוון אופקי
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תבנית תנועת כריעה
המטרה בתרגיל היא להעריך את התנועתיות ויציבות של הקרסול והירך ,יציבות הברך ,גמישות
הירך ויציבות הגוף במנח א-סימטרי.
•אין כאב בזמן התנועה
•פלג גוף עליון נוטה לכיוון אנכי ,ראש מעל אגן
•מקל וגוף נשארים יציבים
•ברך אחורית נוגעת ברצפה

יציבות עמוד שדרה
המטרה בתרגיל היא להעריך את יציבות עמוד שדרה בזמן הנעת גפיים נגדיות.
•אין כאב בזמן התנועה
•מקל וגוף נשארים יציבים
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Get up
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 4.6תרגילי קטלבלס
( Get up 4.6.1קימה)
ה Get up-הוא למעשה מבדק שלם של יכולות  -ייצוב ותנועה של הגוף כולו ,כוח (להניע ,לייצב
או לעכב) ,גמישות ,איזון (או חוסר איזון) ,קואורדינציה ותחושות לגבי מיקום איברי הגוף ומצב
הגוף בתנועה.
התרגיל מורכב משישה שלבים ,ניתן להתעכב ולהתמקד בכל שלב בנפרד ,לשפר מרכיב חלש
בתנועה או בייצוב ולחבר מחדש את השלבים לרצף תנועתי אחד.
המפרקים המעורבים בתרגיל  :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.
כניסה בטוחה לתרגיל:

1

3

הסתובב לעבר הקטלבלס ,אחוז בו עם
היד הקרובה ומעליה את היד העליונה.
הצמד את הקטלבלס לחזה.

דחוף את הקטלבלס למעלה.

2

התהפך על הגב
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( Lunge Get upקימה דרך כריעה)
תנוחת מוצא:
יד ימין אוחזת את הקטלבלס למעלה ,היד
הפנויה ב  45מעלות מהירך.
רגל ימין כפופה ליד הישבן ,רגל שמאל ישרה
ופונה מעט החוצה.

2

בנשיפה ,משכיבה לישיבה ,התגלגל
למרפק שמאל דרך הצד.

4

.בשאיפה ,הרמת אגן.

6

בשאיפה ,מעבר
לעמידת כריעה.

1
3

5

בנשיפה ,דחוף את יד שמאל ,עד
ליישור היד.

בנשיפה ,רגל
שמאל לאחור,
מקבילה ליד
שמאל.

7

בנשיפה ,מכריעה
לעמידה ,רגל שמאל
מצטרפת לימין.
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8

בשאיפה ,רגל
שמאל לאחור
לכריעה.

10

12

בנשיפה,
רגל שמאל
מתיישרת
לפנים.

בנשיפה ,השענות על מרפק שמאל.

9

בנשיפה ,יד
שמאל חוזרת
לרצפה.

11

בנשיפה,
אגן יורד.

13

בנשיפה ,להתגלגל בצורה מבוקרת
חזרה לשכיבה.
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תרגילים לגיוון

( Squat get up:קימה דרך שפיפה)

1

2

3

4

5

6

( 2H get upקימה ללא סיוע הידיים)

1

2
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3

4

( Plank get upקימה דרך הצד)

1

2

3

4

5

6

7
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Dead-lift
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( Dead-Lift 4.6.2הרמה)
ה Dead-lift-הוא השילדה שלנו .תרגיל המבוסס על תבנית תנועה טבעית של גופנו והכרחי
לשמירה על יכולת התפקוד ועל בריאותנו .הוא מלמד אותנו כיצד להניע את גופנו בצורה יעילה
בתרגילי הרמה ,ומהווה תרגיל הכנה לכל תרגילי ההנפה (.)Snatch ,Clean , Swing
תנועה  -מפרקים שאמורים לנוע :קרסול ,ברך ,ירך.
ייצוב  -מפרקים שאינם אמורים לנוע :כף רגל ,אגן ,עמוד שדרה ,שכמה /כתף ,מרפק ,שורש כף
היד.
שלושה דברים חשובים בתרגיל ה:Dead-lift-
 .1התארכות לאחור (תנועתיות ירך).
 .2עמוד שידרה נשאר במנח טבעי (יציבות בעמוד השידרה).
 .3הקטלבלס ממוקם בקו הכובד של הגוף.
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Dead-lift

1

בנשיפה ,שמור על הגב יציב וחזור
לעמידה.

2

בשאיפה ,עצמות ישיבה מתארכות
לאחור ,עם כפיפה קלה בברך.

תיקון שגיאות ,הקלות והתאמות:
 .1אל תכופף את עמוד השידרה – שמור על עמוד שידרה במנח טבעי.
 .2וודא שהקטלבלס אינו ממוקם רחוק מקו הכובד או מבסיס התמיכה – הנח את הקטלבלס
בקו העקבים.
 .3חוסר גמישות בירך עלול לגרום לסיבוב אגן לאחור ,הדבר יגרום לכפיפה בעמוד שידרה
מתני (שאמור להיות יציב) .עד שנשיג את טווח התנועה הרצוי בירך ,ניתן להיעזר במדרגה
שתקרב את הקטלבלס אלינו.

1

2

3
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תרגילים לגיוון :
( Good morningבוקר טוב)

Single leg dead lift

(הרמה על רגל אחת)

Single leg
dead lift +
pull

1

2

1

2

1

3

2

(הרמה על
רגל אחת עם
משיכה)

Suitcase dead lift

(הרמת מזוודה)

1

2
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הכנה להנפה
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 4.6.3הכנה להנפה
הנפה בטוחה
בשונה מאופן ההרמה בתרגיל ה Dead-lift-המתבצע כשהקטלבלס מונח בין הרגליים ,בתרגילי
ההנפה ( )Snatch ,Clean,Swingהקטלבלס ממוקם רחוק מעצמות הישיבה .הידיים ישרות על
ידית הקטלבלס וכמו דריכת קפיץ ,נשלח את עצמות הישיבה רחוק מהידית ,משיכה קלה של
הידיים תגרום לקטלבלס לבוא אל בין הרגליים ומשם להנפה.

( Rack positionעמידת ביניים)
ה Rack position-היא עמידת ביניים של ה long cycle-בין הClean-
ל Jerk-ועמידת מוצא לתרגילי ה Squat-וה.Press-
אחיזת הקטלבלס ב - Rack position-ידית באלכסון על שורש כף היד,
אגודל פונה לאחור ,אצבעות (סגורות/פתוחות) מאחורי הידית ,מרפק
במגע עם הצלעות/אגן והאגן לפנים עם רגליים ישרות.

 - Rack positionהרמת משקולות מול קטלבלס
בהרמת משקולות המוט מונח על כף היד ,שמונחת על עצם הבריח והמרפקים עולים למעלה,
בעוד שהקטלבלס מונח על פרק כף היד דרך המרפק ,על עצם האגן או הצלעות .המיקום השונה
של כל אחד מהם יוצר
הבדל בביצוע ובדגשים
לביצוע התרגילים.
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( Hook gripאחיזת וו)
ה Hook grip-קשור לתרגילי ההנפה (.)Snatch, Clean ,Swing
אחיזת ידית הקטלבלס בזמן הירידה מההנפה :הידית ממוקמת על
הגלילים המרוחקים באצבעות כף היד ,כשהאגודל נועל מעל.

( Lock out positionעמידת יד ישרה)
ה ,Lock out position-הוא יישור היד למעלה בסיום תרגילי הלחיצה ,הדחיפה ,הדחיקה
וההנפה ( .)Snatchאחיזת ידית הקטלבלס בזמן ההנפה ובסיומה :הקפצת הידית באלכסון על
שורש כף היד ,כשהאגודל פונה לאחור והאצבעות מאחורי הידית.

Horn position

Bottom up position
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Swing
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( Swing 4.6.4הנפה)
ה Swing-הוא תרגיל תנועה דינאמי והראשון בתרגילי ההנפה ומהווה תרגיל בסיס לתרגילי
ההנפה האחרים (.)Snatch ,Clean

( 2H swingהנפה עם שתי ידיים)

1

דחוף את עצמות הישיבה לאחור ,תוך
כפיפה קלה בברך ,ותן לקטלבלס
ליפול בין הרגליים תוך ייצוב האגן
ועמוד השדרה.

2

דחוף את כפות הרגליים כנגד הרצפה
ואת האגן לפנים ולמעלה לעמידה
זקופה .מתאוצת האגן ,הידיים הופכות
"חסרות משקל" ומונפות למעלה.

תיקון שגיאות ,הקלות והתאמות:
 .1אל תכופף את הברכיים לפנים (לא תבנית שפיפה) – התארך לאחור דרך עצמות הישיבה.
 .2אל תכופף את עמוד השידרה  -שמור על עמוד שידרה במנח טבעי.
 .3אל תשתמש בחגורת הכתפיים להנפה – הידיים חייבות להיות משוחררות .מתאוצת האגן
הידיים הופכות "חסרות משקל" ומונפות למעלה.

1

2

3
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תרגילים לגיוון :
( 1H swingהנפה עם יד אחת)

1

2

( H2H swingהנפה מיד ליד)

1

4

3

2

5

החלפת הידיים ב H2H Swing-נעשית בשיא הגובה ,בנקודת האפס שבין סיום תנופת
הקטלבלס ולפני שכוח הכובד מושך את הקטלבלס בחזרה למטה.
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Clean
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( Clean 4.6.5הנפה קצרה)
ה Clean-הוא תרגיל הנפה שמטרתו הבאת
הקטלבלס מהרצפה אל הRack position-
בצורה קלה ,יעילה ,בטוחה ונקייה.
Clean

הבאת הקטלבלס לתנוחת המוצא על ידי הנפה בטוחה (ראה עמוד )60-58
תנוחת מוצא

Rack position

2

הנפה -בזמן ההנפה (הרמת הירך
והעקב של היד המניפה) שמור מגע
של הזרוע עם הצלעות  /אגן

1

3

הורדת הקטלבלס -
הטה את הגוף לאחור והנח
לקטלבלס ליפול למטה ובין הרגליים

תוך כדי ההנפה סובב את פרק כף היד
החוצה כך שהקטלבלס ינוע סביב פרק
כף היד ומשוך את המרפק לאגן.
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Squat

( Squat 4.6.6שפיפה)
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 .התרגיל הכרחי לשמירה על
יכולת התפקוד ,התנועה והיציבות שלנו ומתוך כך על בריאותנו .אם ה Dead-lift-הוא השילדה
שלנו (איך להניע את גופנו) ,אזי ה Squat-הוא המנוע (הכוח להניע את גופנו).
להבדיל מה Dead-Lift-ומתרגילי ההנפה ,ה Squat-אינו דורש למידה מרובה ,אך על מנת
לבצע את ה Squat-בצורה מיטבית יש לזהות ולהסיר את הגורמים המגבילים בתנועה.
תנועה  -מפרקים שאמורים לנוע  :קרסול ,ברך ,ירך.
ייצוב  -מפרקים שאינם אמורים לנוע  :כף רגל ,אגן ,עמוד שדרה ,שכמה ,כתף ,מרפק  ,שורש כף היד.
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Squat

1

2

בשאיפה/עצירת
נשימה ,דחוף את
עצמות הישיבה
לאחור לכיוון
העקבים .שמור את
עמוד השדרה יציב.

בנשיפה ,דחוף את
כפות הרגליים כנגד
הרצפה ,והובל את
עצמות הישיבה קדימה
ולמעלה ,לעמידה
זקופה.

תיקון שגיאות ,הקלות והתאמות:
 .1אל תקרוס פנימה עם הברכיים – שמור את הברכיים בקו הרגליים.
 .2אל תכופף את עמוד השידרה – שמור על מרכז חזק.
 .3אל תיתן לישבן להתרומם – דחוף מהרגליים.

1

3

2

תרגילים לגיוון:
( Squat Gobletשפיפת גביע)

1

2
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( Jump squatשפיפה קפיצה)

2

1
Over Head Squat

(שפיפה מעל הראש)

1

2

( Pistolשפיפה על רגל אחת)

1

2
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Press
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( Press 4.6.7לחיצה)
ה Press-הוא תרגיל לחיצה בסיסי ,ומטרתו לחיצת הקטלבלס מה Rack position-עד מעל
הראש ,כשהרגליים ישרות והיד ישרה למעלה ( .)Lock out positionכמו כן הוא מהווה תרגיל
הכנה לתרגילי הדחיפה ( )push pressוהדחיקה (.)Jerk
תנועה  -מפרקים שאמורים לנוע :שכמה ,כתף ,מרפק.
ייצוב  -מפרקים שאינם אמורים לנוע :כף רגל ,קרסול ,ברך ,ירך ,אגן ,עמוד שדרה,
שורש כף היד.
Press

1

לחץ את הקטלבלס

מהRack position-

אל מעל הראש
ל.Lock out position-

2

בסיום רגליים
ישרות וידיים
ישרות למעלה

ההתפתחות מה Press-דרך ה Push Press -ל Jerk -מעבירה אותנו מיכולת תנועה בסיסית,
המשפרת את הכוח בפלג הגוף העליון ,ליכולת אתלטית מורכבת ,לתרגיל תנועה של כל הגוף
(הכוח המניע מגיע מהרגליים ומרכז הגוף .כוח חגורת הכתפיים אינו משמעותי ומשמש בעיקר
לייצוב הקטלבלס מעל הראש) .התרגיל דורש כוח מתפרץ (כוח  +מהירות) ,קואורדינציה (זריזות
וזמן תגובה) .יכולת הדחיקה ב Jerk -גבוהה ב 25-30-אחוז מה Push Press-ובכ 50-60-אחוז
מה.Press-
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( Push Pressדחיפה)
ה Push Press-הוא תרגיל תנועה דינאמי ,ומטרתו דחיפת הקטלבלס מהRack position-

מעל הראש ,כשהכוח המניע הוא בעיקר דרך השימוש ברגליים ושימוש מועט בחגורת כתפיים
והידיים .כמו כן ,הוא מהווה תרגיל בסיס לתרגיל הדחיקה (. )Jerk
כמו ה ,Press-גם ה Push Press-וה Jerk-מתחילים ב Rack position-ומסתיימים
כשהקטלבלס מעל הראש ,ב.Lock out position-
Push Press

1

3

ירידה קלה לשפיפה
קדמית (הברך נעה
לפנים) .בזמן הירידה
שמור מגע של הזרוע
עם הצלעות/אגן.

הורדת העקב והשלמת
יישור היד

2

ניתור מהיר על קצות
האצבעות ,מתנופת
הרגליים היד מתנתקת
מהצלעות/אגן
ומתיישרת למעלה.

4

בסיום רגליים
ישרות וידיים
ישרות למעלה
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( Jerkדחיקה)
ה Jerk-הוא תרגיל תנועה מתפרץ ,שמטרתו דחיקת הקטלבלס מה Rack position-עד מעל
הראש ,דרך דחיקה וכפיפה כפולה ( )Double-dip actionשל הרגליים .חגורת הכתפיים
והידיים משמשות לייצוב הקטלבלס .כמו ה Press-וה ,Push Press-ה Jerk-מסתיים
כשהרגליים ישרות והיד ישרה למעלה (.)Lock out position
Jerk

1

3

2

ירידה קלה
לשפיפה קדמית.
בזמן הירידה
שמור מגע
של הזרוע עם
הצלעות  /אגן.

ירידה מהירה
של הגוף מתחת
לקטלבלס
(הרגליים
בשפיפה קלה
והידיים ביישור
מלא).

4

ניתור מהיר על
קצות האצבעות
(רגלים ישרות)
מתנופת הרגליים.
ובסיוע בית החזה
היד מתנתקת
מהגוף ומתיישרת
לגובה הראש.

יישור מלא
של הרגליים
לעמידה זקופה.
בסיום ,ידיים
ורגליים ישרות
בLock out -
.position

5

סיום רגליים
ישרות וידיים
ישרות למעלה

השעמל הכלה | 78

 | 79תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס

Long cycle
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( Long cycle 4.6.8מחזור ארוך)
אחרי שלמדנו ותרגלנו את ה Rack position ,Clean-וה ,Press-ניתן לחבר את המרכיבים
לתרגיל מורכב אחד .ה long Cycle-הוא תרגיל תנועה דינאמי/מתפרץ ,שמטרתו הבאת
הקטלבלס בשתי תנועות מבין הרגליים אל מעל הראש .ה long Cycle-הקלאסי מורכב מתרגיל
ה Clean-על ה ,Rack position-ומה Rack position-עד מעל הראש ,דרך ה.Jerk-

1

2

5

6

4

3

7

8
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תרגילים לגיוון והקלה :
( Long cycle - Pressמחזור ארוך  -לחיצה)

1

2

3

4

( Long cycle - Push Pressמחזור ארוך  -דחיפה)

1

5

2

3

6

4
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Wind-Mill
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( Wind-Mill 4.6.9טחנת רוח)
ה Wind-Mill -הוא תרגיל בסיסי המתבצע במישור החזיתי ( . )Frontal planeהWind-Mill -

מלמד אותנו על חוסר האיזון בין צדי הגוף ובין פלג הגוף התחתון לפלג הגוף העליון.
תנועה  -מפרקים שאמורים לנוע :ירך ,מעט פיתול ופשיטה של עמוד השדרה חזי וצווארי.
ייצוב  -מפרקים שאינם אמורים לנוע  :כף רגל ,קרסול ,ברך ,אגן ,עמוד שדרה מתני ,שכמה ,כתף,
מרפק ,שורש כף היד.
Wind-Mill

תנוחת מוצא:
יד ימין אוחזת את הקטלבלס למעלה ,היד הפנויה מונחת על ירך שמאל.
סובב את כפות הרגליים הרחק מהיד האוחזת בקטלבלס.

1

2

בשאיפה ,דחוף את
עצם הירך הימנית
הצידה ולחץ את כף
רגל שמאל למטה
(הטיה של האגן) .יד
ימין אוחזת בקטלבלס
בניצב לקרקע ויד
שמאל הפנויה תחליק
לכיוון רגל שמאל.

בנשיפה ,שמור על
יציבות מרכז הגוף
ודחוף את כפות
הרגליים כנגד
הרצפה ואת הגוף
בחזרה למעלה.
ואותו הדבר לצד
השני.

תרגילים לגיוון :
2H Wind-Mill

(טחנת רוח עם
שתי ידיים)

1

2

3

4
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Snatch
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( Snatch 4.6.10הנפה מלאה)
ה Snatch -הוא תרגיל תנועה דינאמי/מתפרץ ,שמטרתו הנפת הקטלבלס מבין הרגליים עד
מעל הראש בתנועה מתואמת אחת .רכישת מיומנות טכניקת ההנפה ב Snatch -דורשת יכולות
ומיומנויות אתלטיות גבוהות מאוד ועוצמה גופנית.

תרגיל הכנה :
( High pullמשיכה להנפה)

2

1

Snatch

הבאת הקטלבלס לתנוחת המוצא על ידי הנפה בטוחה (ראה עמוד )60-58
תנוחת מוצא:
יישור מלא של הרגליים ויד ימין ישרה ב.Lock out position -

1

הורדת הקטלבלס -הטה את
הגוף לאחור והנח לקטלבלס
ליפול למטה ובין הרגליים (כמה
שיותר קרוב לגוף ,כשהמרפק
מושך פנימה למרכז הגוף
והאמה בניצב לקרקע).
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2

4

הנפה -בזמן ההנפה
(הרמת הירך והעקב
של היד המניפה)
שמור מגע של
הזרוע עם הצלעות
 /אגן (הנעת האגן
קדימה ומשיכת הגב
לאחור).

ירידה מהירה
של הגוף מתחת
לקטלבלס.

3

5

משיכה-
בסיום תאוצת
הקטלבלס
מעלה ,משוך את
צד ימין ודחוף
את שמאל.

יישור מלא של
הרגליים לעמידה
זקופה .בסיום,
רגליים ישרות ויד
ישרה בLock -
.out position
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תרגילים לגיוון והקלה:

( Half Snatchחצי הנפה)
הורדת הקטלבלס ב Half Snatch -מתבצעת דרך מעבר ב Rock position
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 4.6.11אוצר תרגילים :

( Thrusters 4.6.11.1שפיפה דחיפה)
שפיפה ודחיפת הקטלבלס בזרימה אחת.

1

2

4

3

( Overhead Rotations 4.6.11.2סיבוב מעל הראש)
תנועתיות ירך ועמוד שדרה חזי ,יציבות עמוד שדרה מתני.

1

2
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( Lunge 4.6.11.3כריעה)

1

2

( Over Head Lunge 4.6.11.4כריעה אל מעל הראש)

1

2

( Lateral Lunge 4.6.11.5כריעה צידית)

1

2
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( Halo 4.6.11.6כפרות)

1

2

4

3

( Russian twist 4.6.11.7פיתולים בישיבה)
תנועתיות ירך ועמוד שדרה חזי ,יציבות עמוד שדרה מתני.

1

2
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( Wood chop 4.6.11.8חוטב עצים)
תנועתיות ירך ועמוד שדרה חזי ,יציבות עמוד שדרה מתני.

1

3

2

( leg lift 4.6.11.9הרמות רגליים)

2

1

( Renegade Row 4.6.11.10משיכה משכיבת סמיכה)

1

2
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( Uri Kaduri 4.6.11.11אורי כדורי)

1

2

בנשיפה ,גלגול לישיבה.

5

בשאיפה ,פשיטה
בעמוד השדרה.

3

בשאיפה ,כפיפה
במרפק.

בנשיפה ,משיכה למעלה.

4

6

בנשיפה ,התארכות
לפנים.

בנשיפה ,פשיטה במרפק.
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7

9

בנשיפה ,גלגול לשכיבה.

8

בנשיפה ,גלגול רגלים
מעבר לראש.

10

11

בנשיפה ,הורדת הרגליים.

בשאיפה ,ידיים חוזרות לאחור.

בנשיפה הורדת הגב.
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 4.6.11.12תרגילים משלימים
הצורך בתרגילי השלמה
מתוך ההבנה שאין שיטת תרגול אחת המחזיקה את כל האמת אצלה ,כך גם לתרגול הקטלבלס
חסרונות משלו .במטרה ליצור תרגול שיטתי יעיל ושלם יותר ,מצאתי לנכון לשלב ולהטמיע
תרגילים משלימים ,המחפים על החסרונות בתרגול הקטלבלס .כאמור ,התחלנו את התרגול עם
תנועתיות על גליל קשיח לשחרור מגבלות בתנועה ,דרך חימום תנועתי ותרגול תבניות תנועה
בסיסיות ומשם המשכנו לתרגול עצמו.
( Ring Pull-up / Ring pullמתח  /משיכה עם טבעות)
 - Gym ringתרגול טבעות המבוסס על תרגילי משקל גוף ,באמצעות תנועה חופשית ,ומאפשר
ביצוע מגוון רחב של תרגילים המותאמים לכל רמה.
מבין מגוון התרגילים ,תוספת חשובה לתרגול הקטלבלס הוא ה–  .ring pullזהו תרגיל עזר חשוב
לבניית הכוח הכללי של פלג הגוף העליון ,התורם לייצוב הכתף/השכמה וחשוב לשמירה על
יכולת התפקוד ,התנועה והיציבות של השכמות ,חגורת הכתפיים והגב.
תשומת הלב בתרגיל נתונה לייצוב השכמה ,קרי ,המשיכה כלפי מעלה תיעשה תוך שמירה
ושליטה על ייצוב השכמה .תרגיל החתירה יכול להוות חלופה למתרגלים שאינם מסוגלים לבצע
את תרגיל המתח (.)Pull-up

1

2
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פרק 5
תוכנית תרגול תנועתי תפקודי
•מבנה תרגול תנועתי תפקודי
•שלבים בתרגול תנועתי תפקודי
•משתנים המשפיעים על העצימות בתרגול תנועתי
•יחידת תרגול תנועתי תפקודי
•ששת הכללים לתרגול תנועתי תפקודי
•בטיחות בתרגול
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 .5תוכנית תרגול תנועתי תפקודי
“ויספה פליטת בית־יהודה הנשארה שרש למטה ועשה פרי למעלה“
(מלכים ב)
צמיחה והתפתחות הם תוצר של העמקה והשתרשות .על מנת שנוכל להגיע לצמיחה ביכולות
התנועתיות ובמיומנויות שלנו ,אנחנו חייבים להשקיע זמן בטיפוח והעמקה של השורשים ,כלומר
היכולות הבסיסיות שלנו.

 5.1מבנה תרגול תנועתי תפקודי

תרגול תנועתי תפקודי מלמד אותנו להניע את גופנו טוב יותר ובצורה יעילה יותר .בדומה לאמנויות
לחימה ,תרגול תנועתי תפקודי הוא תהליך למידה ממושך ,כשהדגש העיקרי בתרגול מושם על
המיומנות הטכנית -דהיינו לימוד ,שיכלול ותרגול התנועה עד הטמעתה בצורה אוטומטית ,יעילה
ומדויקת.
דרך תרגול תנועתי תפקודי אנו משפרים גם את מכלול מרכיבי הכושר (בסיסיים ,מורכבים
ופסיכו-מוטוריים) .אולם ,תמיד הטכניקה תהיה קודמת לכושר גופני ,הן מהסיבה הבריאותית-
טכניקה לקויה עלולה להוביל אותנו לפציעות ,והן מהבחינה התפקודית -טכניקה לקויה אינה
משפרת את התפקוד ואף מרחיקה את המתרגל משיפור בתפקוד.
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למידה
הבנת התנועה ,פירוק התנועה לחלקים המאפשרים למידה קלה (מהפשוט למורכב) והתנסות
מעשית בביצוע התנועה בסביבה נוחה (ללא עומס או בקצב איטי).
תרגול
חזרה על התנועה בתנאים מקלים (בעומסים נמוכים ,חזרה על מרכיבים ).על מנת שהמתרגל
יוכל להפנים את התנועה והטכניקה באופן נכון ,מדויק ואוטומטי.
אימון
תרגול מאומץ ומאתגר במטרה לשפר את מרכיבי הכושר השונים והטמעה של טכניקה נכונה
עד שהיא הופכת לאוטומטית.
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 5.2שלבים בתרגול תנועתי תפקודי

זהו תיאור בשלבים של הדרישות לשכלול יכולת התנועה בתרגול תנועתי תפקודי .ההתקדמות
מתבצעת באופן הדרגתי ,מהקל לקשה ומהפשוט למורכב.

שיפור יכולות בסיסיות
בשלב הראשון נעסוק בזיהוי ,שיקום ,שימור (יכולות שלא מתורגלות לא נשמרות) ושיפור חולשות
של תבניות תנועה בסיסיות (שפיפה ,הרמה ,כריעה )...בשליטה ,ללא מגבלה או כאב ,תוך ריכוך,
הגדלת טווחי התנועה ובדגש על איכות התנועה.
שיפור יכולות מורכבות
לאחר בניית הבסיס ,אנו מחברים תרגילים מבודדים לתנועות מורכבות ,בדגש על יכולות
תנועתיות ,עוצמה ,עומסים ,דיוק בתנועה ויעילות.
שיפור מיומנויות ייחודיות
בקצה הפירמידה  -התמקדות בשיפור טכניקה ,מיומנות ויכולות ייחודיות.
כשהפירמידה בנויה בצורה מיטבית ,סביר להניח כי נראה אצל המתרגל יכולת תנועה טובה ,הוא
שולט בגופו ברוב המנחים ללא מגבלה ,מפגין ביצועים גבוהים ,ויכולותיו הגופניות גבוהות מהממוצע.
במצב בו הפירמידה אינה בנויה בצורה מיטבית ,סביר להניח כי המתרגל אינו מפיק את מיטב
היכולות והביצועים ,והוא יהיה ככל הנראה חשוף יותר לפגיעות ולפציעות (חוסר בכוח ,בגמישות
או בזריזות גורם ליכולת תנועתית מוגבלת).
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 5.3משתנים המשפיעים על העצימות בתרגול תנועתי

כדי שנוכל להגיע למיצוי מיטבי של התרגול ,יש להגדיל את העומס בו .ככל שרמת המתרגל
גבוהה יותר ,כך ,בהתאמה ,תידרש רמת העמסה או גירוי גבוהה יותר.
את העומס או הגירוי בתרגול ניתן לקבוע על פי המשתנים הבאים :

קצב חזרות בדקה
לכל תרגיל קצב ,זרימה ודינאמיות משלו .על מנת שלא נבזבז את זמננו על ספירת חזרות,
נתמקד באיכות התנועה של כל חזרה.
לכל תרגיל נגדיר את משך הזמן לתרגול ובזמן זה ,את כמות החזרות הנדרש במשך דקה.
לדוגמא :
 10דקות תרגול ,בקצב של  Xחזרות בדקה

כל  5-6שניות

קצב חזרות בדקה

כל  3-4שניות

חזרות בדקה
 10דקות תרגול

10-12
15-20
100-120
150-200
טבלה מספר  : 4קצב חזרות בדקה

כל  10שניות
6
60

דקות בכל יד
ככל שנפחית את החלפת הידיים בהנפות ,כך נגביר את עצימות התרגול .החלפת ידיים נותנת
לנו 'מנוחה' ליד המניפה ,כך שאם נניף דקה בכל יד ,קרי החלפת ידיים מדי דקה ,נקבל תרגול
בעצימות קלה .לעומת זאת ,בהנפה של חמש דקות בכל יד ,קרי החלפת ידיים כל חמש דקות,
נקבל עצימות תרגול גבוה.
תרגול עם יד אחת  /שתי ידיים
תרגול עם יד אחת או עם שתי ידיים מתייחס לתרגילי הClean, Rack position, squat,-
 .Press, Push Press, Jerk, Long cycleתרגול עם יד אחת מאפשר למידה קלה יותר ,הן
מבחינת העומס והן מבחינת ארגון מנח הגוף .לאחר למידה של הטכניקה בצורה ראויה ושליטה
בארגון הגוף בזמן התרגול ,ניתן להגביר את עצימות התרגול על ידי תרגול עם שני קטלבלס.
עומס בתרגול או משך זמן
העומס בתרגול ,או משך זמן התרגול ,חייב להיות כזה שבו תישמר טכניקת ההנפה מחד ,ומנגד
העומס חייב להיות גבוה במידה מספקת על מנת ליצור שיפור בתרגול.
הארכת משך זמן התרגול
זמן התרגול (תרגיל בודד ,תרגול מחזורי או תרגול בזרימה אחת) הוא על פי רוב  10דקות.
בהדרגה ,עם התקדמות המתרגל ,יגדל משך זמן התרגול.
משקל הקטלבלס
כדי שהגוף יגיב בצורה חיובית ויחול שיפור ביכולות (ומניעת פציעות) יש להגביר את העומסים,
המורכבות והמאמץ בתרגול באופן מתון והדרגתי ,מהקל לקשה ומהפשוט למורכב.
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לדוגמה -נתונים של תרגיל ה Clean-עם יד אחת :
זמן תרגול  4 :דקות
קצב חזרות בדקה  6( 10 :חזרות בדקה)
דקות בכל יד( 1 :החלפת ידיים כל דקה)
משקל הקטלבלס 12 :ק"ג
משתנים שיכולים להשפיע על רמות הקושי בתרגיל:
קצב חזרות בדקה דקות בכל יד זמן תרגול משקל
משתנה
 12ק"ג
 4דקות
1
קצב חזרות בדקה 5
 12ק"ג
 4דקות
2
החלפת יד בדקה 10
 12ק"ג
 6דקות
1
משך זמן התרגיל 10
 16ק"ג
 4דקות
1
משקל הקטלבלס 10
 12ק"ג
 4דקות
1
תרגול שתי ידיים 10
טבלה מספר  : 5משתנים המשפיעים על העצימות בתרגול תנועתי

ידיים
אחת
אחת
אחת
אחת
שתי ידיים

ניתן לשנות משתנה אחד או מספר משתנים בתרגול .למען הסר הספק ,טכניקה קודמת לכושר
גופני  -כלומר ,לא תהיה הכבדה בעומסים או במורכבות ,לפני שתרגיל יבוצע בטכניקה מיטבית.

 5.4יחידת תרגול תנועתי תפקודי

יחידת תרגול צריכה לכלול תרגילים מכל תבניות התנועה (שפיפה ,הרמה ,כריעה ,דחיפה,
משיכה ,פיתול והליכה /ריצה)
כמות תרגול שבועית  3-5 :פעמים בשבוע
זמן תרגול  10-30 :דקות
הכנה:
•שחרור מגבלות בתנועה על ידי תנועתיות על גליל קשיח.
•חימום תנועתי בדגש על שיפור טווחי התנועה ,הסרת גורמים מגבילי תנועה והגברת המודעות.
תרגול:
•תרגול מרכיבים ייחודיים ,הכנה קואורדינטיבית ,שיפור והטמעת טכניקה.
•שיפור תנועתיות ומרכיבי כושר.
שחרור:
•שיפור מרכיבים חלשים ,שחרור והרפיה.
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 5.5ששת הכללים לתרגול תנועתי תפקודי
 .1עבודה קשה
"קשה – זאת אומרת אפשר( ".זאב ז'בוטינסקי)
סוד ההצלחה בתרגול ,כמו גם בחיים עצמם ,הוא עבודה קשה ונחישות ,בלי קיצורי דרך ובלי
הנחות .יש לנו שליטה רק על מידת המאמץ שאנו משקיעים ,הוא זה הקובע אם הצלחנו או לא.
 .2תרגול ללא כאב
כאשר כאב מופיע בזמן התרגול (להבדיל מכאב שנובע ממאמץ או קושי) יש לעצור את התרגול.
המשך התרגול יבוא רק אם הצלחנו לזהות את מקור הכאב ולהסיר את הגורם המגביל.
 .3טכניקה קודמות לכושר גופני
אחד מיעדי התרגול הוא לימוד תנועה ,מיומנות והטמעה של טכניקה נכונה עד שהיא הופכת להיות
אוטומטית .אימון מאומץ ומאתגר רק על מנת לשפר את מרכיבי הכושר עלול להביא אותנו לידי התשה.
מצב זה עלול להוביל לירידה באיכות התנועה ובתפקוד .תרגול של טכניקה לקויה הוא למעשה הטמעת
תבניות תנועה שגויות ,הדבר עלול להוביל אותנו לפציעות ומרחיק אותנו משיפור תבניות תנועה מיטביות.
 .4אין שלמות בתרגול ,תרגול מוביל לשלמות
התרגיל לכשעצמו אינו מהווה מטרה בתרגול .דרך תרגול עקבי ושיטתי מובילה את המתרגל אט
אט לשלמות.
 .5תרגול שיטתי
ההתקדמות בתרגול מתמשכת ונמדדת על פני חודשים ושנים ,ומטרתה לשכלל את הטכניקה,
המיומנות ,יכולת התנועה והימנעות משחיקה ופציעות .יש לתרגל בצורה מתונה ,המותאמת
ליכולת האישית ,ולהתקדם באופן הדרגתי ,עקבי ושיטתי ,הן בעומסים והן במורכבות התרגילים.
 .6פשטות
הפשטות מגלמת בתוכה מרכיבים רבים ,ובעצם את מהות התרגול .דרך תרגול שיטתי ,תנועות
ותרגילים מורכבים הופכים לפשוטים ,זורמים ,טבעיים וכמעט ללא מאמץ .השגת הפשטות
חושפת את האיכות הקיימת בנו.

 5.6בטיחות בתרגול

בטיחות בתרגול היא חלק בלתי נפרד מאתנו .חייבת להיות הבנה אודות תפקוד הגוף על מנת
שנוכל לזהות את החולשות והחוזקות בתנועה ולהסיר גורמים מגבילים או מסוכנים.
בתרגול ,כמו בחיים ,אין תחליף לשיקול דעת ושכל ישר (מצבך הנוכחי וסביבת התרגול.)...
הכלל הכי חשוב בתרגול הוא :
"סוף מעשה במחשבה תחילה" (הרב שלמה אלקבץ)
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פרק 6
תוכנית תרגול
•דוגמאות לרצף תרגילים ותרגול בזרימה אחת
•תוכניות תרגול
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 .6תכניות תרגול
 6.1דוגמאות לרצף תרגילים ותרגול בזרימה אחת

תרגול מחזורי +

סדרה של תרגילים המבוצעים בזה אחר זה ,כל תרגיל עומד בפני עצמו ,החלפת התרגיל תתבצע
על פי פרק זמן .לדוגמא :נבצע  60שניות  ,Cleanולאחר מכן נבצע ללא הפוגה  60שניות .press
רצף כזה נחשב למחזור אחד ,עליו נחזור  Xפעמים.

+

Clean

הצעות ודוגמאות לתרגול מחזורי

Press

+

תרגול מחזורי מספר Good Morning + Goblet Squats : 1
תרגול מחזורי מספר Dead-lift + Swing : 2
תרגול מחזורי מספר Swing + Get up : 3
תרגול מחזורי מספר Swing + Squat : 4
תרגול מחזורי מספר Overhead Squat + Wind mill : 5
תרגול מחזורי מספר Thrusters + Snatch + Jerk + Long cycle : 6
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תרגול בזרימה אחת
<
סדרה של תרגילים המבוצעים בזה אחר זה .התרגילים זורמים האחד אחרי השני ,החלפת תרגיל

תתבצע לאחר חזרה אחת .לדוגמא Long cycle :נבצע חזרה אחת של  ,Cleanולאחריה חזרה
אחת של  .pressרצף כזה נחשב למחזור אחד .עליו נחזור  Xפעמים.

<

<
Long cycle

הצעות ודוגמאות לתרגול בזרימה אחת <

בזרימה אחת מספר Get up > Wind mill : 1
בזרימה אחת מספר Long cycle : 2
בזרימה אחת מספר Thrusters : 3
בזרימה אחת מספר Clean > Squat > Press : 4
בזרימה אחת מספר Swing > Clean > Squat > Press > Wind mill > Get up : 5
בזרימה אחת מספר Swing > Clean > High pull > Snatch : 6
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 6.2תוכניות תרגול
 6.2.1תוכנית תרגול ל 15 -דקות
תוכנית מבוא ,מיועדת לתרגול יומי עצמאי למתרגלים מתחילים.

1

2

גליל (עמוד )39
 2דקות

4

חימום (עמוד )42-40
מחזור אחד

+

( Goblet quatעמוד )70
 10חזרות

 2מחזורים

3
תבניות (עמוד )44-42
 5חזרות מכל תרגיל

5

( Good Morningעמוד )56
 10חזרות

Pull up / Ring pull

(עמוד )96
 2מחזורים של  20חזרות
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 6.2.2תוכנית תרגול ל 15 -דקות
התוכנית מיועדת לתרגול יומי עצמאי,
התרגול מתאים למתרגלים מתחילים שעברו הדרכה בסיסית.

1

2
חימום (עמוד )42-40
מחזור אחד

גליל (עמוד )39
 2דקות

4

( Get upעמוד )49-47
 60שניות

+

 2מחזורים

3
תבניות (עמוד )44-42
 10חזרות מכל תרגיל

5

( Swingעמוד )64-62
 60שניות

Pull up / Ring pull

(עמוד )96
 2מחזורים של  20חזרות
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 6.2.3תוכנית תרגול ל 30 -דקות
התוכנית מיועדת לתרגול יומי עצמאי,
התרגול מתאים למתרגלים בכל הרמות שעברו הדרכה בסיסית.

1

2
חימום (עמוד )42-40
מחזור אחד

גליל (עמוד )39
 2דקות

4

( Get upעמוד )49-47
 60שניות

3
תבניות (עמוד )44-42
 5חזרות מכל תרגיל

5

+

( Squatעמוד )70
 10חזרות

( Swingעמוד )64-62
 60שניות

 2מחזורים

6

7

( Russian twistעמוד )92
( Pressעמוד )76-73
 2מחזורים של  2דקות בכל יד  2מחזורים של  20חזרות

8
( Pull up / Ring pullעמוד )96
 2מחזורים של  20חזרות
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 6.2.4תוכנית תרגול ל 30 -דקות
התוכנית מיועדת לתרגול יומי עצמאי,
התרגול מתאים למתרגלים בכל הרמות שעברו הדרכה בסיסית.

1

2

גליל (עמוד )39
 5דקות

4

חימום (עמוד )42-40
מחזור אחד

3
תבניות (עמוד )44-42
 10חזרות מכל תרגיל

5

( Good Morningעמוד )56
 3מחזורים של  10חזרות

<

( Get upעמוד )49-47

( Wind millעמוד )83

 3חזרות בכל יד

6

7
( Thrustersעמוד )90
 2מחזורים של  10חזרות

( Russian twistעמוד )92
 2מחזורים של  20חזרות
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 6.2.5תוכנית תרגול ל 30 -דקות
התוכנית מיועדת לתרגול יומי עצמאי,
התרגול מתאים למתרגלים בכל הרמות שעברו הדרכה בסיסית.

1

2

גליל (עמוד )39
 5דקות

3

חימום (עמוד )42-40
מחזור אחד

4

( Goblet quatעמוד )70
 10חזרות

+

תבניות (עמוד )44-42
 10חזרות מכל תרגיל

5

( Good Morningעמוד )56
 10חזרות

 3מחזורים

6
( Long cycleעמוד  3 - )80-78מחזורים של  3דקות

( Get upעמוד )49-47
 3מחזורים בכל צד
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7

( wind-millעמוד )83-82
 2מחזורים של  5חזרות
בכל יד

8

9

Pull up / Ring pull

russian twist

(עמוד )96
 2מחזורים של  20חזרות

(עמוד )92
 2מחזורים של  20חזרות

רוצה לשנות את עצימות התרגול ?
חזור לעמודים 103-104
שנה את המשתנים המשפיעים
על עצימות התרגול.

במתינות והדרגה.
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 6.2.6תוכנית תרגול ל 30 -דקות
התוכנית מיועדת לתרגול יומי עצמאי,
התרגול מתאים למתרגלים מתקדמים.

1

2

גליל (עמוד )39
 5דקות

חימום (עמוד )42-40
מחזור אחד

4

( Goblet quatעמוד )70
 10חזרות

6

3

+

תבניות (עמוד )44-42
 10חזרות מכל תרגיל

5

( Good Morningעמוד )56
 10חזרות

 3מחזורים

( snatchעמוד )88-85
 2מחזורים של  2דקות בכל יד

Overhead rotation

(עמוד )90
 10חזרות בכל יד

7
( wind-millעמוד )83-82
 2מחזורים של  5חזרות בכל יד
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8
( long cycleעמוד )80-78
 2מחזורים של  3דקות

9

( Get upעמוד )49-47
 60שניות

11

+

 2מחזורים

( leg liftעמוד )93
 2מחזורים של  20חזרות

10

pull up / ring pull

( Swingעמוד )64-62
 60שניות

(עמוד )96
 2מחזורים של  20חזרות

12
( russian twistעמוד )92
 2מחזורים של  20חזרות

 | 119תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס

ישומיש עדימ | 120

פרק 7
מידע שימושי
•רשימת מדריכים ומועדונים בישראל
•סדנת שורשי הקטלבלס
•קורס מדריכי קטלבלס
•המדריך לרכישת קטלבלס
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 .7מידע שימושי
לרשימת מדריכים ,סדנאות קטלבלס ,קורסים להכשרת מדריכים ומידע מקצועי:
www.kettlebells.co.il
לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לדואר אלקטרוניhirschuri@gmail.com :

 7.1רשימת מדריכים ומועדונים בישראל

רוצה להניף? בחר מדריך מוסמך מטעם ארגון הקטלבלס בישראל!
רשימת מדריכי קטלבלס של ארגון הקטלבלס בישראלwww.kettlebells.co.il :
מועדון ראשי :איתנים קטלבלס  -רבי עקיבא  ,50הרצליה.
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 7.2סדנת שורשי הקטלבלס

למאמנים ,מדריכים ומתאמנים מטעם ארגון הקטלבלס בישראל.

מטרת הסדנה
•מהו תרגול תנועתי תפקודי ומה ההיגיון בתרגול הקטלבלס
•הקניית ידע אישי בסיסי לשימוש בטוח ויעיל בקטלבלס
•כלים מעשיים לתרגול תנועתי תפקודי
•מבנה הקטלבלס וייחודו
•לימוד ותרגול get-up , dead lift , swing :והתאמת התרגילים למבנה המתרגל
•ועוד סודות שאף אחד לא סיפר לך על הקטלבלס…

 | 123תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס

ישומיש עדימ | 124

 7.3קורס מדריכי קטלבלס

תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס-
להנחיית שיעורים קבוצתיים ואימונים אישיים
מטעם ארגון הקטלבלס בישראל.

מטרות הקורס
•הכשרת מדריכי קטלבלס ,להנחיית שיעורים קבוצתיים ואימונים אישיים.
•לימוד והבנה של תיאוריית התרגול התנועתי תפקודי ויישומה הלכה למעשה בתרגול הקטלבלס.
•דרכי הוראה :הרצאות מלוות במצגות ולמידה דרך תנועה.
•תוכנית הלימודים של הקורס להכשרת מדריכי קטלבלס הינה ברמה בינלאומית ,ומכילה
תכנים מקצועיים ייחודיים ,מגוונים ואיכותיים ,המועברים בצורה בהירה.

קהל יעד
מדריכי כושר ובריאות ,מורים לחינוך גופני ,פיזיותרפיסטים ,מורים לאומנויות לחימה ,מדריכי
סטודיו ,עיצוב הגוף ,אירובי ,יוגה ,פילטיס ,יציבה ומחול המעוניינים להתמקצע ,להתקדם בידע
המקצועי ,להכיר ולהרגיש את יכולת התנועה בגוף ,להוסיף עומק לאימון ,רעיונות ותרגילים.
הקורס מתאים למדריכים שעברו הכשרות קטלבלס אחרות ולמתאמנים המעוניינים בהרחבת
ההיכרות עם האימון הפונקציונלי ואימון הקטלבלס.
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 7.4המדריך לרכישת קטלבלס
ההבדלים בין קטלבלס קלאסי לבין קטלבלס תחרותי
קטלבלס קלאסי
עובי הידית וגודל הקטלבלס משתנה בהתאם למשקלם ,כלומר ,קטלבלס במשקל  4ק"ג יהיה
קטן מאד ,לעומת קטלבלס של  48ק"ג שיהיה גדול מאד.
•יציקת ברזל.
•עשוי להרגיש נוח יותר לנשים ולבעלי מבנה גוף קטן .נוח יותר לתרגילים כמו ה,Wind-mill :
Get Up

•צבע הקטלבל שחור.
•למדריכי כושר ,מאמנים אישיים ,קרוספיט ולמתרגלים שהקטלבלס אינו תחום התמחות
שלהם.

קטלבלס תחרותי
עובי הידית וגודל הקטלבלס נשארים זהים בכל המשקלים .האחידות בעובי הידית ובצורת
הקטלבלס מקנה מספר יתרונות לקטלבלס התחרותי :
•טכניקת ההנפה נשארת זהה ממשקל למשקל ,כלומר ,ניתן להעלות בעומסים בהדרגה ,וכך
הגוף לומד לנוע בצורה זהה וטכניקה מדויקת בין אם מדובר בקטלבלס במשקל נמוך או
במשקל גבוה.
•מבנה הקטלבלס והאחיזה נוחים יותר לתרגילי ההנפה ולתרגול ארוך.
•צבע הקטלבלס  – 8 :ורוד – 12 ,כחול – 16 ,צהוב – 20 ,סגול – 24 ,ירוק – 28 ,כתום – 32 ,אדום,
 – 36אפור – 40 ,לבן – 44 ,כסף – 48 ,זהב.
•למתרגלים ומאמני קטלבלס בסגנון ספורט.

קטלבלס קלאסי

קטלבלס תחרותי
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באיזה משקל קטלבלס רצוי להתחיל ?

כדי לקבוע באיזה משקל כדאי להתחיל ,יש לדעת מספר משתנים:
•מצב הכושר הגופני של המתרגל.
•יכולת התנועה.
•מצב בריאותי (מגבלות ,יציבה וכדומה).
•מין.
•גיל.

המלצות משקלים לקניה ראשונה
יכולת
נמוכה
בינוני
גבוהה

גבר
ללא רקע בתרגול ,אחרי פציעה ,מבנה  8-12ק"ג
גוף קטן
ניסיון בתרגול ,יכולת תנועה טובה ,מבנה  12-16ק"ג
גוף בינוני
 16-24ק"ג
אתלט ,חזק ,מבנה גוף גדול

איתנים קטלבלס ()1964
יבוא ושיווק ציוד מקצועי לתרגול תנועה וכושר תפקודי
www.functionaltraining.co.il

אישה
 4-8ק"ג
 8-12ק"ג
 12-16ק"ג

תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס
תרגול תנועה תפקודי עוסק ביכולתנו לנוע ולתפקד בצורה יעילה יותר בחיי היום יום,
בהתאם לצרכינו הייחודים .התרגול מסיט את הדגש מ"איך הגוף נראה" ,ומחזק את
הקשר החשוב ל"איך הגוף נע ומתפקד"
שלוש שנים לאחר צאת "ספר הקטלבלס" ,יוצא הספר השני בסדרה ,הכולל תובנות
חדשות ומידע רחב יותר סביב התרגול הייחודי והאפקטיבי בקטלבלס .הספר כתוב
בשפה פשוטה ובהירה ,ונועד לשמש ככלי עזר למדריכים ולמתרגלים המעוניינים
בהרחבת ההיכרות עם התרגול התפקודי בכלל ותרגול הקטלבלס בפרט.
באמצעות הספר תכירו:
• מהו תרגול תנועתי תפקודי
• תרגול תנועתי תפקודי באמצעות קטלבלס
• ששת הכללים לתרגול תנועתי תפקודי
• זרמים ושיטות בקטלבלס
• דרכים לשיפור התנועתיות
• תבניות תנועה בסיסיות
• תרגילי קטלבלס
• תוכנית תרגול

אורי הירש  -מייסד אימון הקטלבלס בישראל ,מתרגל ומלמד תרגול תנועתי תפקודי
במכון "איתנים" ,מעביר סדנאות ליחידות העילית בצה"ל ומנחה סדנאות וקורסי
הסמכת מדריכי קטלבלס מטעם ארגון הקטלבלס בישראל.

מחיר מומלץ  79ש,,ח

”

