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דבר העורך
קוראים יקרים,
הספורט הוא הדת להמונים ,השפה הבין-לאומית המובנת על-ידי כל בן אנוש ,המכנה המשותף
הרחב ביותר .אין עוד תחום בעולמנו ,הסוחף כל כך הרבה בני אדם ,ללא הבדל גיל ,מין ,דת,
גזע ומעמד .הספורט מאחד מנהיגים ושועי עולם לצד פשוטי העם ,נשים וגברים ,צעירים
וזקנים ,מקצוענים וחובבים .רק איצטדיוני הספורט מסוגלים לכנס ,בעת ובעונה אחת ותחת
קורת גג אחת ,מאות אלפי אוהדים נלהבים ,המריעים לביצועים ספורטיביים של מושאי
הערצתם .רק הספורט מביא מיליארדים בכל מקום בעולם ובכל ענף לצפות בו-זמנית בשידור
הישיר בטלוויזיה .פלה ,מראדונה ,קרל לואיס ומייקל ג'ורדן בעבר ,ליונל מסי ,רונאלדו ,לברון
ג'יימס ויוסיין בולט בהווה ,הם גיבורי תרבות ,דמויות להזדהות ולחיקוי .לאורך כל ההיסטוריה
האנושית נהגו מדינות להשתמש בספורט להאדרת המשטר .בספורט מעורבים פוליטיקה,
כלכלה ,טכנולוגיה ,רפואה ,הימורים ,הרבה מאוד כסף ובעצם מה לא .הספורט הוא הדרמה
בהתגלמותה .יש בה יצריות ,קנאה ,מתח ,אך גם אהבה ובעיקר יופי אין קץ.
כל מי שבחר בספורט כדרך חיים זכה במתנה גדולה הגודשת את הגוף והנפש ומספקת חוויות
מרגשות מאין כמותן ,ניצחונות ,הפסדים ,שאיפות אין-סופיות ,אימונים סיזיפיים ,שיקום
מפציעות ובעיקר אהבה בלתי נגמרת לפעילות גופנית.
איגוד הכדורעף שמח להתחיל במסורת של הפצת ניוזלטר מורחב ,המיועד בעיקר לספורטאים
צעירים .הניוזלטר פורס בפני קוראיו מגוון רחב של כתבות ,שישמשו להם כ'ארגז כלים'
וכטעימה ראשונית בנושאים חשובים בדרכם בספורט בכלל ובענף הכדורעף בפרט.
ברצוני להודות לכל הכותבים והשותפים שסייעו בהפקת העיתון .אתם ,הקוראים ,מוזמנים
להגיב על הכתבות ,להביע דעתכם ולהעלות שאלות בנושאים השונים המפורטים בניוזלטר
וכמובן בסוגיות הקשורות למשחק הכדורעף.

בברכת הספורט "נעלה ונצליח"
דן שיראי ,עורך
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מפת מועדוני כדורעף
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צפון:
בענה
ג'ת
דליית אל כרמל
המעפיל
זכרון יעקב
חדרה
חיפה
טורעאן
כאוכב
כרמיאל
עילבון
קריית אתא
מ.א מנשה
מ.א עמק הירדן
מ.א עמק המעינות
מ.א מטה אשר
מ.א עמק יזרעאל
מג'ד אל כרום
משגב
נצרת
נחף
סכנין
עוספייא
עראבה
עין מאהל
קריית ים
דרום:
אשקלון
באר שבע
חורה
מ.א אשכול

מ.א בני שמעון
מ.א יואב
מ.א מטה בנימין
מ.א שער הנגב
קריית גת

שרון:
אבן יהודה
אורנית
הרצליה
הוד השרון
טירה
כוכב יאיר
כפר סבא
כפר קאסם
מ.א דרום השרון
מ.א עמק חפר
רעננה
תל מונד
מרכז:
אשדוד
אור יהודה
אריאל
בת ים
גבעתיים
חולון
ירושלים
מ.א מטה יהודה
מבשרת ציון
מודיעין
נס ציונה
קריית אונו
ראשון לציון
רחובות
רמת גן
תל אביב

דבר ראש מינהל הספורט ,ד"ר אורי שפר

מבדיקה שערך משרד התרבות והספורט במהלך השנתיים האחרונות עולה
כי מספר הספורטאים הפעילים בישראל הוא מהנמוכים באירופה ,וזאת על-פי כל אמת מידה
השוואתית (כגון מספר התושבים ,התמ"ג ועוד) .סקר נרחב שערך המשרד בשנת  2014ואשר
תוצאותיו המלאות יתפרסמו בחודשים הקרובים העלה בין היתר ,כי רק  18.1%מכלל תלמידי
כיתות ו' עמדו בהמלצות ארגון הבריאות העולמי לעיסוק בפעילות גופנית ובספורט (שעה
ביום ,כל יום) במהלך השבוע שקדם לסקר ,ובכיתות י"א-י"ב רק  9.5%עשו כן.
כדי להביא לפיתוח תרבות ספורט בת-קיימא ,להגדיל את מספר הילדים ובני הנוער העוסקים
בפעילות גופנית כחלק משגרת יומם ובמטרה להגדיל את מספר הספורטאים הפעילים ,יזמה
שרת התרבות והספורט ,חה"כ לימור לבנת ,את התכנית הלאומית "פרחי ספורט" לקידום
ספורט בקרב ילדים ובני נוער (החלטת ממשלה מספר  .)1016התכנית אושרה ביום ה' בטבת,
תשע"ד (.)8.12.2013
תכנית "פרחי ספורט" ,שהוקצו לה יותר מ 370-מיליון ש"ח (בחמש שנים) ,באה לקדם מסר
וחשיבה פרואקטיביים .הדגש בתכנית מושם על חיזוק מרכיבים חברתיים ,ערכיים ,ותרבותיים
באמצעות פעילות ספורטיבית ,תוך מקצועיות והטמעת האהבה לעיסוק בספורט על פני שנים
רבות .התכנית מעניקה עדיפות ליישובי הפריפריה ולספורטאיות.
התכנית מעבירה מסר חד וברור :יש לקיים פעילות גופנית ספורטיבית לשם קידום הבריאות
וההנאה ,תוך למידה ספורטיבית על-פי צורכי הילד/ה בגילים השונים .המטרה היא להביא
לגידול של  50,000ספורטאים פעילים מגיל  13ויותר בתוך  5שנים ,ולשלב את הפעילות
הגופנית והספורט כדרך חיים בקרב רבבות בני נוער נוספים.
בהיבט זה ,בענף הכדורעף נרשמו  95קבוצות חדשות שהוקמו ב 47-רשויות ברחבי המדינה
בגילים  ,12-10מהן ב 10-רשויות שבהן לא פעלה עד כה קבוצת כדורעף.
אני מאמין שבשיתוף פעולה של שותפינו לדרך ,התאחדות הספורט לבתי-הספר ,הרשויות
המקומיות ואיגודי והתאחדויות הספורט ב 12-הענפים שנבחרו לתכנית ובהם הכדורעף ,יהיה
אפשר לפתח תרבות ספורט נכונה יותר ,שתעודד את ילדינו ליטול חלק בפעילות גופנית
בריאה ומהנה בענף האהוב עליהם.
ברגשי כבוד
ד"ר אורי שפר
ראש מינהל הספורט
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צוחק מי שצוחק אחרון:
חשיבות ההומור בספורט
מיכל יערון ד"ר גיל גולדצויג איריס הרץ
אפשר להתייחס לספורט ברצינות תהומית ,ואפשר גם לראות בו משהו מגוחך לחלוטין .אז איך
ניתן להשתמש בהומור להפגת מתחים וחרדות במהלך אימון או תחרות?
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כמעט כל מי שעוסק בספורט ,בין אם באופן חובבני ובין אם כעיסוק תחרותי ,לוקח את הספורט
ברצינות .הוא נתפס תמיד כעבודה קשה ,מאמץ בלתי מתפשר ,תחרותיות ,קפדנות ,יצרים
משולהבים ועוד ,שנראים רחוקים מאוד מצחוק ומהומור .אבל במבט מבחוץ אפשר בהחלט
לראות את כל המגוחך והאבסורדי שבעיסוק בספורט :חבורות של נשים וגברים מתלבשים
ב"געטקס" צרים אך ורק כדי לרכוב על אופניים ,אנשים רציניים רבים על כדור כמו שלא היו
מעיזים בשום מקום אחר ,נשים וגברים קופצים לארגז חול ,ועוד מבלי להזכיר את הרצים
למרחקים ארוכים בכל מזג אוויר למרות שרכב ממוזג חונה ליד ביתם ואת אותו בחור שביקש
מאחד החתומים מטה טרמפ לחדר הכושר ונענה בשאלה" :למה אתה לא רץ לשם"?
אפרים קישון ,מגדולי ההומוריסטים ,תיאר פעם משחק כדורגל כאגדה שמספרים שבטים
רחוקים על האדם הלבן" :האדם הלבן מחולל פלאים – נפגשים  22איש בבגדים צבעוניים ועוד
אחד לבוש שחורים .זה שלובש שחורים שורק ומתחיל לרדת גשם"....
בספר "מלכוד  "22כתב ז'וזף הלר שגביעי ספורט מעידים על כך שהצלחת לעשות משהו חסר
תועלת לחלוטין יותר טוב מכל אחד אחר.

הצחוק יפה לבריאות

אז מהו בעצם הומור? "הומור הוא היכולת של בני אדם לעורר תחושות של הנאה ,צחוק ובדיחות
הדעת אצל עצמם ואצל אחרים" (ויקיפדיה) .הטענה המקובלת היא שהומור הוא ייחודי לבני
אדם ,והוא יכול להתבטא בכל צורה של תקשורת – מילולית ,חזותית וקולית .מקור המילה
"הומור" הוא ברופאים היוונים שראו את מצב הרוח של האדם כתלוי במזיגה של נוזלי הגוף
(מרירות או ליחות; מכאן למשל ביטויים כמו "מרה שחורה") .חשוב לציין שהצחוק וההומור
נחשבו למרכיבים משמעותיים בתהליכי ריפוי פיזיים ופסיכולוגיים במשך אלפי שנים" .לליצן
טוב יש תרומה לבריאות הקהילה יותר מאשר ל 20-אתונות עמוסות תרופות" (תומס סידנהם,
מי שנחשב לאבי הרפואה הבריטית במאה ה.)16-
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מורכבות ההומור

הומור וצחוק הם תופעות מורכבות ביותר ,שיש להן מרכיב הכרתי (קוגניטיבי) ,רגשי ,פסיכולוגי
והתנהגותי :מבחינה התנהגותית ,צחוק הוא בד"כ ביטוי להומור; מבחינה רגשית ,חוויה
הומוריסטית קשורה לתחושה נעימה; מבחינה הכרתית ,הומור קשור בד"כ לתפיסה של פרדוקס
ולשחרור מחוקי החשיבה הרציונלית .כשצוחקים ,דם זורם לפנים ומכאן הקישור של צחוק
לחום ועצב לקרירות .גם המערכת החיסונית מגיבה :יש ממצאים רבים המעידים על קשר חיובי
בין פעילות מערכת החיסון ובין צחוק והומור.

התמודדות עם פחדים וחרדות

להומור יש תפקידים חשובים נוספים כמו יצירת יחסים בין-אישיים ושימורם וכמנגנון הגנה,
המאפשר להתמודד עם פחדים וחרדות .בעזרת הומור ניתן להסתגל כהלכה למצב מעורר
חרדה ולשמור על מרחק פסיכולוגי מהדבר המפחיד .נדמיין לרגע מצב של לפני תחרות :הלב
דופק ,לחץ הדם עולה ,האדרנלין זורם .מה עושים כדי לשחרר לחץ? יש מי שישתמש בתרגילי
הרפיה ,בנשימות ובדמיון מודרך ,אבל אפשר גם לחשוב על האבסורד שבמצב ,להיזכר בבדיחה
טובה ,לנסות לראות כמה אני נראה מגוחך כשאני עומד על קו הזינוק ובעיקר איך נראים
המתחרים שלי .כשהרץ מנסה להתרכז במשימה שלפניו ,ומחשבות טורדניות ממלאות את
ראשו ,טוב יעשה אם יהיה מסוגל להיזכר באירוע מעורר חיוך או לדמיין את יריביו המפחידים

ביותר באופן מגוחך .סוג זה של שליטה
על המחשבות יאפשר לו גם להתחרות
טוב יותר וגם לעורר לחץ אצל המתחרים
(הלחוצים גם ככה)  -רגע לפני המאמץ
הגדול אתה מחייך...
כפסיכולוגים של הספורט אנו מאמינים
שניתן להשתמש בהומור ועם זאת לשמור
על רצינות .יותר מכך ,אנו מאמינים ששימוש
נכון בהומור הוא גם רצוי וגם אפשרי כדי להגשים את
האידיאל של נפש בריאה בגוף בריא .כוונתנו היא כמובן להומור
שמתקשר לנכונות לקבל את עצמנו ולראות את המגוחך שבכל אחד מאתנו ולא לציניות ,לבוז
או לעלבונות ,שהם גורמים הרסניים במיוחד.

איך ניתן להשתמש בהומור במהלך אימון או תחרות?

8

הומור הוא כאמור מרכיב חיוני בתקשורת .הוא יכול לשפר את התקשורת בין מאמנים ובין
ספורטאיהם ,בין מאמנים להורי הספורטאים וגם בתוך המשפחה .הצחוק עוזר לשבירת הקרח
ומעיד על אמון :אם אנחנו מסוגלים לצחוק יחד ,סימן שאנחנו נותנים מספיק אמון זה בזה.
צחוק באימון (במהלך האימון ולא ל"לעשות צחוק מהאימון") ישפיע על מצב הרוח וההומור גם
אחר-כך .פעמים רבות מאמנים נכנסים למאבקי כוח מול ספורטאים ,במקום לשחרר את המתח
שנוצר בעזרת שימוש מושכל בהומור .לצחוק עם ועל ספורטאי שהתנהג שלא בחוכמה יכול
להוציא את הספורטאי ואת המאמן ממצב של מאבק ומתח מיותר באימון .יתרה מכך ,במקום
להיכנס למאבקים במצבי משבר קבוצתיים ולחפש אשמים ,היכולת לצאת ממצבי דחק על־ידי
הומור מאפשרת לכל צד לקחת אחריות על עצמו ולחשוב פעמיים לפני ה'פדיחה' הבאה.
  
אז איך נשתמש בהומור במהלך אימון או תחרות?
ישנן דרכים שונות .למשל :בוחרים ְלמה להתייחס .זה יכול להיות מחבט טניס ,כדור ,מגבת,
בקבוק מים או אביזר אחר; אפשר להתייחס לאנשים  -ליריב ,לשופט וכו' ,ואפשר להתייחס
לעצמי .תחשבו למשל על שחקן טניס שפוחד מהיריב .היריב נתפס בעיניו כמאיים ומפחיד,
והוא נכנס למעגל של חרדה .צריך לזכור שמבחינה קוגניטיבית ,כאשר אנו רואים מישהו
שאנחנו מאוימים ממנו ,אנחנו מלבישים אותו בתחפושת של כל הדברים המאיימים שאנו
מכירים ,ובכך אנו מגבירים את תחושת האיום .תחושת איום קשורה בתגובה פיזיולוגית כמו
עלייה בלחץ הדם ובדופק.
אבל ,אנחנו יכולים להפוך את האנרגיה המשתוללת בגוף בעקבות החרדה  -לצחוק .נדמיין
את היריב בצורה מגוחכת :נקצין תכונות שלו שאנחנו מכירים ,או נדמיין אותו עם מכנסיים
עד הפופיק ונעליים גדולות בכמה מידות מתרוצץ במגרש בטירוף ומנסה לתפוס את הכדור.

פתאום הוא כבר לא נראה כל כך מפחיד .בואו נדמיין את הכדור כמי שיש לו פנים אנושיות
ורצון משל עצמו והוא צוחק על היריבים.
אפשר כמובן גם לצחוק על עצמנו – כמה מגוחך זה נראה שאני מתרגש כל כך מהדבר הזה.
ספורטאים רבים במצבי תחרות כועסים על עצמם  -שהם מתרגשים או מפחדים ("למה אני כל
כך נלחץ? זאת רק תחרות מטופשת .)"...כעס כזה יוצר מעגל של חוסר אונים וחרדה .אז במקום
לכעוס אפשר לנסות לראות את המצחיק – אם אני מסוגל לצחוק על עצמי ולקבל את עצמי גם
כשאני מרגיש חלש ,לא מוצלח ומפחד ,אז אני יכול לעשות הכול...
נחשוב על אדם שנכנס בפעם הראשונה לחדר כושר .הוא רואה סביבו עשרות גברים ונשים
חטובים ,מתאמנים על מכשירי עינויים שונים ,ומתחיל להרגיש את עצמו חלש ורופס ...אפשרות
אחת היא 'לקבור את עצמו' ,לברוח הביתה ולא להיראות יותר .אפשרות שנייה היא להבין כמה
כל המצב נראה אבסורדי ולחשוב עד כמה האנשים מסביב נראים מגוחכים...
נחשוב גם על תשובות הומוריסטיות להתמודדות עם לחץ .ה"תסריט הרע ביותר" הוא אחת
הטכניקות המקובלות בתחום הפסיכולוגיה של הספורט ,המשלבת הומור לשם התמודדות עם
מצבי לחץ .הרעיון הוא לשאול את עצמך מהו הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לך .לפעמים
תשובה הומוריסטית על שאלה כזו יכולה לעזור לספורטאי להתגבר על קושי או חרדה .אז מה
הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בזינוק למים? שלא יהיו מים בבריכה...
אפשר גם להשתמש בהגזמה לצורך הגחכה" :לא רק שאכשל אלא גם יישבר לי המחבט ,יפלו
לי המכנסיים באמצע התחרות ,ובדרך בחזרה יירד גשם."..
שימוש במטאפורות (אני נראה כמו) ,יצירתיות ואימפרוביזציה (בוא נראה אותך נותן סרבים
מתוך דלי )...יכול להעשיר את החוויה של הספורטאי ,לתרום לקשר טוב יותר עם המאמן ולעזור
בהתמודדות עם תחרויות.
לסיכום ,חשוב להדגיש  -הומור הוא כלי חשוב בספורט כמו בחיים ,ואם ספורט וחיים אחד
הם ,ברור שהומור חייב להיות שזור בהם.

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו:
https://www.facebook.com/LaufMichal?ref=hl
אתר לעוףhttp://www.lauf.co.il :
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תזונה
נכונה
לספורטאים
צעירים
עינב גרוסמן

דיאטנית קלינית וספורט B.Sc RD
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תזונה נכונה בגיל ההתבגרות חשובה מאוד להתפתחות ולגדילה תקינות ,כמו גם לביצועים
גופניים ומנטאליים .מדובר במיוחד בספורטאים צעירים ,שמלבד ההוצאה האנרגטית המוגברת
עקב האימונים ואיבוד נוזלים ומלחים ,מושקעת אנרגיה גם בגדילה ובהתפתחות ,נוסף לשגרת
היום-יום העמוסה שלהם .כל אלה מחייבים התייחסות למצב התזונתי שלהם ,להרגלי האכילה,
להישגים הגופניים ולמעקב סדיר אחר הגדילה .מומלץ אפוא להיות במעקב אצל דיאטן/ית
ספורט ולהתאים את התזונה לאימונים כמו גם לגדילה ולהתפתחות מיטביות.

חשיבותה של שתיית מים

שמירה על מאזן נוזלים תקין חשובה לבריאות ולפעילות גופנית תקינה .ללא מתן תשומת-
לב לתזונה ולשתייה מספקת ניתן להגיע בקלות למחסור שיוביל לירידה בביצועים הגופניים
והמנטאליים בטווח המיידי ו/או הארוך .שתייה לא מספקת עלולה לגרום להתייבשות .מחקרים
מראים שירידה של  2%ממשקל הגוף כתוצאה מאיבוד נוזלים מפחיתה את יכולת הביצוע
המקסימאלית ב .10%-התייבשות גורמת גם לתופעות גופניות שונות :נפח הדם יורד (פחות
דם מגיע לעור לנידוף חום ולשריר) ,הדופק עולה (מנגנון פיצוי) וכך גם חום הגוף ,התשישות
והתכווצויות השריר .מתגברות גם תופעות כמו סחרחורת ,כאב ראש ,סיכון למכת חום ולפציעות.

כמה לשתות?

במהלך היום מומלץ לשתות הרבה.
יש לקחת לבית-הספר בקבוק מים אישי ולסיים אותו.
בסביבות שעה וחצי לפני האימון  -לשתות כ 500-מ"ל מים.
במהלך האימון  -ללגום מהבקבוק האישי  200-100מ"ל בכל  30-20דקות.
באימונים ארוכים של יותר משעה וחצי מומלץ להוסיף פחמימות ונתרן (למשל ,לאכול פרי

יבש בהפסקה או לשתות משקה איזוטוני (הכנה ביתית :לליטר משקה  -חצי מיץ  +חצי מים
 +עד רבע כפית מלח) ,או ויטמינצ'יק מדולל  /מים בטעמים עם קורט מלח.
בסיום האימון  -לשתות פי  1.5מהכמות שאיבדנו.
זכרו ,שתייה היא כמו אימון .יש לתרגל שתיית מים נכונה ולהתמיד בה עד שתהפוך להרגל
קבוע.
הערה :כדאי לנטר את צבע השתן :שתן שקוף הוא מדד לשתייה מספקת.

תזונה המותאמת לאימונים
ברזל ומגנזיום

חסרים תזונתיים ,במיוחד ברזל ומגנזיום החיוניים לתהליכי אנרגיה בגוף ,שכיחים באוכלוסייה,
אך אצל ספורטאים החסרים הללו נפוצים יותר עקב איבוד רב במהלך פעילות .להלן סוגי
מזונות העשירים בברזל ובמגנזיום ,שמומלץ לצרוך אותם בתפריט היומי:
ברזל :בקר ,הודו ,עוף ,דגים ,קטניות ,גרעינים ,עלים ירוקים .שימו לב :ברזל שמקורו מהחי
נספג בצורה טובה יותר מברזל שמקורו בצומח .ויטמין ( Cשמקורו בפירות הדר ,גמבה,
עגבנייה ,קיווי) ,מסייע בספיגת הברזל ממקור צמחי ,ועל כן מומלץ לאכול מזונות שמכילים
ברזל מהצומח עם מזונות המכילים ויטמין .C
מגנזיום :עלים ירוקים (חסה) ,קטניות (שעועית ,אפונה ,עדשים),
אגוזים (קשיו ,ברזיל) ,גרעינים ,שקדים ,דגים.

מה לאכול ומתי?

ככלל ,יש לגוון את סוגי המזונות ולאכול אוכל ביתי ,טרי ועונתי .יש
לזכור שארוחות מזינות במהלך היום וארוחה מזינה לאחר אימון
חשובות לא פחות מהאימון עצמו .הן מאפשרות לחדש את
מאגרי האנרגיה ,לשקם את נזקי השריר ולבנות אותו.
מה לאכול?
מתי?
סוגי ארוחות
בוקר ,צהריים וערב מזון מגוון המכיל פחמימות (אורז ,פסטה ,לחם,
ארוחות מאוזנות
תפו"א ועוד) ,חלבונים (עוף ,דג ,ביצה ,גבינה),
		
ירקות בצבעים שונים ומעט שמן (שמן זית,
		
טחינה ,אגוזים)
		
שעה לפני אימון פחמימה דלת שומן כמו :פרי  /לחם עם ריבה
ארוחת 'תדלוק'
או דבש או גבינה  /חטיף אנרגיה  /מעט פירות
		
יבשים (תמרים  /משמשים)
		
כריך עם גבינה  /משקה בוקר  /יוגורט ופרי
ארוחת 'התאוששות' בסיום האימון
טלhttp://www.einavgrossman.co.il 050-8242023 :

Grossman.einav@gmail.com
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חופים

ונהנים

אלעד סימון

רכז כדורעף חופים באיגוד הכדורעף

כדורעף חופים הופך לאחד הענפים המובילים בעולם ,וככזה יהיה גם אצלנו הענף החם ולא
רק בקיץ...
כן ,כבר מזמן ברור שאין צורך בחוף ים כדי לשחק כדורעף חופים .לאוסטריה ,מדינה ללא חוף
ים ,יש זוגות שמככבים בסבבים העולמיים .לגרמניה יש אלופי עולם ומדליסטים אולימפיים,
וגם מדינות קרות כמו פולין ,צ'כיה וקנדה מתהדרות בצמדים אולימפיים ברמה הגבוהה
ביותר .אפרופו קנדה ,הזוג הקנדי הבכיר הוא יהודי  -ג'וש בינשטוק וסם שכטר ,שגם השתתפו
במשחקי המכביה.

הפרויקט האולימפי
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ובישראל ,הפרויקט האולימפי שלנו ,שמוביל המאמן
הלאומי שקד חיימי ,החל לפני כשנתיים וכולל 4
שחקנים בכירים שמצוותים לשני צמדים :הזוג
הבכיר  -אריאל הילמן ושון פייגה ,וזוג העתודה
אלון סנדרוביץ ונתי אוחנה .הארבעה ,שחקני
עבר בנבחרות ישראל באולם ,שינו כיוון ובחרו
להשקיע את כל מרצם בחוף מתוך אמונה
ששם יוכלו להגשים את חלומם – השתתפות
במשחקים האולימפיים.
עונת התחרויות האחרונה הייתה מצוינת מבחינת שני
הזוגות .אריאל ושון סיימו את עונת התחרויות הסדירה
במקום ה 24-באירופה ובמקום ה 55-בעולם .מדובר
בהישג אדיר לזוג שמתאמן יחד רק שנתיים .ההישג זיכה אותם
בכרטיס למשחקים האולימפיים האירופיים שייערכו בקיץ
בבאקו ,בירת אזרבייג'אן .גם אלון ונתי ("אלונתי" ,כמו שאנחנו
מכנים אותם) סיימו עונה מצוינת .את אליפות העולם עד גיל 23
הם סיימו במקום התשיעי ,בדיוק באותו מקום שבו סיימו את
אליפות העולם לאוניברסיטאות.
בין הנשים ניתן לציין את יעל ילין וג'ניפר גוז ,שחקניות נבחרת ישראל ,שייצגו את ישראל
בסיבוב השלישי של הגביע היבשתי שייערך בחודש מאי הקרוב במונפלייה ,צרפת.
חפשו אותם בפייסבוק.

נבחרות צעירות

המדינות המארחות את התחרויות הבינ"ל :פולין ,שאירחה את אליפות העולם עד גיל ,23
שבה סיים הצמד הישראלי אלון סנדרוביץ ונתי אוחנה במקום התשיעי ,תארח השנה את
אליפות אירופה עד גיל  .22אנו מקווים לראות לפחות זוג ישראלי אחד מצליח ,כמו "אלונתי"
שלנו ,ואולי יותר .את אליפות העולם עד גיל  20תארח השכנה הקפריסאית ,והאליפות עד
גיל  18תתארח השנה בליטא .בשנה שעברה סיים זוג הנערות שלנו קריסטין וקתרין זילברמן,
כמו הגברים ,במקום התשיעי.
איתור שחקני/ות נבחרות :אנו נערכים במרץ לקראת עונת התחרויות הבין-לאומית שתחל
בחודש יוני ומחפשים את שחקני ושחקניות החופים שייצגו את ישראל באליפויות אירופה
השונות .ימי מיון לנבחרות עד גיל  ,18עד גיל  20ועד גיל  22ייערכו בחופשת הפסח .תאריך
מדויק יימסר באתר האיגוד .אנו מזמינים את כל השחקנים והשחקניות הצעירים להגיע
לימי המיונים .אולי אתם תהיו הדבר הבא של כדורעף החופים הישראלי?
בימים אלו אנחנו עובדים על כמה פרויקטים :הקמת בתי-ספר לכדורעף חופים בכל הארץ
(אחד מהם נפתח לפני זמן-מה באשדוד) ,קיום טורנירים בכל רחבי הארץ ,קורס מדריכי
כדורעף חופים שייפתח בקיץ (יש המון עבודה ...נשמח לחבר אתכם למרכזים שמחפשים
מדריכים) ,הקמת אקדמיה למצטיינים במכון וינגייט ועוד ועוד.
איגוד הכדורעף קורא לכם! כענף מתפתח אנו מחפשים אתכם – שחקנים צעירים ,שרוצים
להתפתח יחד איתנו .נשמח שתהיו חלק מהפעילות וההצלחה.

אנו מאחלים לכולכם עונת חופים נהדרת.
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כדורעף :מניעת
פציעות בגיל הצעיר
תומר תירוש

פיזיותרפיסט מוסמך  ; B.P.Tפציעות ספורט ואורתופדיה www.tirosh-pt.co.il
בתחילת דרכי שיחקתי כדורעף וגם לבשתי את מדי נבחרות ישראל .כיום אני משמש
כפיזיותרפיסט של איגוד הכדורעף ,ואני רוצה להציע לכם כמה טיפים לתחזוק נכון של גופכם
במהלך האימונים ,ומה מומלץ לעשות כדי למנוע פציעות.
זכרו! הדרך הטובה ביותר לטפל בפציעה היא למנוע אותה!

מתיחות
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בסיומו של כל אימון כדורעף מומלץ להקדיש כמה דקות לביצוע מתיחות לקבוצות השרירים
המרכזיות דוגמת שרירי התאומים (בגב השוק) ,שרירי הארבעה-הראשי (חזית הירך) והשרירים
סביב הכתף והזרוע .המתיחות תורמות בשני תחומים מרכזיים:
 .1מניעת פציעות על-ידי שמירה על שריר ארוך :בעקבות הפעילות השריר נוטה להתקצר,
וכאשר הוא נמצא במצב מקוצר הוא אינו 'סלחני' במצבים קיצוניים כגון שינוי-כיוון חד ,נחיתה
לא צפויה ,גלגול להצלת כדור וכיו"ב .לעומת זאת ,שריר ארוך ואלסטי יודע 'לתקן' ולהגיב היטב
במצבים פתאומיים ולמנוע פציעה.
 .2התאוששות :ביצוע מתיחות בסיום האימון מסייע לשריר לפזר את חומצת החלב שנצברה
בו במהלך הפעילות .חומצת החלב היא זו שמקנה לנו את התחושה שהשריר נתפס ושהוא כבד,
עייף וכואב .ביצוע מתיחות משחרר את התחושות הללו וגורם לכך שנקודת הפתיחה של הגוף
בתחילת האימון הבא היא טובה יותר באופן משמעותי.

תרגילי חיזוק

כחלק מתהליך האימון מומלץ לשלב תרגילים הכוללים פיתוח כוח וחיזוק ,שהרי כדורעף הוא
ענף שמרכיב הכוח המתפרץ בו משמעותי מאוד ,וכאשר השרירים מסוגלים לפתח כוח מרבי,
הביצועים משתפרים ובאים לידי ביטוי בצורה טובה יותר .קבוצות השרירים המרכזיות שרצוי
לחזק בכדורעף הן שרירי הרגליים ,הבטן ,הגב והכתפיים.

חיזוק שרירי הליבה

שרירי הליבה ( - )Core musclesאותם שרירים עמוקים הנמצאים בליבת הגוף ,באזור הגב
והבטן ,תורמים רבות ליציבת הגוף .הם מתגייסים לפעולה כבסיס תומך לגוף בזמן הפעלת
השרירים החיצוניים יותר .למשל  -במהלך הנחתת הכדור שרירי הליבה מתגייסים ,מתכווצים
ומחזיקים את הגב והבטן כדי שהכתף תוכל לייצר מהירות ולסייע בחבטת הכדור בעוצמה.

תרגילי יציבות ושיווי משקל

מרכיב נוסף שחשוב לתרגל כדי למנוע פציעות הוא יציבות הגוף ושיווי המשקל .הנוסחה היא
פשוטה :אם הגוף שלנו יידע להגיב מהר למקרים שבהם כוח חיצוני מפתיע אותו (דוגמת כדור
מהיר שמגיע אלינו או נחיתה לא טובה מחסימה שבה יש חשש לנקע בקרסול) ,אזי המפרק
הרלוונטי יידע לחזור מהר למקומו הטבעי ,מבלי לחצות את טווח התנועה הנורמלי שלו .מפרק
החוצה את טווח התנועה הנורמלי שלו מוביל בדרך כלל לפציעה (דוגמת פריקת כתף ,נקע,
קרע ברצועה ועוד).
אימון נכון של תרגילי יציבות ישמור על עירנות של מנגנון ההגנה והתיקון של הגוף ודריכות
לפעולה ועל מהירות תגובה טובה בעת הצורך .תרגילים אלה מבוצעים בדרך כלל על משטחים
שאינם יציבים כגון מכשיר ה"בוסו" או "פיתת שיווי משקל".
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חיזוק ()Strengthening
זאבי הרשקוביץ

רכז כושר גופני ושיקום באקדמיה למצוינות במכון וינגייט; מאמן כושר במכבי ת"א
לפני שנים אחדות נתקלו מאמנים שעבדו עם ילדים בעלייה בשכיחות של פציעות עומס.
תופעה זו ,שקורית בדרך כלל רק בגיל הבוגר ,נבעה מעלייה בתדירות ובעצימות האימונים אצל
ילדים ,בהתאם לדרישות הענף .הדבר חייב חשיבה מחודשת לגבי היקף האימונים ותוכנם ועל
יצירת 'תחום מתווך' שיכין את הגוף בצורה יעילה לעומסים הנדרשים מהספורטאי הצעיר.
תופעה נוספת שגילו המאמנים הייתה העובדה שספורטאי צעיר שטופל אצל פיזיותרפיסט
ועבר שיקום לאחר פציעה ,מפגין איבר חזק ויציב יותר מאשר לפני הפציעה .עובדה זו גרמה
להוספת אימוני חיזוק באופן קבוע ולמציאת תרגילים ואביזרי עזר כמו בוסו ,פיתה ,גליל ועוד,
שישרתו את כלל הגוף ובעיקר את מרכזו (הליבה .)Core -
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מהי תכנית חיזוק?

הכוונה לתרגילים שנועדו לייצב את צירי התנועה המרכזיים ולתמוך בהם באמצעות חיזוק של
קבוצות שרירים שנפגעו כתוצאה מהעדר שימוש בהן ומחוסר אימון במשך תקופה ארוכה.
'כלי העבודה' העיקריים
גירוי של אותם שרירים משפר את יציבות הגוף בעת הפעלת הגפייםֵ ,
המאפשרים תנועתיות יעילה יותר ובעלת שליטה מלאה ובאזור הליבה .היתרונות המיידיים של
אימונים לחיזוק הליבה הם:
הפחתת הסיכון לפציעות
שיפור היציבות והאיכות התנועתית ,כולל קואורדינציה ,כתוצאה מייצוב וריענון השרירים
שהיו בחסר תנועתי
שיפור הסבולת ,שמונעת הידרדרות כתוצאה מעייפות השרירים
עמידות טובה יותר במקצועות המגע בגלל מרכז גוף חזק.
בעקבות דחיפה משמעותית של אנשי המקצוע בתחום הפיזיותרפיה והשיקום חלה בשנים
האחרונות התעוררות מרשימה בנושא חיזוק המערכת השרירית ותחילתו של שיתוף פעולה
של המאמנים עם אותם אנשי מקצוע .ישנן תקופות כמו תחילתה של שנת פעילות ,פגרה או
חזרה ממנה בעקבות שיקום מפציעה וגם  -מנופי גוף ארוכים בתחילתו או בעיצומו של גיל
ההתבגרות ,הדורשים פעילות מוגברת ועקבית של חיזוקים רלוונטיים.
דוגמה טובה להשפעתו של טיפול פיזיותרפי היא חזרתם לפעילות של שני שחקני נבחרת
ישראל בכדורעף  -גנדי סוקולוב ואריק קצנלסון ,שעברו פציעה קשה ובעקבותיה טיפול מסור
והתמדה מעוררת התפעלות בתכנית החיזוקים ,שהחזירו אותם לצמרת הכדורעף בישראל.

'מדינת האינטרנט':
הרשתות החברתיות
בעולם החדש
17
הרשתות החברתיות הפכו את עולמנו לנטול גבולות גיאוגרפיים ,גיל ,מין וזמן ולמקום שבו
הכול יכול לקרות .הרשתות מאפשרות לנו לתקשר ,להגיב ,להציע ובעיקר  -להגיע לקהלים ללא
גבול" .מדינת האינטרנט" היא המדינה השלישית בגודלה בעולם מבחינת אוכלוסייתה – גדולה
בהרבה מאוכלוסייתה של ארצות-הברית כולה .עוצמת החשיפה הוא בלתי נתפסת!
היופי של הרשתות החברתיות טמון ברעיון קטן אחד ,ולפיו כולם יכולים לתקשר עם כולם ,על
בסיס חבר מביא חבר .הן ממחישות היטב את השיר הכל כך מוכר לנו "כל העולם כולו גשר צר
מאוד".
הרשתות החברתיות של איגוד הכדורעף (פייסבוק ,אינסטגרם ,יוטיוב ,טוויטר ,ויין) הן תוססות
וגדושות פעילות  24שעות ביממה .הן מהוות כלי דינמי וחשוב ביותר להעברת מסרים ,חוויות,
דעות ,תגובות ,תמונות ,סרטונים ומה לא .היכולת ליצור קהילות ונישות בתוך הרשתות
החברתיות מאפשרת לנו להשיג חשיפה רבה יותר לנושאים חשובים .ביכולתן של הרשתות
החברתיות למנף אגודות ,משחקים ,רעיונות ועוד ,ואם משכילים להשתמש בהן כהלכה -
השמים הם הגבול .הרשתות החברתיות הוקמו עבורכם ,ואנו מודים לכל המגיבים על הלייקים,
השיתופים והתגובות .הרגישו בבית להגיב ולשתף אותנו!

טיפים לקידום דף פייסבוק
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בראש ובראשונה  -זהירות .כל העלאה של פוסט לרשת מחייבת זהירות ,תבונה ומחשבה.
שהרי אין לשכוח שלמילים יש כוח עצום ,וכל מידע שמועלה ברשת מגיע לעשרות אלפי
גולשים ,ואולי יותר.
העלאת מודעות .ככל שיותר אנשים ידעו על קיומכם ,כך יש סיכוי רב יותר שתוכלו לקדם
את הדף שלכם לגולשים רבים יותר.
מיצוב הדף .ניהול שוטף של דף האוהדים הוא דרך מצוינת לחשיפה מוגברת .גולשים
שמגיעים לדף האוהדים שלכם יכולים להתרשם מההתנהלות ומהנתונים המוצגים בעמוד.
זה מתחיל במספר הלייקים .לדוגמה ,שתי אגודות הדומות בגודלן ,לאחת יש  142לייקים
ולשנייה  – 1420לאיזו מהן יש סיכוי רב יותר שתתנו אל הלייק שלכם? זה ממשיך במה
שקורה בעמוד של המועדון  -האם מוצגים בו כתבות ,סרטונים ,התכתבויות ,דיונים,
וסקרים בנושאים מעניינים ,טיפים ,מידע רלוונטי לאוהדים ועוד ועוד? האם התכנים
מתעדכנים ומתחדשים כל הזמן?
כאשר נחשפים להתרחשויות ולמידע עדכני בדף האוהדים של המועדון מבינים שקורים
שם דברים ,שמעניין להיות שם ,שזה חם ואקטואלי ,שהרבה מתעניינים בו וכנראה
שמקבלים משהו בתמורה.
לייקים מביאים עוד לייקים .העובדה שחברים רואים חברים אחרים שעשו לייק ,והם
נכנסים לאתר המועדון וגם שם רואים פרצופים של חברים שלהם שעשו לייק – כל זה מביא
עוד לייקים ,כי אנחנו סומכים על החברים שלנו .עוד לייקים שווים עוד אוהדים פוטנציאלים.
לאוהדים שמבינים שמדובר במועדון שמעדכן את דף האוהדים שלו באופן שוטף ,קל יותר
להזדהות איתו ולהיות חלק מהקהילה.
טיפול מהיר ונכון בפניות ובתגובות שליליות .לא מדובר רק בעדכון תכנים ,העלאת
המודעות ומשיכת לקוחות באמצעות דף האוהדים .דף הפייסבוק אמור לשמש כבמה לדו-
שיח עם האוהדים .דף שאינו מנוהל כהלכה עשוי ליצור תדמית שלילית יותר מאשר חיובית.
יש לזכור שהפייסבוק הפך לכלי ל'פניות הציבור' .הזמינות שלו והיכולת של כל אחד לראות
את העמוד מעניקות לאנשים כוח ודרך קלה להעביר מסרים .התמודדות נכונה ומהירה
בטיפול בתגובות של אי שביעות רצון מצד האוהדים עשויה למנוע תדמית שלילית ויחסי
ציבור גרועים.
מינוף תגובות חיוביות .את התגובות החיוביות בדף האוהדים צריך למנף! לנהל שיחה
סביב הנושא ,לתת לאחרים להגיב ,לעורר דיון מיידי ,גם אם הוא מצומצם ,ולא לחכות כמה
ימים כי זה הופך את הנושא ללא רלוונטי .הפרסום הטוב ביותר הוא זה שעובר מפה לאוזן,
במיוחד בין חברים שסומכים אחד על השני.
יחס אישי .הפייסבוק מאפשר שיח חופשי בין כל אדם ואדם .העובדה שדף הפייסבוק
מנוהל על-ידי מישהו ,שגם מטפל בפניות האוהדים 'און ליין' ,מעניקה לאוהדים יחס אישי
ומעוררת תגובות חיוביות.

תמונה שווה אלף מילים :האינסטגרם -
הרשת החברתית של בני הנוער

בני נוער רבים ,שחיפשו רשתות חברתיות חדשות .שעיניהם של ההורים אינן מגיעות לשם,
מצאו את האינסטגרם .זו 'פתרה' את הבעיה ופתחה בפני הדור הצעיר עולם חדש – מהיר,
ויזואלי וצבעוני.
מומלץ לפתוח חשבון עבור הקבוצה שלכם כדי להגדיל את הנוכחות שלכם ברשת ולחזק את
תדמיתו .ניתן למצוא הרבה מאוד דוגמאות באינסטגרם למותגים שהבינו שניתן לנצל את
הפלטרפורמה הזו לטובתם ,והם מציגים חשבון אינסטגרם תדמיתי .הדבר מאפשר למותג
להעביר מסרים רגשיים ולהתחבר לקהל היעד שלו באמצעים ויזואליים ,המשפיעים רבות על
הרגש ועל אופן תפיסת המותג .כאמור ,תמונה אחת שווה אלף מילים ,ובאינסטגרם ,תמונה
טובה שווה אלפי שיתופים .כדאי אפוא שלתמונות שלכם יהיה ערך חשוב ,שהן יכילו 'סיפור'
וישמרו על רוח הצילום באינסטגרם.

טיפים למינוף החשבון באינסטגרם

הקפידו על שילוב בין תמונות משעשעות לתמונות עסקיות .התמונות מאפשרות לכם לספר
סיפור ,ולכן חשוב להקפיד על תמהיל מגוון שמעביר את רוח המותג ולא רק תמונות
שיווקיות.
בססו את קהל העוקבים שלכם .נסו להגדיל את מספר העוקבים על-ידי חיבור לחשבון
הפייסבוק ,שימוש נכון בתוויות ( )Hashtagsושיתוף ומעקב אחרי פרופילים אחרים
שמעניינים אתכם.
הטמיעו תמונות או וידאו מחשבון האינסטגרם שלכם בבלוג או באתר המועדון .בדומה
ליוטיוב ניתן ,בלחיצת כפתור ,לשתף את התמונות או הווידאו שאתם מעלים לפרופיל
שלכם בכל דף אינטרנט שתבחרו .זה מגדיל את החשיפה לחשבון שלכם.
גבשו לוח זמנים לפרסום תמונות .לא צריך לפרסם תמונה כל יום .הקצב עדיין הרבה יותר
איטי מזה של הטוויטר או הפייסבוק .החליטו מראש על לוח זמנים להעלאת תמונות חדשות,
וכך תוכלו לזכור מתי בדיוק צריך להעלות לחשבון תמונה חדשה.
אם ברצונכם לפתח ולקדם את נושא הרשתות החברתיות במועדונים,
הנכם מוזמנים לפנות אלינו
דן שיראי ,דוברות איגוד הכדורעף ומנהל המדיה החברתית dan@iva.org.il
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האקדמיה למצוינות
בספורט
20

האקדמיה למצוינות בספורט ,שהוקמה בשנת  1990במכון וינגייט ,היא ֵשם נרדף לחינוך
להישגיות ולמנהיגות .האקדמיה היא מרכז יחיד מסוגו בישראל ,ומטרתה לאפשר לספורטאים
צעירים בעלי כישורים ויכולות לממש את הפוטנציאל הספורטיבי שלהם בתנאי אימון
אופטימליים ולהגיע להישגים ואף לפודיום בתחרויות בין-לאומיות חשובות.
היום ,לאחר  25שנות פעילות באקדמיה ,לומדים ומתאמנים באקדמיה  170ספורטאים (בנים
ובנות) ,גילאי  ,18-12מתוכם  38שחקני ושחקניות כדורעף .יותר מ 100-בוגרי האקדמיה
לכדורעף סיימו את מסלול הלימודים שלהם ,ביניהם שחקנים ושחקניות המהווים חלק בלתי
נפרד מנבחרות ישראל בכדורעף ,כגון שון פייגה ,רון פונטי ,סלבה בצ'קלה ,גנה סוקולוב ,אריאל
כצנלסון ,אלכס אוסוקין ,אניטה גליק ,שני ודשה פחם ,תמר שטיין ,אלה סעדה ,אמיר וינרסקי,
איליה גולדרין ,ועוד.
ענף הכדורעף צורף לאקדמיה בתחילת שנות האלפיים :הבנים ב 2002-והבנות שנה לאחר מכן.
המאמן הראשי של הבנים הוא יעקב הרשקו ועוזריו הם פאבל פולקוב ונלי ויסוצקי .הבנים
מקבלים גם אימוני פילאטיס ע"י כבי דש .הכדורעפנים משחקים ,כקבוצת האקדמיה ,במסגרת
ליגת העל לגברים .אצל הבנות  -המאמן הראשי הוא שגיא ברעם ועוזריו הם אוהד רדקו (בוגר
האקדמיה בעצמו) ,עינב מוחרר וטלי ארטמנקו (אחת משחקניות הכדורעף הטובות ביותר של
ישראל בכל הזמנים) .מאמן הכושר הוא זאבי הרשקוביץ.
ספורטאי האקדמיה מגיעים למכון וינגייט מכל רחבי הארץ ומכל השכבות הסוציו-אקונומיות.
הם מצטרפים אליה לאחר שעברו איתור ומיון קפדני ,הבוחן את יכולתם המקצועית ,האישיותית

והלימודית .כחלק ממנגנון האיתור שלנו רואה הצוות המקצועי של המרכז חשיבות רבה בהרחבת
מאגר ומעגל הספורטאים שמתוכם ניתן לאתר את האלוף והאלופה הבאים.

סדר היום

סדר היום של הספורטאים כולל אימון בוקר ,ארוחת בוקר ויציאה לבית-הספר בשעה תשע.
למרות שמדובר במסגרת שייעודה הוא טיפוח מחוננים בספורט ,אנו שמים דגש רב על
ההישגים בלימודים .חניכי האקדמיה לומדים באחד מבתי-הספר הטובים בארץ  -בית-הספר
האזורי "חוף השרון" בקיבוץ שפיים.
עם החזרה מהלימודים ,בשעה  ,13.30פוגש הצוות את הספורטאים בחדר האוכל ,וכך יכולים
המאמנים והצוות החינוכי לעקוב מקרוב אחר תזונתו ואף מצב רוחו של הספורטאי .החל משעה
'' – 14.00שקט בפנימייה'' – הספורטאים נחים בחדרם .אלה שזקוקים לכך יכולים לגשת לטיפול
פיזיותרפי או לקבל ייעוץ מפסיכולוג הספורט ,התזונאית או רופאת הספורט .אימוני אחה''צ
מתחילים בשעה שלוש וכוללים יחידת כושר ,העשרה תנועתית ויחידת אימון בענף .בשבע
בערב מתאספים הספורטאים לארוחת ערב ,ומכאן ועד שעת כיבוי אורות הם יכולים להשקיע
את זמנם בשיעורי בית במרכז הלמידה ,בסרט או בפעילות חברתית במועדון.
למרות סדר היום העמוס של הספורטאים ,השאיפה למצוינות קיימת בכל תחום ,ולכן במהלך
השנה מחויב כל אחד מהם להיות חלק מפרויקט "מעורבות בקהילה" שמקיימת האקדמיה עם
גופים שונים כגון אק"ים נתניה ,עמותת הספיישל אולימפיק ,הדרכת ספורטאים מהפריפריה
ועוד.
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השמיניסטים באקדמיה
ארטיום מלמוד  -מקרית אתא ,גובה  ,1.94קבלן ,אוהב יציאה
עם חברים למועדונים .ים וסרטים וחולם לשחק בחו"ל
דולב ליבלינג  -מטבעון ,גובה  ,1.93מצליב ,אוהב יציאה עם
חברים ,לרוץ עם הכלבה ,ללכת לים וחולם לשחק בליגה הרוסית,
הליגה ברמה הגבוהה בעולם
בועז עופרים  -מירושלים ,גובה  ,1.97קבלן ,אוהב גלישה בים
וחולם לשחק באיטליה
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דוד מרצלוניס  -מאשקלון ,גובה  ,1.96אמצע ,אוהב מחשבים
וחולם לשחק באירופה

אביטל זלובה  -מאריאל ,גובה  ,1.87קבלנית ,אוהבת יציאה עם
חברות וחולמת לשחק במכללות או באירופה

טלי מרמן  -מאריאל ,גובה  ,1.85קבלנית ,אוהבת הליכה לים
ואימון עם אבא (טלי היא בתו של מאמן האתלטיקה ,אלכס
מרמן) וחולמת לשחק באירופה
אינטה דייב  -תל אביב ,גובה  ,1.83מצליבה ,אוהבת לצייר
וחולמת להגיע למשחקים האולימפיים עם נבחרת ישראל
שילי כגן  -מבאר שבע ,גובה  ,1.85אמצע ,אוהבת הליכה לים
וחולמת להצליח בכדורעף

התכנית "מחנכים לערכים אולימפיים" בבתי"ס

על-פי ערכי האולימפיזם ,פעילות גופנית היא לא רק זכות ומותרות אלא חובה ואחריות,
והעיסוק בספורט הוא חיוני לבריאות טובה ולחיים ארוכים יותר .בינואר  2015השקנו את התכנית
"מחנכים לערכים אולימפיים" ,שהחלה לפעול ב 14-בתי-ספר בכל רחבי הארץ .מטרת העל היא
לבנות עולם טוב יותר באמצעות חינוך גופני וספורט ולהטמיע את הערכים האולימפיים בקרב
בספורטאי צמרת דמויות לחיקוי,
ֵ
תלמידי בתי-הספר .התכנית פותחה על-פי התפיסה הרואה
המשפיעות על בני נוער ומבוגרים כאחד ,ומהם ניתן ללמוד על כישורי חיים כמו שליטה עצמית,
דבקות במטרה ,התמדה ,קבלת החלטות ועוד .כמו כן  -הגברת המודעות בקרב התלמידים
לקשר בין פעילות גופנית ואיכות חיים ועידודם לעסוק בפעילות גופנית במעגל החיים ולנהל
אורח חיים בריא .התכנית ממומנת על-ידי הקרן "אולימפיק סולידריטי" ,באמצעות הוועד
האולימפי הישראלי ובשיתוף פעולה עם הפיקוח על החינוך הגופני ועמותת ערכים בספורט.
בשנת הלימודים הבאה תורחב התכנית לבתי-ספר נוספים.
הפצת הרעיון האולימפי הוליד גם שיתוף פעולה בין הוועד האולימפי למרכז ללימודים
אולימפיים במכללה האקדמית בוינגייט .שיתוף פעולה זה מוצא את ביטויו בפרסום חוברת
מידע בנושא האולימפיזם ובארגון כנס בנושא זה בחודש יוני הקרוב.
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לא עשית ,לא טעית!
מיכל יערון

פסיכולוגית ספורט
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"אני שונא לטעות .אני לא מוכן
לטעות; יותר מכך  -כשאני טועה
המאמן מוציא אותי .זה מעצבן
ומתסכל .ובכלל ,אם עשיתי טעות
אחר-כך אני ממש לא טוב .הביטחון
יורד ואני עושה עוד ועוד שגיאות".
כפסיכולוגית ספורט ,אני שומעת
הרבה את ההטיות של המילה
"טעות" :טעיתי ,אני שונא לטעות ,אין מקום
לטעויות ,על טעויות משלמים ועוד וריאציות כאלה ואחרות .התלונות האלה חוצות
גילאים ,מין ,רמה וענף.
לפני כמה שנים התלוננתי בפני אמא שלי ,עליה השלום ,שאני זורקת את הזבל לפחות פעם
אחת ביום .נמאס לי מזה .כמה זבל בית אחד מייצר? רטנתי .והיא במשפטיה החכמים אמרה:
בית שיש בו זבל זה בית שחיים בו!
חכמה היתה אמא שלי.
ואני ,כמו תמיד ,מקבילה את זה לספורט" .לא עשית  -לא טעית" ,וגם "לא טעית  -לא עשית!" לי
למשל יש רקורד מעולה .כבר שנים שלא החמצתי סל ,לא מסרתי מסירה אחת רעה ולא ספגתי
גול .יש לזה רק סיבה אחת – כבר שנים שאני לא משחקת כדורסל וגם לא כדורגל.
כמו רבים אחרים ,אני יושבת בצד ומעבירה ביקורת על הספורטאים שמשחקים על המגרש.
אנחנו ,ה'חכמים' ,חושבים שאנחנו יודעים טוב יותר מאלו שמבצעים בפועל .מה צריך לעשות
כדי לנצח נראה מהזווית שלנו מאוד פשוט וברור .וזה נכון לגבי כולנו – הורים ,אוהדים ,שופטים,
מאמנים ואפילו שחקני ספסל.
הבעיה הגדולה של הביקורת החיצונית היא שהדבר מוריד את הביטחון לספורטאים .גם הם,
בטעות ,חושבים שהם צריכים ויכולים להימנע מלהחטיא או סתם למסור רע .הם מסתובבים
בתחושה שהבקעת שער היא האפשרות היחידה ,ושהזריקות לסל צריכות להיכנס ב100%
בקירוב .וכשהמציאות טופחת על פניהם הם כמובן מרגישים תסכול .זה נכון שעליהם לעשות
מאמץ רב ,אבל אף ספורטאי בעולם לא יכול להימנע מלהחטיא ולפספס.
זכרו ,רק מי שלא עושה לא מחמיץ! רק בבית שאין בו חיים  -אין זבל!
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