
ג"בחנבגרות עיונית 

עמק החולה -בית החינוך המשותף 

ליאור דברת: ערך



כושר גופני  

כושר גופני ספציפי

.  יכולת לבצע פעילות גופנית מכוונת לתכלית מסוימת

טיפוס , ניתור בכדורסל, רכיבה על אופניים, קליעה למטרה, חבטת טניס: כמו

...  הרים

ללא עייפות יתר ובאנרגיה  , יכולת האדם לבצע מטלות ותפקודים יום יומיים בערנות

המאפשרת ליהנות משעות הפנאי ולעמוד במטלות הנדרשות לשעת , נאותה

.חירום



מרכיבי הכושר הגופני  

להתמיד במאמץ  הלב ומערכת הנשימהיכולת : סבולת לב ריאה1.

.                      מ"ק10ריצת : למשל.  תת מרבי לאורך זמן

.אימון סבולת הוא היעיל ביותר לשריפת קלוריות

.    לפעול במאמץ תת מרבי לאורך זמןהשריריכולת :  סבולת שריר. 2

.  פעולה חוזרת ונשנית של אותו שריר

.פעולת הארבע ראשי ברגל ברכיבה על אופניים: למשל



מרכיבי הכושר הגופני  -המשך 

זהות ורצופות במינימום  לחזור על פעולותיכולת הגוף : מהירות. 3

.מטרים100ריצת : למשל. זמן

.      במרחב במינימום זמןלשנות את מנח הגוףיכולת : זריזות. 4

.מבחן מעטפה: למשל

.  טווח התנועה של איבר במפרק מסוים: גמישות. 5

נגיעת כפות הידיים בכפות   -בישיבה ברגליים ישרות : למשל

.  הרגליים



מרכיבי הכושר הגופני  -המשך 

.יכולת הגוף לשמור על איזון: שיווי משקל. 6

.  הליכה על קורה, עמידה על רגל אחת: למשל

תנועות פשוטות  ' יכולת הגוף לשלב מס. תיאום: קואורדינציה. 7

.כדרור כדור, סקווט: למשל. לפעולה אחת מורכבת ומתואמת

.      ביצוע מאמץ מרבי במינימום זמן: כוח מתפרץ. 8

.ניתור מהמקום, הדיפת כדור ברזל: למשל

.  הכמות המרבית של כוח ששריר יכול להפיק: כוח שריר. 9

.חזרות בודדות עם התנגדות גבוהה מאוד

היכולת של קבוצות שרירים לבצע פעולות  : סבולת אנאירובית. 10

.  חוזרות לאורך זמן במאמץ תת מרבי

.חזרות12, לחיצת רגליים כנגד מכונה בחדר כושר: למשל



משולש הכושר הגופני



פיזיולוגיה

.  מדע העוסק בחקר תפקוד מנגנוני הגוף

.רקמה ואיבר עובדים זה עם זה, מטרת הפיזיולוגיה היא להבין כיצד כל תא

.כיצד כל המערכות משתלבות ופועלות יחד כדי להגיע לתפקודו המלא של גוף האדם



אנטומיה

.חקר מדעי העוסק בצורת ובמבנה איברי הגוף ומיקומם

:סוגי שרירים3בגופנו קיימים 

שריר חלק1.

שריר משורטט2.

שריר הלב3.

שרירים

13

2



שרירים

איברים השרירים החלקים מהווים את המרכיב העיקרי בדפנות: שריר חלק

.  'וכוהלימפה , כלי דם, כיס המרה, כגון הקיבה, פנימיים שונים



. שריר רב גרעיני. תנועתי, שריר שלד, שריר רצוני:שריר משורטט

, מגנים על עצמות ומפרקים, מאפשרים את יציבת הגוף הזקוף, מניעים את הגוף

.עוזרים בהחזרת הדם הורידי ומסייעים בספיגת זעזועים, מפיקים חום



. הרקמה המקנה ללב את היכולת להתכווץ ולהתרפות:שריר הלב

.בכך היא מקנה לו את היכולת להזרים את הדם במחזור הדם



הלב

. מתפקד כמשאבה הדוחפת את הדם אל כל חלקי הגוף1.

.CO2-ומוציאים פסולת ו, ומזון( O2)התאים מקבלים חמצן 

.                             ליטר דם בדקה5-בזמן מנוחה מספק הלב לגוף כ. 2

.                             ליטר דם בדקה2.5-בזמן שינה הוא מספק לגוף כ

.ליטר בדקה25כלומר , לערך5בזמן מאמץ כמות הדם גדולה פי 



תפוקת הלב =נפח פעימה      Xדופק
HRXS.V=Q

(.  פחות גיל220)הדופק המרבי אצל אדם מוגבל 

כך תעלה תפוקת הלב והוא יידרש פחות  , ייגדלככל שנפח הפעימה 

.לדפוק

הלב

מבנה הלב–סרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=sf8CYSXJTWg


מערכת הלב -פיזיולוגיה -המשך

מערכת הלב  

וכלי הדם



מערכת הנשימה  -פיזיולוגיה 

.  CO2את הדם ולסלק ממנו " לחמצן " תפקידה העיקרי של מערכת הנשימה הוא 1.

לספורטאי מאומן תהיה קיבולת ריאות . קיבולת הריאה תלויה בכושר האדם.    2

.  גדולה יותר

.את הדם עליה להתאוורר כמה שיותר" לחמצן"כדי שהריאה תוכל 



הדופק  -פיזיולוגיה 

שורש   : ישנם מספר נקודות לחיצה בהם מודדים דופק. 6

(.ציור)אזור הצוואר , כף היד

.  הלב מספק מנת דם אחת בכל התכווצות. 4

.  הדופק הוא מדד לשמירה ופיקוח בזמן אימון. 3

ניתן להבחין במחזורי הפעילות של הלב באמצעות האזנה  . 5

י מישוש  "או ע( י סטטוסקופ"ע), לקולות שמשמיע הלב

.  העורקים המתרחבים בכל פעם שעוברת דרכם מנת דם



הדופק  -פיזיולוגיה 



.למדידת קצב הלב חשיבות רבה בפעילות גופנית. 1

הפיקוח על רמת הדופק של המתאמן היא הדרך הטובה לשמור על רמת אימון   . 2

.בטוחה ויעילה

.פעימות בדקה80-70אצל מרבית האוכלוסייה בין –דופק במנוחה . 3

.פעימות בדקה60-50בין , אנשים בעלי כושר גופני טוב

הדופק  -פיזיולוגיה 



.   מספר פעימות הלב בדקה תלוי בגיל האדם–דופק מרבי . 4

.  פעימות בדקה220-תינוק שנולד מגיע לדופק של כ

(.פחות גיל226-נשים . )פחות גיל220החישוב הינו 

ולהתמיד בו  , הדופק אליו המתאמן שואף להגיע באימון-דופק מטרה . 5

.  כדי לשפר את היכולת האירובית שלו, דקות לפחות30-20במשך 

60%-70%הדופק הרצוי יהיה , לריצת סבולת למתאמנים מתחילים

.  מהדופק המרבי

ואינו  אינו יעיל ( מתחת לסף האירובי)מאמץ גופני מתחת לתחום האימון . 6

.  משפר כושר אירובי

.  אך לא לדופק מרבי, יש להעלות את הדופק כדי לפתח מערכות לב ריאה

הדופק  -פיזיולוגיה 



הדופק  -פיזיולוגיה 



הגוף והשרירים משתמשים במקורות אנרגיה  , בתחילת פעילות גופנית1.

.  הנמצאים בשרירים

הגוף זקוק לחמצן נוסף על מנת לחמצן את  , דקות של מאמץ4-2לאחר 

. אבות המזון המספקות אנרגיה להמשך הפעילות

:חוב חמצן

(  מחסור)בתחילת המאמץ הגוף לוקח מעין הלוואה כדי להשלים את הגרעון . 2

. בצריכת החמצן

.י צריכת חמצן עודפת"הגוף מחזיר את החוב ע, בסיום המאמץ

גרעון חמצן  –פיזיולוגיה 



הדרישה לאנרגיה וצריכת חמצן

גרעון חמצן 

חוב חמצן



יחידה מוטורית

מבצעים פעולה תת מרבית   , בעלי יכולת אירובית-שריר אדומים סיבי . 2

.לאורך זמן

מבצעים פעולה מרבית בזמן       , בעלי יכולת אנאירובית–סיבי שריר לבנים . 3

.קצר ומתעייפים מהר

בזמן מאמץ מופעלות יחידות מוטוריות בהתאם לעוצמת ההתנגדות  1.

.החיצונית

וכל סיבי השריר המעוצבבים , תנועתי אחדעצב( תא)סיב = יחידה מוטורית 

.  על ידו

מתכווצים יחד כל סיבי השריר של , כאשר הסיב העצבי של היחידה מופעל

.היחידה



שרירי השלד



.  התכווצות השריר מפעילה מתח על הגידים בשני הקצוות

המתח שואף לקרב את העצמות זו לזו ועל ידי כך ליצור  

.  תנועה

על אף התכווצות השריר ויצירת מתח לא מתרחשת  לעתים 

ידי כוח  -כששתי העצמות מקובעות עלהדבר קורה . תנועה

.הזהה לכוח שמפעיל השריר, אחר

מתרחשת תנועה בכיוון המנוגד  ישנם מצבים שבהם 

כאשר יש כוח מתנגד זאת ,ידי השריר-עללהפעלת הכוח

.  חזק יותר

סוגי התכווצויות של שרירים



על התגברותשריר מפתח כוח ומתקצר תוך כדי –התכווצות דינאמית קונצנטרית

.הרמת חפץ קל מהשולחן: למשל. התנגדות

 מההתנגדות שכנגדה הוא  הקטןהשריר מפתח כוח –אקצנטריתהתכווצות דינאמית

ניסיון להחזיק חפץ כבד מאוד אך היד מתארכת ונכנעת : למשל. ולכן הוא מתארך, פועל

.למשקל

 להתנגדות שכנגדה הוא  הזהההשריר מפתח כוח –התכווצות סטטית איזומטרית

החזקת  , פלאנק, דחיפת קיר, משיכת חבל: למשל. ולכן אינו משנה את אורכו, פועל

.מגש

 תוך התקצרות לאורך כל התנועה  כוח מרביהפעלת –איזוקינטיתהתכווצות

(.מכשירים מיוחדים)

סוגי התכווצויות של השרירים

סוגי התכווצויות  -סרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=qXcyJM9t04M


סוגי התכווצויות של השרירים



אוסף של מאמצים גופניים אשר חוזרים על עצמם

מערכות הגוף השונות מגיבות כל אחת בצורה מיוחדת לאימונים גופניים.

 עקרונות האימון= חוקיות משותפת לתגובות של מערכות אלו.

התאוששות , מנוחה, מאמץ גופני: בכדי להשפיע על תהליך האימון הכולל

ובכדי לשפר את יכולת הביצוע יש לפעול על פי עקרונות  , ומשטר תזונתי

.האימון

(.רמת האימון)אימון צריך להיות כזה שיגרום לשיפור : סף אימון

התוצאה מהאימון. תגובת מערכות הגוף למאמצים גופניים–אפקט האימון.

.כדי לאמן מערכת מסוימת יש צורך ליצור גירויים חוזרים על המערכת

. אפקט האימוןלגירוי היא ההסתגלות

?מהו אימון 



 (עומס יתר)עקרון עומס היסף

עקרון ההדרגתיות

  עקרון הייחודיות

עקרון הגיוון

עקרונות האימון



(עומס יתר)עקרון עומס היסף 

הגוף שואף להסתגל לעומסים המוטלים עליו.

 מאלה שהגוף  גבוהיםכדי לשפר את מרכיבי הכושר הגופני יש להתאמן בעומסים גופניים

.היה מורגל

בתדירותה ובסוגה של פעילות גופנית נתונה, במשכה, מידת העומס תלויה בעצימותה.

 4-פרק זמן של כ)העלאת העומס תתבצע רק לאחר שהגוף התאים עצמו לעומס נתון

(.שבועות



 או משך הריצה\הגברת קצב ו-באימון לפיתוח סיבולת ממושכת.

 או הוספת אימון שבועי נוסף\העלאת ההתנגדות ו-באימון לפיתוח כוח.

 או מספר הפעמים \העלאת משך ביצוע התרגיל ו-באימון לפיתוח גמישות

.שהתרגיל יבוצע

:דוגמאות



יש להעלות את העומס בצורה הדרגתית ולא חדה.

.עליה חדה תביא לפציעות ולא לשיפור ביכולת

עקרון ההדרגתיות



כך יעילות  , ככל שהפעילות באימון תדמה לפעילות שאותה מעוניינים לשפר

.התהליך תהיה גבוהה יותר

:דוגמאות

 כדי , שחיין צריך להתאמן בשחייה ולא בריצה-באימון לפיתוח סבולת ממושכת

.לשפר את יכולתו בצורה הטובה ביותר

 צריך לשפר את הכוח המתפרץ ברגליים ולא , קופץ לגובה-באימון לפיתוח כוח

שכרוך בעלייה במשקל  , לבצע אימון לפיתוח מסת השרירים של פלג הגוף העליון

.הגוף

עקרון הייחודיות



יש לגוון בתהליך האימון את , כדי ליצור שיפור עקבי ומתמשך ביכולת
.  את השיטות ואת העומסים, התכנים

:דוגמאות

כדי שימשיך להתמיד  , למי שמתאמן בחדר כושר ואינו ספורטאי מקצועי
:ניתן לגוון את תהליך האימון באמצעים הבאים, ולשפר את יכולתו

 משקוליות ותרגילים כנגד משקל הגוף, מכונות כוח-שינוי שיטת העמסה.

 שכיבות שמיכה במקום לחיצת  )החלפת תרגילים לקבוצות השרירים השונות
(.חזה

החלפת המוזיקה שמושמעת ברקע.

שילוב של אימונים אישיים ואימונים במסגרת קבוצתית.

עקרון הגיוון



 (פיצוי יתר)תופעת פיצוי היסף

תופעת ההפיכות

תופעת ההשפעה המעוכבת

תופעת התמורה הפוחתת

אימון יתר

:תופעות נלוות לתהליך האימון שיש לדעת



(פיצוי יתר)תופעת פיצוי היסף 

הוא מגיב בשלב הראשון בהתעייפות ובירידה  , כאשר הגוף נחשף לעומס יסף

.פיצוי יסףלאחר מכן יבוא שיפור המכונה . ביכולת



,  הגוף חוזר ומסגל את עצמו למצב של חוסר עומס וגירוי, בתקופה שלא מתאמנים

.וחלה ירידה ביכולות הגופניות

.אין צבירה או שימור של כושר גופני לאורך זמן ללא המשך האימונים: המסקנה

.לפיכך תכנית אימונים יעילה חייבת להיות עקבית ורציפה

תופעת ההפיכות



.שיא שיפור היכולת בעקבות האימון אינו מופיע מיד עם תום האימון

,  מועד הופעת שיא השיפור הוא אישי ותלוי בעוצמת האימון הבודד ובתדירותו

.ובסמיכותם של מספר אימונים

מפחיתים בעומסי היסף  , ספורטאים העוסקים בספורט הישגי ובספורט צמרת

כדי לאפשר לפיצוי היסף של תהליך האימון להגיע , לקראת תחרויות חשובות

.  לשיאו בעיתוי המתאים

תופעת ההשפעה המעוכבת



.פיצוי היסף נמצא ביחס הפוך לכושרו של המתאמן

כך יהיה השיפור קטן יותר והעומס האימוני , ככל שהכושר הנתון גבוה יותר

.הדרוש להשגתו גבוה יותר

:לדוגמא

עשוי להזדקק למספר שנים של אימונים , מטר ברמה בינלאומית1,500רץ 

,  בעוד שרץ מתחיל עשוי להזדקק לשבועיים, שניות משיאו5מפרכים כדי להפחית 

.כדי להפחית דקה שלמה באותו מרחק

תופעת התמורה הפוחתת



.אלא בירידה ביכולת, מצב שבו המתאמן אינו מגיב על הגירוי האימוני בפיצוי יסף

.  הוא נובע מעומס אימונים גדול במשך זמן ארוך ללא תקופות מנוחה הולמות

:מאפיינים של אימון יתר

התעייפות וחולשת שרירים

היעדר יכולת גופנית לעמוד בעומסי אימון קודמים

ירידה ביכולת העבודה המרבית

הפחתה ביעילות המכנית של הגוף

קושי בהתאוששות לאחר מאמץ

אימון יתר



הזעה מוגברת

ירידה ביכולת הקואורדינטיבית

התארכות זמן תגובה

עליה בלחץ הדם במנוחה

ירידה בתאבון ובמשקל

נטייה לחלות במחלות זיהומיות

הפרעה במחזור החודשי אצל ספורטאיות

הפרעה בשינה

עייפות כרונית

ירידה במוטיבציה להתאמן ולהתחרות

ירידה בהערכה העצמית

אימון יתר

אימון כלל גופי-סרטון 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.runningworld.co.il/filestock/_thumbs/images/austria-mayr-reacts-after-crossing-the-finish-line-during-the-vienna-city-marathon-vienna.jpg&imgrefurl=http://www.runningworld.co.il/878_&usg=__bad6wChsJDIWTdyrBX82jKersvQ=&h=298&w=200&sz=17&hl=iw&start=41&zoom=1&tbnid=AlzUhq8B6ACQ2M:&tbnh=116&tbnw=78&ei=WEs3TejjJsygOrjk0ccC&prev=/images?q%3D%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%2B%D7%99%D7%AA%D7%A8%26start%3D40%26hl%3Diw%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.runningworld.co.il/filestock/_thumbs/images/austria-mayr-reacts-after-crossing-the-finish-line-during-the-vienna-city-marathon-vienna.jpg&imgrefurl=http://www.runningworld.co.il/878_&usg=__bad6wChsJDIWTdyrBX82jKersvQ=&h=298&w=200&sz=17&hl=iw&start=41&zoom=1&tbnid=AlzUhq8B6ACQ2M:&tbnh=116&tbnw=78&ei=WEs3TejjJsygOrjk0ccC&prev=/images?q%3D%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%2B%D7%99%D7%AA%D7%A8%26start%3D40%26hl%3Diw%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.avialton.co.il/image/users/79362/ftp/my_files/musagie_sport20.jpg?id=3340307
http://www.avialton.co.il/image/users/79362/ftp/my_files/musagie_sport20.jpg?id=3340307
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.rishon4u.co.il/MediaFiles/Image/1279/1279_knee-pain.jpg&imgrefurl=http://www.rishon4u.co.il/ArticlePrint.asp?ArticleID%3D6151&usg=__2_9c79dvOJ46F9s3MNgZD5iH5O0=&h=450&w=450&sz=28&hl=iw&start=73&zoom=1&tbnid=E_sNu3SN0_i4NM:&tbnh=127&tbnw=127&ei=pEs3TcexAoKSOt6k8dQC&prev=/images?q%3D%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%2B%D7%99%D7%AA%D7%A8%26start%3D60%26hl%3Diw%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.rishon4u.co.il/MediaFiles/Image/1279/1279_knee-pain.jpg&imgrefurl=http://www.rishon4u.co.il/ArticlePrint.asp?ArticleID%3D6151&usg=__2_9c79dvOJ46F9s3MNgZD5iH5O0=&h=450&w=450&sz=28&hl=iw&start=73&zoom=1&tbnid=E_sNu3SN0_i4NM:&tbnh=127&tbnw=127&ei=pEs3TcexAoKSOt6k8dQC&prev=/images?q%3D%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%2B%D7%99%D7%AA%D7%A8%26start%3D60%26hl%3Diw%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlwDAZ7SSwY


אנאירובית ואימונים לפיתוח כוח, פעילות אירובית

פעילות אירובית

(.עבודה)היכולת לנצל את החמצן לפירוק אבות המזון על מנת לקבל אנרגיה 



.דקות כמה שיותר רחוק12המתאמן מתבקש לרוץ או ללכת במשך –מבחן קופר . 1

.ספירה של הניתורים, קפיצה בדלגית במשך זמן נתון-מבחן דלגית . 2

500-מטר במישור בכל הכוח ו 500התלמיד ירוץ -"מישור עליה"מבחן . 3

ימדוד את הדופק  , בכל כוחו( מתון)3%מטר בעלייה עם שיפוע של כ 

הדופק צריך להגיע לטווח . כ אחרי דקה יבדוק התאוששות"ואח, מיד

.  פעימות בדקה130-ל–110של בין 

מבחנים לבדיקת כושר אירובי



–פארטלק1. fartlek ריצה תוך שינויים בקצב הריצה.

–אימון אינטרוולים . 2 interval training   אימון הפוגות למרחקים

אימון זה כולל מספר קטעים של ריצה בטווחים ארוכים , ארוכים

.הנקבעים לפי מרחק הריצה הסופי

או אקטיבית עם  , הפוגה בין קטעי ריצה יכולה להיות פסיבית. 3

.התאוששות בינונית

–ריצות על מרחק . 4 super distance רץ ', מ2000המתאמן לריצת

.בקצב קל' מ4000

שיטות אימון לפיתוח יכולת אירובית



.להיעזר באינטרנט כמקור מידע. לקרוא ספרות מקצועית ענפה הקיימת בנושא. 1

על מנת למנוע נזקים גופניים     , תכנית האימון חייבת להתאים לרמת כושר נוכחית. 2

.עתידיים

,  Strava ,sports tracker apps: ניתן להוריד אפליקציות מתאימות לריצה כמו. 3

cardio training apps  .

המלצות לקבלת מידע לשיפור היכולת האירובית



יש . אך הבחירה היא אישית, רצוי מאד לקבוע זמנים מסודרים לאימון. 1

.טיפוס של בוקר ויש כזה של ערב

.חשוב לא להתחיל סדרת אימונים ברמה גבוהה מיכולתך. 2

ובמיוחד על , חשוב להקפיד על לבוש מתאים לפי עונות השנה. 3

ושומרים, המגנים על כפות הרגליים בצורה הטובה ביותר, נעליים ומדרסים

.יחד עם זאת על גמישותן

המלצות לפעילות אירובית



דקות ללא 2עד –היכולת של המתאמן לבצע מאמצים גופניים הנמשכים זמן קצר 

.חמצן

.הגוף משתמש במאגרי אנרגיה הנמצאים בשריר, לצורך ביצוע מאמץ זה

והמחיר שלה הוא ייצור חומר המיוצר בשריר ונקרא  , זו שיטת ניצול אנרגיה יקרה מאד

.הגורמת לעייפות ולכיווץ השרירחומצת חלב

פעילות אנאירובית



.הגוף מייצר חומצת חלב בכל עת. 1

.  חומצת החלב היא מרכיב חיובי בתהליך המטאבולי-בעת פעילות מתונה . 2

חומצת חלב הופכת  -מהמאמץ המרבי 85%בעת פעילות עצימה מעל . 3

.להיות גורם מגביל בתהליך המטאבולי

חומצת חלב



,  הנגזרים מעקרונות מדעיים, תכנית אימונים נכונה מבוססת על עקרונות האימון

.הקשורים בתגובות הפיזיולוגיות של מערכות הגוף השונות לתהליך האימון

בניית תכנית אימונים



תכנית אימונים לשישה שבועות  

עומס

1      2        3         4         5         6

שבועות

הגברת והורדת עומס במהלך תקופת אימונים



עומס

'   א'       ב'         ג'           ד'          ה'            שבת      ו

מ"ק2
מנוחה  

מ"ק5

מנוחה  

מ"ק4

מנוחה  

מ"ק6

תכנית אימונים שבועית

ימי השבוע



דוגמה להגברת המוטיבציה לפעילות גופנית  

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw


תזונה ופעילות גופנית



?מהי תזונה

, החומרים הנכנסים דרך המזון הם אויר. כל מה שנכנס לגוף ומביא לו תועלת

.בלי אלה לא יוכל האדם להתקיים. מים ואנרגיה

תזונה



.י גיל"כמות הקלוריות הדרושה משתנה עפ-גדילה והתפתחות 

עצימות ובתדירות   , במשך, הדרישה הקלורית תלויה בסוג-פעילות גופנית 

.הפעילויות

הכנסת אנרגיה 

----------------- =   1 

הוצאת אנרגיה

תזונה



? מהי אנרגיה

.האנרגיה נמדדת בקלוריות, היכולת לבצע עבודה

?מהי קלוריה

.  כמות החום הדרושה כדי לחמם ליטר של מים במעלה אחת של צלזיוס

.האדם ישמין-הכנסת הקלוריות גדולה מהוצאת הקלוריות אם = מאזן קלורי חיובי

.ירזההאדם -מהוצאת הקלוריות קטנה אם הכנסת הקלוריות = שליליקלורי מאזן 

תזונה



.קלוריות4= גרם 1. הדלק העיקרי של הגוף-פחמימות.1

...  בטטה, תפוח אדמה, לחם, פסטה, אורז

.  קלוריות4= גרם 1.  בונים תאים בגוף–חלבונים.2

.מקור אנרגטי למצבי קיצון... מוצרי חלב, ביצים, דגים, בשר

.עודף פחמימות וחלבונים מהמזון מצטברים כשומן ברקמת השומן

.מאגר אנרגטי טוב למאמצים ארוכים לא עצימים-שומנים.3

.קלוריות9= גרם 1

...  אבוקדו, שמן זית

.ודרושה לו בכמויות מזעריותקבוצת תרכובות החיונית לגוף-ויטמינים.4

. בעצמולייצר אותןהגוף לא מסוגל

...E,D,C,B,Aויטמין 

.  מתכות, יסודות. חומרים הנוצרים בתהליך טבעי–מינרלים.5

.דרושים בכמויות מזעריות

...אשלגן, סידן, נתרן

אבות המזון



.  בטטה, פירות, אדמהתפוחי , בצקמוצרי , אורז, פסטה, לחם= פחמימות -50%

.ביצים, סויה, שעועית, דגים, הודו, בקר, בשר עוף, מוצרי חלב= חלבונים -20%

. מיונז, חלבה, בוטנים, אבוקדו, שמן זית, זיתים, טחינה= שומנים -30%

הרכב המזון



תקופות היווצרות תאי שומן

בתקופת העוברות

בשנת החיים הראשונהבשליש האחרון של ההיריון

בגיל ההתבגרות



הסיבות להשמנה

חוסר בפעילות גופנית. 1

בעיה רפואית. 2

(תורשה)גנטיקה . 3

תזונה לקויה. 4



ניתן לאמן שריר ולעבות את ! שריר לא הופך לשומן ושומן לא הופך לשריר!כלל חשוב 

.כך שיש עליה בגודל התאים ומסת השריר גדלה, הסיבים מהם הוא עשוי

.אצל אדם לא מאומן השריר מדולדל



. גוף האדם מורכב בעיקרו מנוזלים1.

(            בעיקר של העצמות)הם מינרלים 10%-ממשקל גופנו הם מים וכ70%-כ

.בעיקר חלבון, הם יתר המרכיבים20%-וכ

שתייה ונוזלים



.  אנו מאבדים נוזלים באמצעות הפרשות. 1

,  תלוי בסוג הפעילות. )בממוצע מאבד האדם בין ליטר וחצי לשני ליטרים ליום. 2

(.  הסביבה בה נמצאים, עונת השנה

(.כוסות4= ליטר . )כמות זו חייבים לקבל חזרה לגוף בעיקר באמצעות השתייה. 3

אנשים החשים צמאים  . בצימאון לא תמיד חשים...( בו אנו חשים)בניגוד לתאבון . 4

.נמצאים כבר בשלב ראשוני של התייבשות

איבוד נוזלים



.ארוחות מסודרות ושוות בגודלן במשך היום3יש לאכול . 1

.ארוחת הבוקר היא החשובה ביותר. 2

כך עולה ערכו  , ככל שהאוכל יהיה טרי יותר. להכנת האוכל יש חשיבות עליונה. 3

.שימור והמלחה פוגעים, אידוי, טיגון, בישול.  התזונתי

.ממתקים אינם אוכל. 4

מדריך לתזונה נכונה

תזונה ואימונים-סרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=iuGdv6sNMnw


שבר מאמץ

כלומר , חוסר יכולת של העצם לבנות את עצמה מחדש לאחר פעילות גופנית

.כישלון של העצם להגיב בצורה נורמאלית לעומס גופני גדול מהרגיל

.שבר מאמץ אינו נגרם עקב חבלה ישירה בעצם

:העצם בנויה משתי קבוצות של תאים

.שעות שינה רצופות6-8בניית העצם מתרחשת בלילה במשך -תאים בונים . 1

כתוצאה מתגובת העצם  , תהליך טבעי של העצם-( מפרקים)תאים הורסים . 2

.לכוחות בלימה וזעזועים מהקרקע

פציעות ספורט



המשך-שבר מאמץ 

יוצר מצב של היחלשות העצם  ( יותר הרס מבנייה)הפער שנוצר בין התהליכים 

.  והתפתחות של שבר במקום

:התפתחות שבר מאמץ אפשרית במקרים הבאים

.מאמץ ממושך של השרירים שמחוברים לעצם. 1

.משטח אימונים קשיח אינו מסייע בבלימת הזעזועים והחזר הכוחות מהקרקע.  2

,  קפיצות עצימות, ניתורים חזקים–יצירת לחץ במינון גבוה בשל אופי הפעילות .  3

.שיעורי ריקוד עם ניתורים בתדירות גבוהה

פציעות ספורט

העלאת העומס מהר מידי בצורה לא  . ביצוע פעילות גופנית בצורה לא מבוקרת.  4

.מדורגת

.(צבא)נעלי הרים או נעלי עבודה גבוהות , נעלי עקב-הנעלה לא נכונה .  5



:דרגות שברי מאמץ

הכאב מופיע שוב לאחר האימון וחולף     , כאב מופיע בתחילת המאמץ ופוחת בהמשכו. 1

.לאחר מנוחה

הכאב חולף רק     , הכאב מתגבר ככל שהמאמץ גובר, מופיע כאב נסבל תוך כדי אימון. 2

.לאחר מנוחה ארוכה

.הכאב קשה ומגביל את הפעילות בזמן האימון וגם לאחר המנוחה. 3

.הכאב קיים כל הזמן ואינו חולף לאחר מנוחה. 4

פציעות ספורט



?כיצד מאבחנים שבר מאמץ

.מיפוי עצמות.  1

:דרכי טיפול ומניעה

.הפחתת תדירות ועצימות האימונים או מנוחה מוחלטת-מנוחה . 1

.קירור מקומי. 2

.  תזונה מאוזנת.שימוש בתרופות אנטי דלקתיות. 3

.גמישות ומתיחות. 4

2  .CT.

.חיזוק שרירים. 5

.שיפור ההנעלה ושימוש במדרסים. 6

.תכנון מדורג ומגוון בפעילות. ביצוע הפעילות על משטחים רכים יותר. 7

מיפוי עצמות

פציעות ספורט



כאב צד

.  כאב חד ונוקב המופיע מתחת לחלק החיצוני התחתון של כלוב הצלעות

.מהרצים סבלו מהתופעה הזו לפחות פעם אחת70%

?מה גורם לכאב צד

.מתיחתן של הרצועות המחברות את שריר הסרעפת אל האיברים הפנימיים

פציעות ספורט



?  איך מפסיקים את הכאב

.  לעצור את הפעילות הגופנית או להפחית באופן ניכר את עצימותה. 1

.  לשנות את דפוס הנשימה ולהעדיף נשימות עמוקות. 2

.למקם את יד ימין על החלק הימני התחתון של הבטן ולהרים את הכבד בעדינות. 3

פציעות ספורט



?לאיזה סוג שרירים שייכים שרירי הרגליים1.

?היכן שכיח בגוף לראות שבר מאמץ? מהו שבר מאמץ2.

.תנו דוגמא לעומס יסף?  מהו עומס יסף3.

.הסבירו ותנו דוגמא? מהו עיקרון ההדרגתיות4.

?באילו מדדים נתחשב כדי לחשב דופק מטרה5.

.תנו דוגמא?  מה ההבדל בין זריזות למהירות6.

?מהי סבולת לב ריאה וכיצד נפתח אותה7.

.הסבירו ותנו דוגמא? מהו כיווץ קונצנטרי ומהו כיווץ אקסצנטרי8.

?מהי צריכת החלבון היומית המומלצת? מהו תפקיד החלבונים בגוף9.

מהי צריכת  ? מדוע אנו נדרשים לצרוך אותם? מהם תפקידי השומנים בגוף10.

?השומן היומית המומלצת

שאלות חזרה



ג"חנצוות 

עמק החולה -בית החינוך המשותף 

!בהצלחה


