
 

 

 מאחורי האימון הגופני העצים ""הקלות

 מורים לחינוך גופני -מקראה בפיזיולוגיה של המאמץ

 גופנית בפעילות יישומיות והשלכות מדעיים היבטים

  מחבר: איתי גולדפרב

 גופני ובריאות ומאמן כושר (M.Sc.) , פיזיולוג(BE.d) מורה לחינוך גופני

 מרצה בבית הספר למאמנים על שם נט הולמן במכון וינגייט

  :קהל היעד

 .גופני לבגרות חינוךמורים לחינוך גופני בבתי ספר ומורי מגמת 

 מטרה: 

הכושר הידע המקצועי בתחום הפיזיולוגיה של המאמץ, תורת הרחבת 

ך איגוד לפעילות גופנית על סממתן המלצות הגופני תוך  האימוןהגופני 

אילו לבין תכנית הלימודים הקשר בין ( וACSMהבריאות העולמי האמריקאי )

 .בחינוך הגופני ומסגרות שיעורי החינוך הגופני בבתי הספר השונים

 : יעדים

  וקווים  למורים לחינוך גופנייישום ההיבטים המדעיים בתורת האימון

זיולוגיה של המאמץ במסגרת הפי מנחים במשמעות העומדת מאחורי

 יעדי החינוך הגופני בבתי הספר.

  הפעלת שיקולי דעת והבנת מתן האופציות )הנחייה אישית( תוך הפנמה

העולמיות: כי מסגרת האימון נתונה וקבועה על בסיס ההמלצות 

 . תוחלת חיים ואיכות החיים -כושר גופני -לבריאות

 ייעל את השיעור, יכולים ל גופנימורים לחינוך שאלה מנחה: כיצד אנו ה

 חיוביות, מקדמות, התורמות לתלמידינו ולהוביל לתוצאות אימון,ה

 ת שיעורי החינוך הגופני בבתי הספר.במסגר

  ל"אפקט אימון חיובי". התורמתקנה מידה: מה מידת העצימות היחסית 



 

 

 בפעילות גופנית יישומיות והשלכות מדעיים היבטים

 :מפתח נקודות

 וכוח ריאה לב סבולת אימון ותוכניות המלצות, MET’S, RQ, אנאירובי סף, מ"צח, פעימה נפח, לב תפוקת

 

 מאמץ בדרגת כתלות חמצן צריכת

 

 בדרגת כתלות חמצן צריכת בין ישיר ליניארי קשר קיים כי לראות ניתן מדורג במאמץ

 . המאמץ

', דק/ג"ק/ל"במ יחסית או לדקה בליטר אבסולוטית בצריכה נמדדת החמצן בצריכת העלייה

. ליניארי באופן עולה לחמצן הדרישה לעצימה נמוכה מרמה -עולה המאמץ שדרגת ככל

 עלייה כל על יחסי באופן בו במקום המרבית הצריכה את נעמוד מרבית חמצן צריכת במבחני

 המתקבל הערך(. פלטו) קבועה ונשארת משתנה לא החמצן צריכת המאמץ בדרגת נוספת

 עד, הנבדק של המרבית( האירובית הקיבולת) האירובית היכולת את מאפיין מרבית במדידה

 אירובית יכולת בין קשר קיים. למאמץ כדרישה האירובי במסלול חמצן לספק מסוגל הוא כמה

 VO2MAX>50) שהיא סיבה ומכל קרדיווסקולרית ותמותה לתחלואה מופחת וסיכון גבוהה

ml/kg/min.) 

 

 

 

 



 

 

 .שונות מאמץ בדרגות כתלות החמצן בצריכת המדורגת העלייה

 

עומס מכאני הפועל דרגת מאמץ מדורגת, כ, כביטוי לWATTSיחידת מאמץ המוצגת בוואט ,

לחישוב צריכה קלורית במאמץ ביחס הניתנת  מטבולית -דרישה אנרגטית, תוך על הגוף

 למשקל הגוף.

החמצן האבסולוטית דורגת בצריכת ניתן לראות תיאור סכמתי המציג את העלייה המ

 ומגיעה וואט( 028וואט, ל 08היחסית כתלות ישירה בדרגת המאמץ או עצימות המאמץ )ו

המהווה צריכת החמצן  -החמצן בצריכת קבוע "פלטו" קו) מקסימאלית, מרבית חמצן לצריכת

 (.או ליטר/ לדקה 'דק/ג"ק/ל"במ צח"מ, -המרבית

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נתון מרבי תת במאמץ כתלות החמצן צריכת

 

 כי לראות ניתן, אבסולוטית -נתונה מאמץ דרגת של בסיסית כתגובה, נתון מרבי תת במאמץ

 צריכת( נתון מרבי תת) המאמץ ליעד הגעה לאחר, לחמצן בדרישה הדרגתית עלייה קיימת

 ירידה ישנה ההתאוששות ובתהליכי, הפעילות הפסקת עד( פלטו) קבועה נשארת החמצן

 .לחמצן בדרישה הדרגתית

 כי מרבי תת במאמץ היחסית החמצן בצריכת מאומן ללא מאומן בין הבדל אין כי להסיק ניתן

 את לספק הגוף מערכות על הנתון המאמץ לביצוע מסוימת חמצן לכמות נדרשים אנו עוד כל

 לבצע יוכל המאומן בו, מרבי במאמץ נמצא מאומן ללא מאומן בין הבדל, הדרושה האנרגיה

 .יותר גבוה( המרבית החמצן צריכת) מ"הצח וערך היות, יותר גבוה מאמץ

תהיה גבוהה יותר, מה שיאפשר  אירובי מאומןספק המרבי או הקיבולת המרבית של הה

לא מאומן. יותר בהשוואה לאדם  לאדם מאומן אירובית לפעול לדרגת מאמץ מרבית גבוהה

לבצע מאמץ מדורג בריצה על גבי מסילה למאמץ מרבי עד  יוכללדוגמא: מאומן אירובית 

, בעוד אדם לא מאומן יגיע למיצוי היכולת האירובית שלו בממוצע קמ"ש 28מהירות של 

 קמ"ש. 08-במהירות ממוצעת של כ

 

 

 

 

 



 

 

 פעילות זמן במשך כתלות האנרגיה אספקת מסלולי

 

 .הפעילות זמן במשך כתלות האדם בגוף האנרגיה אספקת מסלולי את ממחיש זה גרף

 בתחילת. האירובי מהמסלול מקורם העיקריים האנרגיה מסלולי ארוך הזמן שמשך ככל

-א מסלול, הדם ובזרם בשרירים בנמצאות, ATP, זמינות אנרגיה מולקולות קיימות המאמץ

 האנאירובי המסלול נכנס המאמץ כדי תוך. לחמצן דרישה ללא (ATP-CPפוספוגני ) -לקטי

 בתהליך הלוואי תוצר כאשר אנרגיה מולקולות עוד של ליצירה, אנאירובית גליקוליזה, לקטי

 בהמשך'. דק 2-כ עד מוגבל לזמן אנרגיה מקור מהווה אשר, בדם לקטט, חלב חומצת הינו

 מאוד רב מספר לייצר ניתן, לתהליך חמצן מולקולות של אספקה נדרשת בו האירובי המסלול

 במשך כתלות אנרגיה באספקת זמן לאורך להתמיד ניתן כן ועל אנרגיה מולקולות של

 מעגל קרבס ושרשרת הנשימה(.) המאמץ ובדרגת הפעילות

  



 

 

 מאמץ בדרגת כתלות לדקה בליטר אבסולוטית חמצן צריכת

 

 כן כמו, הנדרשת החמצן וצריכת המטבולית הדרישה את לראות ניתן נתונה מאמץ דרגת בכל

 היציב במצב לחמצן בדרישה שינוי יהיה לא מרבי תת הינו המאמץ בו שלב בכל כי לב שימו

  ) מאמץ תת מרבי נתון(.במאמץ

 גבוהה מטבולית דרישה -קרי יותר גבוהה חמצן צריכת נדרשת עצים למאמץ מתון ממאמץ

 והסתגלות גירוי ותהליכי עצימה קלורית הוצאה תוך עצים מאמץ לביצוע מדד המהווה

 .  גבוהים פיזיולוגיים

 מטבולית משוואה -מאמץ בדרגת כתלות חמצן צריכת הערכת -מטבולית דרישה

 

 וחישוב למדידה הניתנת אנרגיה כאספקת מטבולית דרישה ישנה נתונה מאמץ דרגת בכל

 כתלות יחסית חמצן לצריכת הערכה מהווה, MET’S מדד. במאמץ אנרגטית להוצאה עקיף

 המאמץ שדרגת ככל כי לראות ניתן .מרבית עד נתונה מאמץ דרגת בכל אנרגטית בדרישה

  .MET’S ב הנמדדת המטבולית הדרישה גם כך כן וכמו החמצן צריכת עולה כך גבוהה

 מ"ל/ק"ג/דק'(. MET’s 08 (28-כ עד'( דק/ג"ק/ל"מ 5.0) 0 מנוחה מערך



 

 

 שומן חומצות ניצול תהליכי על מתון לאימון בהשוואה עצים אימון השפעת

 .המאמץ לאחר בשעות"( שומן שריפת)"

 

 דרישה סביב בעיקר, המאמץ לאחר גם המטבולית הדרישה את מעלה עצים אימון

 .היתר, היסף פיצוי מנגנון, למאמץ מיטבית להתאוששות

 כל או לאימון כתגובה -חיובי אימון אפקט -החיובי והגירוי, למאמץ ההסתגלות תהליכי כל

 .EPOC -צריכת החמצן העודפת -ההתאוששות בתהליכי הנמדדים -חיובי פיזיולוגי גירוי

 במסלולים הקשורה יותר גבוהה מטבולית דרישה בין קשר קיים כי זו מסכמה לומר ניתן

 רמה עד ההתאוששות לתהליכי אנרגיה כמסלול פעילות לאחר שומן חומצות ובניצול אירוביים

 בהתאוששות המטבולית הדרישה בו מתון לאימון בהשוואה, אימון לאחר שעות 20-00-כ של

 .שעות 0-כ הפעילות מסוף יותר קצר זמן פרק על ועומדת יותר נמוכה

, מהווה שיטת אימון עצימה, מתקדמת התורמת HIIT ,high intensity interval trainingאימון 

לניצול זמן קצר באימון תוך הקפדה על עצימות גבוהה, בהתייחס לכל עקרונות האימון, ובכך 

וצריכת החמצן בהתאוששות נשארים ברמה גבוהה ומשפיעים על אפקט האימון החיובי 

 סימון כחול(. -החזרה לשיווי משקל מטבולי )המיוסטאזיס( למשך זמן ארוך יותר )סכמה

 

 

 

 



 

 

 לאפקט גורם הפיזיולוגי והגירוי, עצימה הגופנית בפעילות המאמץ שדרגת ככל

 .יותר גבוהה והסתגלות להתאוששות הדרישה - יסף ופיצוי חיובי אימון

 

( הומוסטאזיס) משקל לשיווי להגיע בכדי, הפעילות לאחר עודפת חמצן צריכת - EPOC כלומר

 ההתאוששות תהליכי והשלמת הפעילות בתחילת החמצן גירעון על פיצוי, מטבולי -אנרגטי

 .הגופני לאימון חיובית כתגובה

(, אשר DOMSהמאוחרים )באימון כוח תגובה זו תבוא לידי ביטוי בתופעת כאבי השרירים 

שעות עלולים להופיע כאבי שרירים, "שרירים תפוסים", עד למצב בו  20-22בטווח של 

 מערכת השרירים הסתגלה מתהליכי האימון וחזרה למצב המנוחה הכללי.

הרצון ליצור שינויי בהרכב גוף או לקדם הישגיים בספורט דורש העמסה הדרגתית בגירוי 

לב וכלי דם וכמובן מערכת השרירים.  -המערכת הקרדיווסקולרית , עלהפועל על הגוף החי

בתלות במטרות  -הדרגתי התורם לאפקט אימון חיובי -עומס יסף -יחלק מאותו גירוי

יחול שינוי חיובי בתאי הגוף החי הנכללים בהגדרת פיצוי היסף )השיפור היחסי של  -המתאמן

 גוף האדם כתגובה לגירוי שקיבל(.

ר כי ללא תהליכי התאוששות נאותים וחולקת עומסים הדרגתית לא יתאפשר הערה: יש לזכו

  אימון יתר.  -פיצוי יסף אלא עומס יתר

  



 

 

 במאמץ הלב תפוקת

   

 בליטר, אבסולוטית חמצן בצריכת הנמדדת מאמץ בדרגת כתלות הגוף למערכות הדם אספת

 .לדקה

 שמאל מחדר היוצאת הדם וכמות( HR) בדקה הלב פעימות בין מכפלה הינה הלב תפוקת

(SV.) 

 המטבולית בדרישה לעמוד בכדי הלב תפוקת ליניארית עולה כך עולה המאמץ שדרגת ככל

 .הנדרשת

 מאומן אדם אשר המרבית הלב בתפוקת מאומן ללא מאומן בין ההבדלים את לראות ניתן

 בה בדקה דם ליטר 0ב הנמדדת הגבוה המטבולית הדרישה את ולספק להמשיך מסוגל

 חמצן צריכת: הינם הערכים במנוחה. )בדקה ליטר 58 הינה בהתאמה הנדרשת הלב תפוקת

 הבדל ללא) בדקה דם ליטר 0-כ של לב ותפוקת בדקה( ל"מ 208) לדקה ליטר 8.20 כ של

 (.מאומן ללא מאומן בין להבדלים נצפה לא נתון מרבי תת במאמץ קרי, מאומן ללא מאומן בין

 

 

 



 

 

 מאמץ בדרגת כתלות הפעימה נפח

 

. קיים קשר בין הצורך (HR) לדופק (SV) כת היחסים בין נפח הפעימההגרף מציג את מער

הפיזיולוגי באספקת הדם, תפוקת הלב, כמכפלה של נפח הפעימה והדופק, לבין השינויים 

 היחסיים בין הפרמטרים כתלות בדרגת מאמץ.

 ההתכווצות של שריר הלב עולה,ככל שדרגת המאמץ גבוהה, הדופק עולה ליניארי, עוצמת 

ם, החזרה הוורידית )כמות הדם במצב מסוי ותפוקת הלב עולה. יותר כמות דם בכל פעימה,

כך  בשל חוסר מילוי העליות בלב כתלות בזמן המילוי )הדיאסטולה( החוזרת ללב( יורדת,

 בחלקו היחסי, ותפוקת הלב מושפעת רבות נשאר או קטןשבכל התכווצות נפח הפעימה 

 מהעלייה בדופק.

במאמץ מתון עד בינוני, ללא הפרעה במנגנון החזרה הוורידית, נפח הפעימה עולה בתחילת 

נצפה לעליה בו גבוה  -המאמץ, במקביל לעליה ליניארית בדופק, עד הגעה למאמץ בינוני

 תפוקת הלב עולה בהתאם.ובשני הפרמטרים, 

של נפח  -הישר -ל הדופק ושלב הפלטושימו לב כי נקודת החיתוך בין העלייה הליניארית ש

מסמנת באופן יחסי את דרגת המאמץ הגבוהה ממנה נצפים השינויים הפיזיולוגיים  הפעימה

רגטית גבוהה, אנ -של מערכת הלב וכלי הדם, הקשורים לעלייה והגעה לדרישה מטבולית

  והה.בצריכת חמצן יחסית ג

כמות הדם הנדרשת  -פוקת הלבתכי ככל שעולים מעל הסף האנאירובי, סביר להניח 

המציין  -םויגם זאת עד גבול מס , בקצב פעימות הלב.על ידי עלייה בדופק בעיקר מסופקת

  .את הקיבולת המרבית של האדם, התלויה ביכולת האירובית והאנאירובית שלו

  (.תפוקת לב מרבית -נצפה להבדלים בין מאומן ללא מאומן )מאמץ מרבי בנקודת השיא



 

 

 

 

 במאמץ לדרישה בהתאם הדרגתית עליה הינה שונות מאמץ בדרגות הפעימה נפח תגובת

 הלב מילוי זמן בו, עצים למצב שעולים ככל ירידה מעט ואז יותר או פחות יציב מצב עד

 זו תגובה עולה המאמץ שדרגת ככל ליניארית עולה הלב תפוקת. נפגע( ורידית חזרה)

 .מרבית מאמץ לדרגת ביחס כן גם ליניארית שתגובתו הפרמטר הינו והדופק היות אפשרית

 נפח נתונה לב תפוקת או נתונה מאמץ דרגת בכל -מאומנים ללא מאומנים בין הבדלים

 יעילה הלב שפעולת כך, לב פעימת כל על דם כמות יותר -יותר גדול מאומן אדם של הפעימה

 אותה על קשה לב ועבודת לב פעימות יותר נדרשות בו מאומן לא לאדם בהשוואה יותר

 !נתונה אנרגטית דרישה

בעקבות אימון מערכת כלי הדם והשרירים מסוגלת לקלוט טוב יותר וביעילות את החמצן כך 

שניתן לנצל יותר חמצן גם בדרגות המאמץ הגבוהות )סף אנאירובי גבוה( כמו כן מערכת הלב 

על חשבון העלייה היחסית בנפח  פועלת ביתר יעילות ופחות עייפות היות וקצב הפעימות יורד

יותר כמות דם בכל פעימה,  -הפעימה בשלבי המנוחה והמאמץ הבינוני )נפח פעימה גבוהה

 עבודת הלב יעילה יותר(.

במאמץ מרבי נצפה כי אדם מאומן יגיע להספק גבוה יותר בשל ניצול המערכת המרכזית 

היה גבוהה יותר בהשוואה )לב( וההיקפית ) שרירים(, כך שדרגת המאמץ היחסית שלו ת

ללא מאומן. תהליכי אימון חיוביים יובילו את האדם לשיפור דומה ובמעקב לפני ואחרי אימון 

ההספק המרבי יהיה גבוה יותר. במאמץ תת מרבי נתון, משחק התפקידים יחולק בין נפח 

 דופק. -פעימה גבוה ועליה ליניארית יחסית בקצב פעימות הלב



 

 

 בתאים חמצן ניצול

 

 

 פעילות בביצוע הפועלים )מערכת היקפית( השלד שריר תאי ובפרט, הגוף תאי פעולת יעילות

 . החמצן את לנצל המערכת ביכולת נמדדת גופנית

 הלב מערכת -התאים אל אותו ומובילה החמצן את המספקת מערכת ישנה אחד מצד

 השריר בתאי החמצן את ולנצל לקלוט נפרד בלתי צורך יש אך. והנשימה )מערכת מרכזית(

 פעילות תתאפשר לא בתא החמצן ניצול ללא .השונים )מערכת ההיקפית( המטרה תאי או

 מאמץ של מאוד נמוכות לרמות תתאפשר או כלל גופנית פעילות תתאפשר לא קרי מטבולית

 .)אי ספיקה(

 ריאה לב סבולת אימון של חיובית כתגובה ביטוי לידי יבוא בוורידים חמצן של יותר יעיל ניצול

 ואנזימים אירוביים באנזימים ועליה, גודלן, ריותדהמיטוכונ במספר עליה תוך, שריר וסבולת

 אילו מערכות אשר המרבית האירובית ובקיבולת האנאירובי בסף עלייה, כן כמו מטבוליים

 . עצימה, משתנה, מתונה, גופנית מפעילות ישיר באופן מושפעות



 

 

 ולא( CO2) חמצני הדו הפחמן רמות ריכוז הינה האדם בגוף המטבולית המגבלה כי לזכור יש

 חומצת -אנאירוביים מצבורים בסילוק מגבלה אלא חמצן של מגבלה לנו אין. החמצן ריכוז

 כחלק להיפרוונטילציה מובילה גופני מאמץ תוך מטבולית חמצת של בעיה כן ועל, CO2ו, חלב

 .מטבולי הינו החומציות כשמקור נשמתי פיצוי במנגנון ציותמחו לסלק הגוף מצורך נפרד בלתי

 

 מאמץ בדרגת כתלות יחסית בצריכה הנמדדת עקיפה חמצן צריכת

The Metabolic Equivalent of Task (MET’s), Metabolic Equivalent 

 .האדם בחיי שונות פעילויות סביב המטבולית הדרישה על העומד פיזיולוגי מדד

 ביצוע בזמן -לחמצן בדרישה כתלות -אנרגטית הוצאה -המטבולית הדרישה של הערכה

 :הצריכה המטבולית במנוחה בסיס על נקבע המדד כאשר שונים מסוגים פעילות

1MET’S =  3.5  ml O2/kg/min 

 שונות גופניות בפעילויות מטבולית דרישה

 

 של ביחידות עקיפה חמצן בצריכת הנמדדת מטבולית צריכה נדרשת נתונה פעילות בכל

.MET’S של ביחידות המטבולית הדרישה עולה כך עולה המאמץ שדרגת ככל כי לראות ניתן 

MET’S. בריצה, בתנועה, בעמידה גוף מנחי, דינאמיים מצבים כוללת שהפעילות ככל 

 הוצאת קרי עולה המטבולית הדרישה, גדולות שרירים קבוצות בהפעלת או, ובקפיצה

 .  )צריכת החמצן היחסית עולה( עולה הגוף למערכות הפיזיולוגי הגירוי ומדד עולה קלוריות



 

 

 דוגמא מתוך שיעורי סטודיו עולמיים הנפוצים בארץ

Average calories burned in several popular Group Exercise 

Classes: LES MILLS 

BODYPUMP – 560 (just 3 classes = 1680 calories) 

BODYCOMBAT – 740 (just 3 classes = 2220 calories) 

BODYATTACK – 735 (just 3 classes = 2205 calories) 

RPM – 675 (just 3 classes = 2025 calories) 

BODYFLOW – 390 (just 3 classes = 1170 calories) 

BODYSTEP – 620 (just 3 classes = 1860 calories) 

BODYVIVE – 420 (just 3 classes = 1260 calories) 

holidays#sthash.6zFBBkxP.dpuf-fit-exercise-http://blog.goodlifefitness.com/group 

 :קלורית הוצאה (LES MILLSבשיעורי לס מילס ) -מטבולית צריכה

. שונות ספורט בפעילויות ממוצעת הוצאה מוצגת בהן הקודמות הטבלאות בין להשוות ניתן

, שלהם הרשמי באתר מילס לס פרסום פי על זה לרבעון מעודכנים אילו נתונים לב שימו

 ביחס אמין גודל בסדר עומדים שאינם מספרים לפרסם נמנעים אתם כי לראות עליכם

 כתלות חמצן צריכת של הפיזיולוגיים היסודות מאחורי העומדת הבסיסית המטבולית לדרישה

 .המאמץ בדרגת

 של טרקים 2 בתוכו כולל, אנאירובי אירובי אנרגיה מסלול על מבוסס -RPM אימון: לדוגמא

 ומעל ספורטיבי הפיזיולוגי האימון בתחום פעיל דופק על שמירה תוך, ומשתנה מדורג מאמץ

 מהווה זה מצב. לגיל החזוי רבימה מהדופק אחוז 08 -כ עד -דופק אחוז 28 של ערכים

 אך. אדם לכל יחסית עצימות בדרגת לשינויים נתונה והינה יחסית גבוהה מטבולית דרישה

 יצרוך נמוך MET’S -מאומן לא אדם) לשיעור קלוריות 520 -כ של הוצאה לראות ניתן בממוצע

-088 בין ישרוף, 05-00 אפילו עד 08 מעל MET’S מאומן אדם בעוד, קלוריות 588-088-כ

 הגוף משקל בהן אטאק או קומבאט בודי הינה מאוד אתגרית נוספת כניתת. קלוריות 0888

 לקחת יש, יותר גבוהה אנרגטית להוצאה תורמים( נייחות אופנים על לא) במרחב והשינויים

לא ניתן לבצע ברצף )רצף  האנאירובי הסף מעל גבוהה אירובי בדופק להימצא כי בחשבון

  על בנויות מילס לס תכניות רוב כן לעצים או נרחב אשר מתוכנן מתחת לסף האנאירובי( ע

 גבוהה נשמרת המטבולית ההוצאה ובכך ליםורואינט או קצב שינויי -משתנה אימון מערך

http://blog.goodlifefitness.com/group-exercise-fit-holidays%23sthash.6zFBBkxP.dpuf
http://blog.goodlifefitness.com/group-exercise-fit-holidays%23sthash.6zFBBkxP.dpuf


 

 

שלבי רבות, כולל דרישה אנרגטית גבוהה גם ב לתוצאות רבות תורמים עצימים אימון ותהליכי

 . מילס לס בתוכניות הגופנית הפעילות סביב , After Burn Effect- EPOC -התאוששות

 ההוצאה את קובעת באימון העצימות ומידת האימון סוג, הפעילות אופי כי לראות ניתן

 .לפעילות הנלווה כתוצר בסוף המסתכמת האנרגטית

 צריכת -האימון שלאחר אנרגטית הוצאה ישנה במאמץ אנרגטית הוצאה כלעל  כי להזכירכם

 יותר חיוניים ההתאוששות תהליכי גבוהה העצימות שדרגת ככל (.EPOC) התאוששותב חמצן

 .האדם בגוף המטבולי בהיבט אנרגיה יותר דורשיםו

 

 בפעילות גופנית הקלורית התצרוכת חישוב

 

 

 החמצן צריכת להערכת נוסחה סמך על גופני באימון אנרגטית הוצאה -קלוריות צריכת חישוב

 MET’S של ביחידות הנמדדות שונות מאמץ בדרגות כתלות

 ניתן אותה’ , MET’S 0 של בצריכה העומדת הליכה דקות 58 ומבצע -קילו 28 השוקל אדם

 נוסחת פי על בפעילות הקלורית הוצאתו את יסכם, הכושר במכון אירובי מכשיר בכל לראות

 (.ל"קק 008) 002= אימון' דק 58( * ל"קק 0) 0.0=288(/28*5.0*0)  :כ"בסה חיזוי

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Respiratory Quotient (RQ) 

בתא  החמצן ריכוז ובין חמצני הדו הפחמן ריכוז בין היחס -נשימה מנת

(PCO2/PO2). 

 לרשות העומד המטבולי והדלק השונים האנרגיה מסלולי להבנת עקיף מדד מהווה זה ערך

 .מרבי מאמץ ועד ממנוחה, נתון זמן בכל האדם

 עולה. בתאים, 82 קליטת ובין, CO2 ריכוז בין היחס עולה המאמץ שדרגת ככל

 ונוצרת המטבולי התהליך לרשות עומדות חמצן מולקולות פחות גבוהה מאמץ בדרגת -קרי

 גלוקוז של מולקולות נדרשות בו מאמץ -0 של לערך עולה הנשימה ומנת CO2ה בריכוז עליה

 שומן למולקולות בהשוואה המטבולי בתהליך יותר מהר לנצלם הניתן למאמץ אנרגיה ליצירת

 .נתון זמן בכל חמצן נוכחות יותר דורשות אשר

 מה -אנרגטי כפקטור שומן חומצות 8.2 לערך סוכר 0 ערך בין נעה כך עם הנשימה מנת

 המטבולי במסלול האנרגיה מקור

 הקלוריות כמות ובין ATP מולקולות דבר של בסופו המספק האנרגיה מקור בין קשר אין -זכרו

 .והשמנה הרזייה או הגוף הרכב ומידת המטבולית הדרישה או

 בעלת עצימה פעילות או אימון כל כי להבין הוא גופני חינוך ואנשי כמאמנים מבחינתנו החשוב

 נלווה וכחלק הפיזיולוגיים לגירויים ההסתגלות במבחן בסוף תעמוד גבוהה מטבולית דרישה

 הרב הזמן משך לא. נתון זמן בכל עצים שהאימון ככל יותר גבוהה תהיה האנרגטית ההוצאה

 '. דק 58-כ עד של נתון באימון יוצרים אנו בסוף מה אלא התוצר את קובע

"After all, you burn kcals at a faster rate when you exercise at higher intensities" 

 והאימון המטבולית הדרישה אלא גבוהה קלורית להוצאה יגרום משומן האנרגיה מקור לא

 .חמצן וצריכת מאמץ בדרגת כתלות עצמו

 ביממה שעות 05-00 בממוצע ערים אנו -שומן הינו המטבולי האנרגיה מקור עיקר -במנוחה

 ? מהשמנה הסובלים אנשים עוד יש הכיצד– כך אם

 שנשתמש הדלק לסוג משמעות כל אין -מ"ק X הינה -לחיפה -אביב מתל נסיעה: הערה

 היחסית עצימותה כמידת ארוך  או קצר בזמן תהיה הנסיעה האם אלא זה נתון במרחק

 מדובר כי בהנחה שמשנה מה זה לא? בנזין או סולר האם. הדלק בצריכת היתר בין ותימדד

 .השוואה כמקור שווים תנאים באותם



 

 

 שומן חומצת -שומן ומולקולת, גלוקוז -סוכר מולקולת של כימי מבנה

 לטובת ולנצלו החמצן את לקלוט התאים יכולת לבין CO2 יצירת בין היחס: הנשימה מנת

 . הפעילות

 מטבולי בשימוש הנדרשות החמצן מולקולות בין הפער את לראות ניתן, הכימי המבנה מתוך

 למול בשומן בשימוש 8.2 בין המשתנה הנשימה מנת של היחס כן ועל. שומן ושל סוכר של

 בפעילות הצורך את אחד מצד מדגיש זה מדד(. פחמימה) סוכר של בשימוש 0 של יחס

 תהיה היחסית החמצן צריכת כן ועל שומן שמקורו בדלק להשתמש מנת על מתונה יחסית

 .סוכרי במנגנון להשתמש עצימה בפעילות הצורך את שני ומצד, קטנה

 

 

 

 

 

 המטבולי בתהליך חלבון ניצול

 : מצבים בשני מטבולים במסלולים אנרגיה כמקור ביטוי לידי בא חלבון

  ( בולימיה, אנורקסיה) ומחלות קיצונית הרעבה. 0

 .יומיים מעל ממושך צום. 2

 אינם האנרגיה מקורות, רפואית קלינית בעיה וללא בריאים, מאוזנים בתנאים אנו עוד כל

 .האדם בחיי הבסיסית המטבולית הדרישה בהערכת מהם להתעלם ניתן כן ועל, מחלבונים

 מיתום הינה" שריר שורף ואתה היות, כוח אימון לאחר אירובי אימון תבצע אל"  האמרה גם

 בין שונה פיזיולוגיה על מדובר כן כמו, אנרגטיים מצבורים של בעיה לנו אין שכן, בעליל שגוי

  -האימון מרכיבי חלוקת. האירובית בפעילות לחמצן לדרישה בהשוואה השריר על מכני לחץ

. למתאמן בהתאם הדעת ושיקול ההחלטות קבלת לתהליך חשובים הפעילות ומשך העצימות

 הגירויים בשילוב, בשינה מתרחשים לאימון וההסתגלות הבנייה ותהליכי הפיצוי כי זכרו

 . אחת שעה או אחד אימון פר ולא השנתית -החודשית -השבועית וההתאוששות

Carbohydrate (Glucose): 

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Energy 

RQ = 6CO2 / 6O2 = 1.00 

 

Fat (Palmitic Acid): 

C16H32O2 + 23O2  16CO2 + 16H2O + Energy 

RQ = 16CO2 / 23O2 = 0.70 

 



 

 

 יתר עצימות של גבוהות ברמות משפיע( ACTH) סטרס כהורמון קורטיזול של הפרשה גם

 הממוצע האדם ולא צמרת ספורטאי של הגבוהות האימון ברמות -מאמץ של ארוך זמן ומשך

 .היבאוכלוסי

 מאזן על ולשמור האנרגיה מאגרי את לאזן כי כי-לומר ניתן מאוד לחוששים זאת עם יחד

 לשתות ואף תמרים 2 או מהיפחמ גרם 28 -כ לצרוך ניתן כוח אימון לאחר תקין סוכרים

 .האירובי האימון בטרם כוח אימון בתום גיינר או חלבון משקה

 

הנמדדת באחוזים מצריכת חמצן  המאמץבעצימות  כתלות מטבוליים מסלולים

 מרבית )צח"מ(

 

קטנה יחסית ומקורה מבוסס  מטבולית לדרישה אחד מצד נצפהנמוכה  המאמץעצימות ש ככל

 08 ביןמצב זה דומה לדרישה המטבולית במאמץ ממושך קרי  ,בעיקר על מטבוליזים שומנים

 או האנרגטית דרישהכתלות ב המטבולי המסלול בהרכבשינוי זה . אימון דקות 208ל דקות

מבוסס על אספקת אנרגיה בהתאם לתהליכים מטבוליים התלויים ביכולת  יחסית חמצן צריכת

יצירת אנרגיה תהליכים ביו כימיים בנת נשימה, מ -מה או שומן כמקור אנרגיהיניצול פחמ

 כתלות בנוכחות חמצן.



 

 

 מטבולי כדלק הדם לזרם המשתחררות השומן חומצות של המעורבות באחוז חלים השינויים

 ממושך שהמאמץ ככל יורדים בשריר האנרגיה מאגרי בעוד 58% -לכ עד 08% בין, במאמץ

 .זהות נשמרות בדם הסוכר ורמות

או שדרגת המאמץ היחסית המבוטאת  ,אימון דקות 08 ל מעבר העולה במאמץ -מסקנה

 כמקור השומן חומצות של היחסי באחוז לעליה נצפה מהצח"מ( 58%-מאמץ קל בינוני )כ

 כמקור הדם לזרם השומן חומצות בניוד משמעותית עלייה )סימון כתום( מטבולי אנרגיה

 .רצופות אימון דקות 028 מעל הינה הספרות ברוב מטבולי

 00%-ככל שדרגת המאמץ עולה, כביטוי לעצימות אימון גבוהה, עצימה וקצרה, עד כ

 -מהצח"מ, נצפנ להרכב מטבולי שונה בו עיקר מקורות האנרגיה יהיו ממקורות סוכריים

 פחמימות )גליקוגן בשריר ובכבד, וגלוקוז בדם(.

 בכדי ואם? ותדק 028 של פעילות מיועדת למי? חסרון או יתרון לכך האם -השאלה נשאלת

 -ה יחידות או נמוכה חמצן צריכת כלומר -נמוך יחסי מאמץ נדרש ארוך זמן משך להתמיד

MET’S עליה בהכרח ולא -שונה הפיזיולוגי הגירוי -שונה המטבולית הדרישה -משמע -נמוכות 

 בהוצאה הקשור יתר לפיצוי תורמת לכן קודם שראינו כפי הדלק מקור של היחסי באחוז

 .הגופני ובכושר הגוף בהרכב פיזיולוגיים לשינויים או -במאמץ נתונה אנרגטית

 ובעיקר, העולמיים הבריאות ארגוני כל ידי על ההמלצה -האוכלוסייה לכל: היתר בין

 58-כ ועד לפחות דקות 58 של מתונה יומיומית פעילות על ממליצים -ACSM -האמריקאי

 וצריכת מטבולים תהליכים יעילות -כך מתוך. דקות 28 עצים אימון של חלופה כן כמו. דקות

 אימון זמן מסגרת פיקוח תחת יעילה אנרגטית דרישה בסיס על להימדד צריכים חמצן

 תדירות -להיות צריך המכוון הדעת שיקול כן לוע. השונות האימון תכניות פי על אפקטיבי

 הגוף מערכות שילוב תוך גירויים במגוון דקות 00-58 עד זמן למשך בשבוע גבוהה אימונים

 .שבוע בכל ואנאירוביים אירוביים אימונים תחת השונות

כמו כן, ראוי לקחת בחשבון כי מספר הקלוריות ותהליכי ההתאוששות במנוחה יובילו בסופו 

של דבר לאפקט אימון חיובי ושינויים בהרכב הגוף ולא האם "הדלק"  המטבולי היחסי היה 

אך  -שומניים ממקורות הינם 58%, חה המסלולים העיקרייםממקור שומני. )שימו לב כי במנו

  יחד עם זאת לא זו הדרך לשינויי משמעותי בהרכב הגוף והשגת כושר גופני וחיטוב(.

  : American Collage of Sport Medicine:  ACSM  

 קבוצות כל את הכוללים כוח אימוני 2 ו(, 08%) עצים עד( 28%) מתון אירובי בשבוע ימים 0

 .האדם בגוף הגדולות -העיקריות השרירים

 



 

 

 המאמץ זמן במשך כתלות באחוזים שונים במקורות אנרגיה אספקת

 

 מקור דרגת המאמץ עולה, כפונקציה של אחוז מצריכת החמצן המרבית,ש ככל כי לראות ניתן

 המקורות של האחוז בעוד עולה הסוכריים המקורות של היחסי ואחוז, משתנה האנרגיה

 הינו המרכזי הדלק מקורמהצח"מ,  08%העומדת על  עצימה בפעילות. יורד השומניים

בעוד במאמץ קל ובינוני, התרומה היחסית של המסלולים המטבולים ממקורות  .סוכרי

שומניים גבוהה אך בפועל דרגת המאמץ נמוכה, צריכת החמצן היחסית נמוכה והתפוקה 

? פחות או יותר טובה האנרגטית ההוצאה כי ומרל ניתן בהכרח האם באימון נמוכה. כלומר

 ? מתונה וממושכת בפעילות רק שומן שורפים שאנו מכך להסיק ניתן האם

, ניתן להסיק כי הורדת אחוז השומן, "שריפת שומנים", תושג על ידי אימון כך מתוךהאומנם 

  ומשך זמן ארוך? קלה בעצימות

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מצריכת כאחוז הנמדדת האימון עצימות כתלות במידת האנרגטית ההוצאה

 (מ"צח) המרבית החמצן

 

המסלול  ,מ"מהצח אחוז 00 לכדי עד יותר גבוהה העצימות שדרגת ככל כי לראות ניתן

 גליקוגן בשריר )סימון תכלת(. בדרגת מאמץ זו -סוכריים -הממטבולי העיקרי הינו פחמימות

 לביצוע( הקלוריות שריפת) אנרגטית העלות הערכת, יותר גבוהה אנרגטית להוצאה גם נצפה

מהצח"מ המסלול המטבולי העיקרי הינו חומצות שומן בדם  20%בעצימות נמוכה . הפעילות

, ועלות אנרגטית התוצאה נמוכה, בהתייחס לאותו משך זמן 'MET'Sאך מבחינת יחידות 

 אימון.

 כן ועל ובהתאוששות בשינה הינו, אתו להתמודד צריכות הגוף שמערכות" הנפש חשבון"

 מה ולא ולהתאוששות במאמץ הגוף של הכללית מההוצאה בעיקרו מושפע הקלורי המאזן

 .האימון מסגרת בתוך היחסי הדלק מקור היה

 השינוי את יוצר העצימות ברמת נכון ומנוצל', דק 58 עד של יעיל בזמן המוגדר אימון כל

 באימון הקושי שדרגת ככל כן על. (EPOC) ובהתאוששות בשינה האימון לאחר המהותי

 הוצאה ניצול תוך הגוף בהרכב המצופים השינויים ייווצרו גם כך, לאדם ומותאמת גבוהה

 .)פיצוי יסף( תואם תזונתי ומאזן, נתון בזמן גבוהה קלורית

 

 

 



 

 

 פיזיולוגי ערך -האנאירובי הסף

 

 לספק הגוף מערכות יכולת, האירובית היכולת על המצביע פיזיולוגי ערך -האנאירובי הסף

 הגורמת גבוהה ברמה, חלב חומצת, לוואי תוצרי של היווצרות ללא האירובי במסלול אנרגיה

 המטבולית לחמצת כתגובה. התא בחומציות ועליה השריר של ההתקצרות במנגנון להפרעה

 מערכת דרך  CO2 סילוק, התא חומציות וויסות למנגנון הנשימה מערכת נכנסת שנוצרת

 . יציב למצב חזרה כך ידי ועל בסיס חומצה לאיזון תביא CO2ה בריכוז ירידה ובכך הנשימה

 סף חומצת החלב( -)סח"ח החלב חומצת בין הסף בנקודת חפיפה ישנה כי לראות ניתן

 ממערכת הנפלט CO2ה בריכוז, הסטייה, העלייה נקודת למול בדם לקטט בריכוז הנמדדת

 ערך מעל ועולה עצים המאמץ כאשר וויסות מנגנון מאותו כחלק, מ"צח בבדיקת הנשימה

 .האנאירובי הסף

 .באדם אירובי תפקוד שיפור והערכת יחסית לעצימות כמדד חלב חומצת ריכוז

 כתלות העולה החלב חומצת ריכוז את אחד מצד לראות ניתן לפניכם המוצגים בגרפים

 (.מסילה גבי על ריצה מהירות)  או( מ"מצח אחוז) האימון בעצימות

, זהה החומציות ברמת לעלייה התגובה תפוס, מאומן ללא מאומן אדם בין הינה ההשוואה

 של וחדה גבוהה סטייה ישנה האנאירובי הסף נקודת את ועוברת עולה המאמץ שדרגת ככל

 איננה האנרגיה אספקת בה במאמץ גובהה לעצימות מדד המהווה בדם הלקטט ריכוז

 המיידי הלוואי תוצר בו, אנאירובי מטבוליזים על גם מסתמכת אלא בלבד האירובי מהמסלול

 .) במסלול הגליקוליזה(חלב חומצת הינה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IyhC_dsLqcoSFM&tbnid=FJkrMfa4QI2InM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acefitness.org/certifiednewsarticle/888/&ei=gLstUpL8OMOJtQaczYHAAQ&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNER5F8wvZF5orGCXvzL4oog0MVC5g&ust=1378815229063241


 

 

 סףתורמת לעלייה ב האירובי כושרעליה ב כי לראות ניתן מאומן ללא מאומן בין בהשוואה

 את ליצור בכדי יותר גבוה גירוי או מאמץ נדרש קרי, במאמץ יותר גבוהה לנקודה האנאירובי

 יותר בשלב מגיעים העייפות תהליכי. בתא בסיס החומצה ברמות פיזיולוגיים שינויים אותם

 .המאמץ בדרגת גבוה ויותר, מאוחר

 בהשוואה גבוהות ברמות אירובי מאומן, מ"מהצ 08%-בכ נמצא שלו הסף ערך מאומן אדם

 עצימות פי על זו בדוגמא ערך שווה. מ"מהצח 58%-כ של סף על העומד מאומן לא לאדם

 מאומן ללא ש"קמ 0.0 של קצב על העומד סף בין, ש"בקמ ריצה במהירות הנמדדת יחסית

 .מאומן לאדם ש"קמ 02-כ למול

 

 :RPE בורג סולם

 

 הסף כאשר, 0-08 או 5-28מ בסולם קושי דרגת הערכת, במאמץ סובייקטיבית תחושה

 .5-2 או, 05-00 סביב הינו האנאירובי

 שקיים וככל האוכלוסייה רוב בקרב לזיהוי קשה במאמץ הסובייקטיבית התחושה, כן כמו

 שונות קושי לדרגות המודעות, יורד גבוהה מעצימות החשש הגופנית הפעילות בתחום ניסיון

 . עולה האנאירובי הסף זיהוי יכולת כן ועל משתפרת

 בדופק משוערה אחוזה לבין, סובייקטיבית יחסית קושי דרגת בין קשר קיים כי לראות ניתן

כדופק  288= הערכה של 28פע/דק',  58= 5) המרבית החמצן צריכתב או החזוי המרבי

 .תפוקת לב(-צריכת חמצן-דופק -מרבי, כמו כן קיים קשר ליניארי ישיר בין דרגת מאמץ



 

 

 שונות אימון בשיטות כלליות אימון מטרות

. הגוף מערכות של עיקרי שיפור על בהשלכות(, הפוגות) אינטרוולים אימון למול רצף אימון

 אימון למול הפעימה בנפח ועליה התכווצות עוצמת -הלב שריר כוח -לב תפקודי שיפור בין

, בשרירים החמצן של יותר יעיל בניצול השלד שרירי – קפיתיהה המערכת יכולת לשיפור רצף

 .ומיטוכונדריות , קפילריזציהאירוביים אנזימים שיפור(,  A-VO2 DIFFRERANCE)  ב עלייה

 

 (.228-גיל) לגיל חזוי מרבי דופק מתוך אירובי לאימון המומלצים הדופק טווחי

 

 מותאם במאמץ, 08% -ל עד 28% בין נע אירובי לאימון דופק טווח: הינם ACSMה המלצות

 .בינונית עד מתונה יחסית עצימות, בשבוע ימים 0, דקות  58ב לפחות, למתאמן

 לפי לכלול יכול אימון כל. בצבע מסומנים המומלצים הדופק טווחי את בגרף לראות ניתן

 הפיזיולוגי לגירוי מתחת כי לב לשים, כן כמו הרצוי הדופק טווח את שונות אימון שיטות

 עדויות ישנם אך הגופני הכושר ברמת הגופנית הפעילות יתרונות ביטוי לידי יבואו לא הבסיסי

 כלל בדרך, הליכה, בשבוע אחד מאימון החלק ותמותה לתחלואה סיכון גורמי הורדת על

 .28% לפחות של יחסית לעצימות נצפה

 ועל, מינון ישנו ועניין דבר לכל -ברפואה כמו בדיוק -מרשם לפי פועלים -מקצוע כאנשי אנחנו

 .ובריאות ספורט, אימון כאנשי עלינו חלים ACSMה הנחיות -כן



 

 

 האירובית היכולת לפיתוח אימונים סוגי

 לרמת תואמים דעת בשיקולי שימוש תוך המצופה המינון מה אימון סוג בכל המלצות פי על

 הגופנית בפעילות וניסיונו המתאמן

 עצימות יחסית משך זמן תדירות סוג האימון

יתר  מרחק/זמן

 )נפח(

מרחקי תחרות או  0-2

 דק'( 58יותר )מעל 

 צח"מ -מ 28% -כ

  

קצב שינויי 

 )טמפו(

 או  ברמת סח"ח דקות 58עד  0-2

 מעל קצב תחרות מעט

הפוגות 

 )אינטרוול(

 דקות  5-0 0-2

 (0:0)מנוחה בייחס 

 הצח"משל  סמוך לערכה

 שניות  58-08 0 חזרות

 (0:0)מנוחה בייחס 

 הצח"משל  מעל לערכה

 מהירות משחקי

 (פרטלק)

 צח"מ -מ 28% -כ דקות 28-58 0

עם התפרצויות מעל 

 הסח"ח

 

 בהתאם שונה פיזיולוגי תפקוד ושיפור יכולות לפיתוח מיועד, שונה בעצימות, אירובי אימון כל

 .הגירוי לעצימות

 

 

 

 

 



 

 

 כתגובה היחסית העצימות, האימון לסוג בהתאם היעד במטרות ההבדלים את לראות ניתן

 .ליעדי הביניים שברצוננו להשיג

 רות אימוןאחוז מהצ"ח / אחוז מהדופק המרבי/ יעדי ביניים המשתפרים כתגובה לאימון/ מט

00-50 58-28  מקורות אנרגיה אירוביים 

 נתיבי אנרגיה אירוביים 

 ( צפיפות נימי דםCapillary ) 

  ריבוי של מיטוכונדריות 

 .שומן ניוד של שומנים חופשיים, ח  

 יתר-מרחק

 כוח

55-20 20-20  מקורות אנרגיה אירוביים 

 נתיבי אנרגיה אירוביים 

 סבולת, כוח, 

25-08 25-08   אנרגיה אירובייםנתיבי 

    גיוס מוגבר של סיבים אירוביים 

 מהירים גליקוליטיים             

 אירובית  גליקוליזה 

 מערכת העברת החמצן 

 סבולת, כוח

00-08 00-08  נתיבי אנרגיה אירוביים 

 נתיבי אנרגיה אנאירובית 

   )גיוס מוגבר של סיבים )אירוביים 

 מהירים           

  העלאת הסף האנאירובי 

 מערכת העברת החמצן 

 פיזור חומצת החלב 

הפוגות, עליות, 

 קצב

00-088 00-088  נתיבי אנרגיה אנאירובית 

  )גיוס מוגבר של סיבים )אנאירוביים 

 גליקוליטייםמהירים           

  מהירות וקואורדינציה עצבית שרירית 

מהירות שיא 

 וקצב תחרות

 

 

 



 

 

  -כוח אימוני

 .מומלץה חזרותה וטווחוהקשר לעצימות היחסית   1RMמ אחוז בדבר המלצות

תורמים במידה רבה לריבוי ה גופני כושר מרכיבי באים לידי ביטוי מספר רב של כוח אימוניב

 המלצות, מיתוסים ואשליות בקרב העוסקים בתחום.

,  RM 0מ כאחוז אימון עצימות בין היחסים מערכת את המתארת כללית סכמה לראות ניתן

 או אימון יעדי פי על מאמץ דרגת בכל המומלץ החזרות מספר ובין, אחת בחזרה מרבי משקל

 .אימון מטרות

 

 למטרה כ"בסה להגיע בשאיפה מסוים פיזיולוגי לגירוי שונות שיטות משלבים כוח אימוני

 סיכון הורדת המתקדם ובגיל, סיכון גורמי הורדת -היפרטרופיה -שריר כוח רכיבי שיפור -אחת

 .השריר מסת איבוד קצב והאטת לנפילות

 ?הכיצד

 לא בהם במקרים,  RM 0מ כאחוז מאמץ דרגת בכל שונה הגירויים עוצמת כי לראות ניתן

 20% -קרי,  08RM יותר ולא חזרות 08 ל המשקל את יחסית נחשב, המרבי המשקל ידוע

 .RM 0מ

 אנו האם יעמוד חיובי כישלוןמ המרחק" חיובי כישלון" למידת אותנו יכוון חזרות טווח כל

 את מלהשיג רחוק שהאימון או חיובי אימון לאפקט רצוי פיזיולוגי גירוי אותו את יוצרים

 רצוי. -גירוי פיזיולוגי חיובי -הגוף מערכות לגירוי הנדרש המינימום

כגון: גנטיקה, עצימות אימון, משך  אימון בהצלחת ההיבטים ללכל להתייחס יש: הערה

, תוכנית האימון ופרמטרים אנטומיים אימון רכיבי, שינה, תזונההאימון, תדירות אימון, 

ופיזיולוגיים המשפיעים על פיתוח כוח כגון: מבנה ארכיטקטוני של שריר, מיקום אנטומי,  



 

 

גיוס יחידות עקומת כוח שריר, עקומת אורך מתח, עקומת מהירות מתח, סוג הכיווץ, 

 .מוטוריות ורכיבי כוח שריר והתנגדות

 

 פיזיולוגיים ויעדים מטרות לפי כוח אימון תוכניות סיכום טבלת

 

 :עיקריים אימון יעדי

 הפעלת מערכת השרירים למשך זמן ארוך, רציף. -שריר סבולת

 .פיתוח גוף -עלייה במסת השריר -שריר רוחב בחתך עלייה -היפרטרופיה

הולכה ועוצמת ה)מהירות -, שיפור יכולת עצבית שריריתמוטוריות יחידות גיוס -מרבי כוח

כוח  -עליה ביכולת התמודדות עם משקל מרבי לטווח חזרות קצר כיווץ השריר עולה(.

  אבסולוטי עולה.

תלות ישירה בכוח מרבי, תוך שיפור  -גבוהה במהירות מוטורית יחידות גיוס -מתפרץ כוח

ניתור נחיתה,  -וביצוע מיומנות במהירות גבוהה לשיפור יכולות שונות כוללביעילות מכנית 

קונצנטרי -יכולת ביצוע כיווץ אקצנטרי -קפיצות, זינוקים, הדיפות, ומרכיבים פניאומטריים

 ביצוע תרגיל בקצב מהיר(. -חזרות 0RM ,0-5מ 28-00%מהיר למספר חזרות )

 

 



 

 

 היפרטרופיה למטרות כוח ימוןא -  ACSM, NSCA -המקצועית בספרות המלצות

 

 

 למטרות סבולת שריר כוח ימוןא -  ACSM, NSCA -המקצועית בספרות המלצות

 

 

 

 

 



 

 

 :היחסים במערכת כתלות אימון יעדי סיכום

 המומלץ החזרות טווח(/0RMמ אחוז) יחסית עצימות ובין אימון מטרות/יעדים 

 

 

 .משתנים האימון ויעדי גבוהה היחסית העצימות מידת -קטן החזרות שטווח ככל כי ,לב שימו

 הגוף במסת עלייה -גוף פיתוח -"היפרטרופיה" השריר במסת לעלייה חיובי גירוי ליצור בכדי

 חיטוב= אחת במילה דבר של ובסופו -הרזה

תוך שילוב היבטים בתורת ) חזרות 5-02: היפרטרופיה של בטווח: עצים אימון על להקפיד יש

 !RM 0מ 28-00% של בעצימות( 5-28שנתית  -האימון וגיוון על פי חלוקה רבעונית

בעצימות  חיובי יתרחש אימוןאפקט כמו כן, ישנם עדויות ומחקרים נוספים המעידים על כך כי 

, להתרגיהשרירים למיצוי מלא, של התשה, עייפות,  יחסית גבוהה, עד "כישלון חיובי", תוך

עלייה במסת השריר וירידה באחוז השומן עד כדי הגעה לחיטוב גם ב אילו קשורותתוצאות 

אלא על בסיס תחושה סובייקטיבית ומעקב  RMללא אימון הבנוי סביב מספר חזרות מוגדר, 

 כגירוי פיזיולוגי עצים. -המבוסס על סבולת שריר עד התשה מלאה

בהבנה כי מיצוי מלא  (RPE) סובייקטיבית של היכולת בהערכה)התשה( הגעה למיצוי מלא 

יחול ברגע שעייפות השרירים בפעילים גבוהה וריכוז חומצת החלב בשיא מה שמגביל, 

 תא השריר(.היחידה התפקודית של ומפריע, למנגנון ההתקצרות בסרקומר )



 

 

 

אימונים למטרות כוח, שלא בחדר הכושר מוצג לפניכם מה עומד בעקרון תכנית הידע הלפי 

מה עשוי לתרום להצלחת האימון? לשיפור פיזיולוגי? מה  ?כי אם בחוץ, בסטודיו, באולם

 קורה שאין ציוד "כבד"? 

  עד רמת עצימות  -שלב ושלבהיחסית המגיעה בכל  " )כישלון חיובי(הכישלון"מידת

גבוהה עקב שילוב בין גירוי של משקל חיצוני או משקל הגוף לאורך זמן )ממוצע של 

 .דק'( 0-כ

  היכולת של כל אדם לבצע את התרגילים במידה סבירה ללא צורך להרים משקל

 .מרבי או כבד יחסית

 אימון סבולת המותאם לאימון פונקציונאלי בהפעלה שרירית רב מערכתית ,

סקווטים )שפיפות(,  המותאמת לפעילות וצרכי היומיום, כגון תרגילים מורכבים,

 כות.לחיצות, חתירות, משי לאנצים )מכרעים(

  תרגילים מורכביםהפעלה של קבוצות שרירים גדולות -דק' 58עד  -כל הגוףלאימון ,- 

כל  -הקו המנחה המרכזי קטנות באימון אחד.למבודדים ושילוב של קבוצות שרירים 

אימונים או גירויים בשבוע )בעצימות  2מקבלת לפחות קבוצת שריר, גדולה או קטנה 

 .)יחסית בינונית עד גבוהה

 בשבוע עומדת בהנחיות לכושר גופני  /אימוניםבשני שיעורים, פעילה, התמדה

אימוני כוח  2אדם יבצע לפחות  אשר מכוונים לכך כי -ACSM -ובריאות על ידי ה

 לאוכלוסיותחזרות, עד כישלון, כולל  0-00, ברמה בינונית לכל קבוצות השרירים

ות כליה, בעיות אי ספיקת לב, השתל -, הכוללותיחודיתיבהתאמה  ,מיוחדות

 ועוד. אורתופדיות

  2הנחיות לפיתוח גוף ובניית תכניות אימון: יש להפעיל כל קבוצת שריר לפחות 

כמו כן  פיצוי יסף! -בשבוע לקבלת גירוי מינימאלי של אפקט אימון חיוביאימונים 

חזרות! בפועל נבצע  RM ,08 0מ 08%-הגירוי הפיזיולוגי הנמוך היותר עומד על כ

 חזרות ללא תחושת עייפות וללא כישלון משמעותי. 00שר סט אחד של בחדר כו

 עקרון הדרגתיות, פיצוי היסף ואפקט האימון חייבים  -החלפת תכנית האימונים

להילקח בחשבון בבניית תכנית האימון או מערך השיעור. בכדי לשמר את היכולת 

טיבית, קרי כל הפיזיולוגית ואף לקדמה יש צורך בחלוקה שבועית מקדמת, פרוספק

שבועות פרמטר אחד לפחות בתוכנית האימון חייב להשתנות תוך מעקב שבועי  0-0

 ובקרה על תהליך האימון ותוצאותיו. 

 



 

 

 :לסיכום

 .האישית בהצלחתכם תלויה התלמידים של ההצלחה מידת לב שימו כמורים

 התוכן לתוך המדעי -המקצועי הידע את לחיקוי כמודל להוביל ביכולת תלויה הצלחתכם

 מעוגנת וההצלחה האימון חוויית שילוב תוך ועוד זאת, מלמדים אתם אותה והתוכנית השיעור

 !במציאות

 ידע על ולהסתמך'( דק 00 עד) הנתונה הזמן במסגרת ועצימים יעילים לאימונים ולכוון לנסות

 שאנו רבים מיתוסים לאור במיוחד... תפיסתי לשינויי לחנך ולפעמים מדעיים היבטים, מקצועי

 .ויום יום מידי אליהם נחשפים

 חשש אל -המנחה העיקרון את מסכמת זו אמרה גופני אימון של במקרה "גורע המוסיף כל"

 וספרות מומחים עם התייעצו -נכונים דעת שיקולי הפעילו -בקרה תהליכי בצעו -עצים מאימון

 :פשוט אחד בדבר תלוי הקסם כי -דעו זאת עם יחד אך -מקצועית

 !העצים האימון של" נסבלת הבלתי הקלות"

 .ההצלחה סוד כל הוא אך רבים אתגרים בתוכו כולל העצים האימון

 המידה קנה היא  היחסית עצימותמתאימה, ה ובעצימות ביעילות התאמנו -תוצאות רוצים

 .להצלחה שלנו

גופני אין ספק כי לכל מאמן ומתאמן יש מטרות ויעדים שונים אך הבסיס הראשוני לאימון 

 . , התאמה ספציפיתמינון -הינו

  המומלצת: מה מידת העצימות היחסית

באימון האירובי כאחוז מדופק מרבי חזוי או צח"מ, ערך  הסף האנאירובי, וסולם בורג 

 סובייקטיבי לחושה במאמץ.

מה מידת הכישלון בתרגיל, מה המרחק מהכישלון, האם מידת העצימות  -באימון הכוח

לתהליך  -, מהווה גירוי סף לאפקט אימון חיוביRM 08או  RM 0כאחוז מהיחסית הנמדדת 

 הסתגלות מחדש לגירוי בהתאם למטרות.

האימון הגופני כאורח חיים בריא ופעיל, חייב לכלול מסגרת זמן, לא ניתן להתמיד לאורך 

 שנים וליצור אורח חיים בריא באימונים ממושכים יתר על המידה. 

-עד כ , הינואירובי או כוח המומלץ, אימוןמצביעים על כך שמשך ה מחקרים וההמלצותוב הר

דק'. כל עוד התפוקה באימון גבוהה, מותאמת אישית ומעוגנת בשיטות בהיבטים  58



 

 

להיות בטוחים כי עבודתנו מקצועית, מקדמת המדעיים מאחורי תורת האימון אנו יכולים 

 וקדושה.

 

 :זכרו

להיות המודל לחיקוי עבור  -להנחות -לחנך -להוביל כוח -ידע זה כוח -מקצועיות זה ידע

של ולעמוד במטרה העילאית  מענם, לסייע להם ליצור את השינוי,לעבורם, , שלנו התלמידים

הצעירה, בהעצמת הכושר הגופני ואורח חיים פעיל ובריא בקרב האוכלוסייה  החינוך הגופני

 ובעולם. והלא פעילה בארץהפעילה 

 

 ובאהבה -בתבונה -בהבנה -בידיעה

  



 

 

 רשימה ביבליוגרפית

, 2885היבטים תאורטיים ויישומם בתחומי הכושר,  -הפיזיולוגיה של המאמץענבר ע. 

 הביצוע הגופני והשמירה על הבריאות, הוצאת פוקוס, מכון וינגייט

, מכון 2880רקע פיזיולוגי, שיטות אימון ודרכים לפיתוח הכושר הגופני,  -כושר גופני מקל י.
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