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 חווית הזמן והבנייתו – 'חלק א

 חלוקת הזמן ':פרק א

 הקדמה

כמו  ,כל מידע המגיע אלינו .תבניות-תבניות ההכרה שלנו קולטת את הזמן .אינסופי ךמש ,הזמן הוא מושג מופשט

מספר דקות  רךנסה להשמיע מטרונום לאו .מתקבץ לקבוצות - קטע של מנגינה ,מספר טלפון ,משפט :למשל

 .לקבוצות ,באופן טבעי ,השומע מחלק את הפעמות -קורה  ושים לב מה ,במפעם זהה

 ,דקות ,הוא מחלק הזמן לשניות השעון .לחלקו ולמדוד אותו בעזרת יחידות מוסכמות ךיש צור ,כדי להבין את הזמן

 ,מוחלטת ואינה תלויה ישירות בחוויית הזמן של היחיד היא וחלוקה ז .שים ושניםדחו ,המתווספות לימים ,שעות

 ...העאפשר היה להחליט שכל שעה של היום תהיה ממחר רק מחצית הש .האדם אלא בהסכמה הכללית בין בני

 

 

 

 

 

 (מעבר מחשיבה מוחשית של זמן לחשיבה מופשטת על זמן)

בשלב  .לתפיסת המושג המופשט בקשר בין הקליטה החווייתית הסובייקטיווית של זמן ,הפרק עוסק בשלב ביניים

 ,השוואה בין האטה להאצה ,מתוך השוואה בין מהר ללאט ןשימוש בחלוקה של זמ ,ת השוואת יחסים בזמןרכזה נע

 אן התייחסותכאין  .עה פתאומית וכן שימוש בחלוקה למשקלים מוסיקלייםוביחס לתנ התייחסות לתנועה מבוקרת

צעיר המתנועע חופשי בגן  ילד .נועע יש הזדמנות לחוות חלוקה יחסית של זמןתית אבל למויקטיוילמדידת זמן אוב

רנות לזמן זו איננה מתוך ע  כהחוויה בפעילות  .שלו ה ומצב הרוחעי התנוכמשנה מהירויות על פי צור ,שעשועים

 ולה להתמקד בתוכן או באופיכיתשומת הלב של הילד  .החושים ומתהליכים נפשיים אלא חלק מהתרשמות ,העובר

 .חוויית הזמן נעלמת ולהיפך ,כשתשומת הלב ממוקדת בתוכן .הזמניות

  .'כוקפצתי לחול ו ,הלכתי על קורה :הוא יתאר את פעולותיו ,"מה עשית בגן" :הילד אם נשאל את

 ?י מהרכה תמתי רצ :עלינו לשאול שאלה כמו ,דע על חוויית הזמןיאם נרצה למקד את המ

להשוואה בין הריצה אל  קישור לתוכן רק כשהוא מסוגל ךהילד יהיה מסוגל לענות תשובה עניינית לשאלה זו תו

 .למשל ,המקפצה וריצה על קורת שיווי המשקל

 מפעם חיצוני ומפעם אישי

 ,הנוכמהירות מ .קולט שהאדם ,אינה המהירות החיצונית היחידה מהירות ההתקדמות של הזמן האובייקטיווי

 ,העולם החיצון םמהרגע שאדם נפגש ע - 'וכסיפור ו תוכן של ,פעילות של אנשים בסביבה הקרובה ,מוסיקה ברדיו

 .מופעל עליו לחץ המפעם החיצוני

 .בינוני לגבי השני ואיטי לשלישי ,מהיר לגבי האחד :המפעם האישי הוא סובייקטיווי

אם  .ואת יכולת הסתגלותו ולותיובגיר את כחשוב שי ,לכן .האדם מתאים את המפעם האישי שלו לסביבה מדי יום

ה קצר יחסית עבודיתעייף יתר על המידה בפרק  ,שאינו מתאים לאופיו ,האיש עובר לאורך זמן ממושך במפעם
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את המהירות המתאימה לכל  ,ליו לחפש את המפעם האישיעש ,ךכל בל יש טעם לעורר תשומת .ויהיה פחות עמיד

לתאם בין  ניתן ,לאחר שהמתנועע לומד להקשיב למפעם שלו ולזהותו .ופעילות המעסיקה אותו סוג של עבודה

 .ולהעשיתוף פמפעמים שונים וכך מתאפשר 

 רותדהג

המונחים להלן הגדרת .הבנות והטעיות רבות-גורם לאי ,שימוש לא אחיד במושגי הזמן היחסיים

: 

 יצירת המחול או  ,המוסיקלית המחלקות את היצירה ,סיסיותביחידות הזמן הראשוניות וה - BEAT))פעמה 

הפעמה כוללת את יחידת הזמן בין  ,הקבוע בתוך היצירה הדופק הפנימי .התנועה ליחידות שוות                         

 .ד הפעמה הבאהעהפעמה והשקט שלאחריה  ,לספירה ספירה   

 .מהירות המטרונום מאיטי עד מהיר ,מותעמהירות הפ .צירוף פעמות - (TEMPO)עם פמ

 .צירוף יחידות זמן ארוכות -ם איטי עמפ      

 .צירוף יחידות זמן קצרות -מפעם מהיר       

אלא במונחים  ,כלליים קצב איטי או קצב מהיר שהם :רצוי לא להשתמש במונחים שימו לב!      

 .'המפעם וכו האצת .מפעם מהיר ,מפעם איטי :ספציפיים      

 .'וכחמישיית ו ,תרביעיו ,שלשות ,זוגות :ארגון הפעמות בקבוצות - (METRE) משקל

המשקל  .לקבוצות לספק את הנטייה הטבעית של האדם לקבץ גירויים קצוביםהמשקל בא        

 ,היא לא רק בזמן אלא גם חלוקה בתוכן חלוקה זו .הוא המחלק פסוקים מוסיקליים לתיבות       

 .'צלילים וכו חלוקת .השהיות ,הדגשים :כגון       

 .המיוחד הנותנת למנגינה את אופייה .החלוקה היחסית של כל פעמה ופעמה - (RHYTHM)ב צ  ק  מִ 

 .המשקל והמקצב ,(המהירות)המפעם  תבמוסיקה המונח משלב א - (RHYTHM)ב צ  ק  

 :למשל ,יום משתמשים במונח לתיאור כל אחד מרכיבי הקצב-בשפת יום        

 ;למפעם ;הכוונה למהירות - "קבוצת הכדורסל שיחקה בקצב רצחני"        

 ;הכוונה למשקל - "בקצב ולסרקדנו "        

 .(5/4ובמשקל  4/4יש סמבה במשקל )הכוונה למקצב  - "הברזילאי חי בקצב של סמבה"        

  ה והחזרהעונהמתאר את תופעת המחזוריות ותחושת הת ,ח רחבנה הקצב הוא מועותנב        

 .חליפות -והרפיה  המתמדת של מאמץ        

 .ה הפנימיתעונחושת התמתאר את ת :צב אישיק        

 .יעה עליופועה הקיימת מחוץ לאדם ומשנמתאר את הת :קצב חיצוני        

 .סיום דתקונמנקודת פתיחה ל ןתיאור זמ -( DURATION)משך 

 :למשל ,שכי זמן יחסייםנו מבמוסיקה קיימים תווים המגדירים ל            

 

 

 

 

 

 .'וכו (החורף ,הקיץ ,הלילה ,היום)מחזוריות בטבע  ,שעון :י זמן הםכדרכים אחרות להגדרת מש

 

                                                           
  בוריס גרשוני –יעוץ 
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 ניגודים ,לאט –מהר 

 ?מתי נוח יותר ?ההבדל מה .לא לריצה ךא ...עבור בפתאומיות להליכה מהירה ביותר .ל האפשרככלאט  ךל .1

 ?נוח יותר מתי ?מה ההבדל ...עבור בפתאומיות לריצה המהירה ביותר ,כל האפשרכרוץ לאט  .2

 ;לאט ךהשני הול ,אחד רץ לאט .א :בזוגות .3

 ;י הולך מהרנהש ,אחד רץ מהר .ב    

 ;י מתקדם מהרנהש ,אחד מתקדם לאט .ג    

 .י מתקדם מהרנהש ,אחד מתקדם לאט .ד    

 ?מתי נשארתם קרובים זה לזה .ק ביניכם בכל פעולהחהמרדקו את בִ     

  .מהר ךכ אחרוהמעברים לאט  נסה לבצע את ,לאחר שמצאת דרך .בור מעמידה לישיבה ומישיבה לעמידהע .4

 ?המהירויות מעבר זהה בשתי ךלאם מצאת דרך אחת המאפשרת ה    

 האם מסלול  ?תפקיד הגו מה היה ?האם נעזרת בידיים .המהירה ביותר לעבור מעמידה לישיבה ךמצא את הדר .5

 ?עה היה זהה בירידה ובעליהוהתנ    

 .ל האפשרככרבות  נסה לרדת לישיבה ולקום לעמידה פעמים ,(יותנשלושים ש למשל)במסגרת זמן נתון  .6

 ?בריםעהאם הספקת יותר מ .לאחר מנוחה נסה שוב    

 :בחר בסדרה של תנועות ובצעם זו אחר זו .7

 ;נסה לבצעם באיטיות רבה .א  

 ;נסה לבצעם במהירות רבה .ב  

 .החלפת המהירות באמצע הרצף ךנסה לבצעם תו .ג  

  .התנועות שנה את הרכב ,אם הרגשת בביצוע המהיר שהתקשית במעבר שוטף מתנועה לתנועה    

 ?מדוע ?את המעבר במהירות ךות הקל או הקשה עליעהאם גיוון התנו    

 :נסה ,ובעונה אחת תבע (יד ורגל ,למשל)הנע שני איברים  ,בישיבה .8

 ;שניהם לאט .א  

 ;שניהם מהר .ב  

 .י לאט ולהיפךנהש ,אחד מהר .ג  

 .אחר בחר בזוג איברים .(ג8)לבצע את  ךנסה למצוא שיטה שתעזור ל ?ת ביותרימתי התקש    

 אילו חלקי גוף קל יותר ו מהר םעילהנגוף לאט ומהר ובדקו מהם חלקי הגוף שקל יותר  הניעו איברי :בזוגות .9

 ?האם אתם מגלים קשיים זהים ,השוו .יע לאטנלה    
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 עם כדור ובלון מהר ולאט

 ;לה ותפוסעלמ ןזרוק בלו .1

 ;תפוסולה לגובה זהה עזרוק כדור למ    

 ?ךראשון חזרה ליד עמי מהם הגי .זרוק כדור ובלון יחד    

 ם ענסה זאת  .(לידיים וחזורדך תק כובעה :למשל)ות בינתיים ותפוס את הבלון עונת בצע ,להעזרוק בלון למ .2

 ?עמדו ?מתי היה קשה יותר ?האם הצלחת .כדור    

  .ם הבלוןעלה ולשחק עלמ נסה לזרוק כדור ?מה הספקת .ד שהבלון ירדעהכדור  עםלה ושחק עזרוק בלון למ .3

 ?האם הצלחת    

 .השווה מהירויות .דרר כדורכלולה עלטפוח בבלון כלפי מ :ונה אחתעת ובענסה ב .4

 ל כל עשני כדרורים  ,כלומר)ביד השנייה במהירות בפולהולאט  תכדרר ביד אח :י כדוריםנלמתקדמים בש .5

 .(כדרור    

 ות סבוןעוב עםמהר ולאט 

 .סבון תועיף בועהמאפשר לה ,יגולעמים + סבון וקשית או  :זרעמכשיר 

 .הענסה לחקותן בתנו :תןעקוב אחר תנוע .ותעהפרח בו .1

 .שיתפוצצו ל חלקי גוף שונים בליעות ונסה לאפשר להן לנחות עהפרח בו .2

 ?שות בכדי להצליחעלך ליעמה     

 .שיפות נסה להחזיק אותן באווירנזרת עות ובעהפרח בו .3

 ?מתי הצלחת ?שפת מהרנמה קרה כאשר     

 .ןחיקוי מהירות ךתו ,ען לקרקדליות ורד עהפרח בו .4

 .ות מתפוצצותעד שכל הבוע ,ה שבחרת הלוך וחזורעונבת עונהפרח בועות ו .5

 רכת עבדוק אם ה .הנתתפוצצ ,ות שהפרחתעד שכל הבוע ,צעבק ליתספ ךתעות רצופות שלדעותנחבר מספר  .6

 .מיםענסה מספר פ .נכונה    

 ?הפעילויותן ללמוד מ ןנית המ

 ה אורך הפעמה בש ,ירההניתנת הזדמנות לחוות את ההבדל בין תנועה מ ,יגודים בין המהירויותנמתוך ה

פעמות האו הרווחים בין  הפעמה שבה אורך,איטית הקצרים לבין תנוע הלפעמים בין פעמה חוהרוו

 .ארוכים

 יר מתרחשת הקטנת הלמ במעבר מאיטי .הזדמנות לחוות מעבר פתאומי מפעילות איטית לפעילות מחירה

ה עוניר לאיטי גדלים טווח התהבמעבר ממ ,ועה ולהיפךנתנועה ואיבוד השליטה בדיוק התהטווח 

 .הדיוקואפשרויות 

 השגת מודעות לתחושות השונות במהירויות המנוגדות. 

 ומשימה שרוצים לבצע ההכרת הקשר בין מהירות התנוע. 

 השגת שליטה בכל שלבי התנועה האיטית. 
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 לשים לב למשמעויותיה .מהירה יותר של מבוגרים ,כלל ךבדר .ה הטבעית של ילדיםעונהת. 

 ויותתפיסת חלוקת זמן יחסית בעזרת ניגודים במהיר. 

 ההבנת המשמעות של מהר ולאט לגבי איכות התנוע: 

 ועה איטיתנת   תנועה מהירה  

 מאפשרת טווח תנועה גדול - ה עונמגבילה את טווח הת - 

 ממתח מיותר העשויה לסייע להרפי -  מגרה להשקעת כוח רב  - 

 העונמרכזת לחשיבה על הת -  יוצרת מתח נפשי  - 

 מאפשרת דיוק בתנועה -  ועה נמקשה על דיוק בת - 

 דורשת זמן -   זמן  "חוסכת" - 
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 מדורג מעבר - והאצה האטה

 .מהירה ריצה עד האץו לאט ךל .1

 .עצירה דע האטו מהר ךל    

 .ההתקדמות מהירות את לדרג ונסה בפתאומיות מאט או מאיץ אתה היכן בדוק    

 :מגוון ותעתנו ברצף בחר .2

 .למשימה עותנות התאם .בהדרגה מהירות ולהחיש לאט להתחיל נסה .א 

 .בהדרגה ולהאט מהר להתחיל נסה .ב 

 .האץ כ"ואח האט .(לראשונה מהאחרונה) העונהת רצף את הפוך .ג 

 .שנייה - למשל ,זמן משך בחר .3

 ;המרחק את סמן .מסוים מרחק שבחרת הזמן ביחידת עבור    

 ;את המרחק סמן .גדול יותר הרבה מרחק זהה זמן ביחידת בורע    

 ;את המרחק סמן .קטן יותר הרבה מרחק זהה זמן ביחידת עבור    

 .המהירויות בין השוואה ךבדמיונ שחזר    

 .יםונש באורכיםו בצורות מסלולים בחר .4

 .הזמן ךמש את דומדו מסלול לעבור נסה    

 .זהה זמן ביחידת המסלולים שאר את לעבור נסה    

 .המהירויות בין השוואה ךבדמיונ שחזר    

 .ביותר המהירה התנועהד ע ביותר האיטית העונמהת בהדרגה הנש .גופך מאיברי באחד בתנועה בחר .א  .5

 .ביותר לאיטית ביותר המהירה ועהנמהת ושנה אחר באיבר אחרת תנועה נסה .ב 

 .אחת הנובעו תעב שונים איברים יבשנ 'ב או 'א מוכ נסה .ג 

 ?אחת ונהבעו בעת אחר איבר תנועת ולהאיץ אחד איבר תנועת להאט לכהתו .ד 

 .ולהיפך ירהלמ מאיטי בהדרגה ברגל או ביד ךלעצמ תופף .6

 .התיפוף במפעם אחר איבר זמן באותו יענלה נסה    

 :בזוגות

 .לפיו נע והשני בהדרגה המואץ המפעם את יבתמכ האחד .א  .7

 .בהדרגה תנועתו מאט והשני המואץ המפעם את תיבכמ האחד .ב 

 .ובהאטה בהאצה תנועה תאמו .8

 :בקבוצה

 :מדורגת במהירות תנועה תאמו .9

 ;קובע מנהיג .א 

 ;ירההלמ איטית מתנועה ברצף תפקיד מקבל אחד כל .ב 

 .מאיץ השני החצי בזמן-ובו מאיטה הקבוצה חצי .ג 

 .(מבחוץ הכתבה וללא מנהיג ללא) ומאיצים מאטים אחד כגוף הקבוצה כל .ד 
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 ?תהפעילויון מ ללמוד ניתן מה

 מאוד מהירה ועהנלת עד מאוד קטנה תנועה ממהירות ברצף הדרגתי ברעמ היא האצה. 

 מאוד איטית לתנועה מאוד גדולה ועהנת ממהירות ברצף הדרגתי ברעמ היא האטה. 

 .("כוח וויסות" פרק ראה) הכוח בוויסות מצוינת שליטה דרשתנו והאצה האטה לבצע קשה

 מנוגדות מהירויות שתי בין הרצף חוויית. 

   במהירות השינוי לכיוון רנותע. 

 זמנים סדר תפיסת יכולת פיתוח. 

 ההאטה עםו ההאצה עם הנועהת באיכות השינוי תחושת פיתוח. 

 מדורג רצף לעו שמירה של הקושי לע התגברות. 

 מדורג רצף על שמירה של הקושי על התגברות ךתו הברים בין תיאום פיתוח. 
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 ופתאומי מבוקר

 .פתאומי באופן עהותנ הפסק ,מהר רוץ .א  .1

 ?מדרוג ?יותר קשה היה מתי .פתאומי באופן תנועה הפסק ,לאט רוץ .ב 

 ?אותו לעבור בלי קרוב לעצור הצלחת האם .הקו לפני ועצור מהר רוץ .2

 ?חגיגת גובה לאיזה .לאט נתר .3

 ?הפסקת הפעולה של שלב באיזה .באמצע לההפעו את הפסק .חליפות - ולאט מהר תרנ .4

 :חליפות ונתר רוץ .5

 .מהר תרנ ,לאט רוץ .ב  .לאט תרנ ,מהר רוץ .א 

 .ההפסקות ךמש את שנה .ד  .ולותעבפ הפסקות הכנס .ג 

  המיומנות ךבתו חלקים אילו ,לב שים .לסל וחצי צעד ,לגובה או לרוחק קפיצה ,למשל כמו ,ספורט מיומנות נסה .6

 .פתאומיים ואילו מבוקרים    

 :בזוגות

  באופן יחד עצרו .מילה לומר או סימן לתת בלי מהירה לתנועה בפתאומיות יחד עברו ,באיטיות יחד רוצו .7

 .שתצליחו עד תרגלו .תאומיפ    

 :שונים באופנים לשני הכדור את מוסר האחד .רץ השני( ולמסירה הניתן אחר חפץ כל או) כדור מחזיק אחד .8

 .מוסר ואז "הכדור לקבלת וןכהי" :אומר ,למשל ,נהכה אחרי .א 

 .בפתאומיות ,נהכה ללא .ב 

 .'ב ופעם 'א עםפ :חליפות .ג 

  ואילו פתאומי באופן מתבצעות ברצף תנועות אילו גלה .פעמים מספר עליהן חזור ,ברצף ועותנת מספר בנה .9

 .והמבוקרת הפתאומית לתנועה המודעות עקב התנועה באיכות לשינויים לב שים .מבוקר באופן    

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 "מתמקד זה פרק אבל ,שטף היוצר וחכה בוויסות לשליטה לב תשומת דורשים "והפתאומי המבוקר 

 .משמעותי לקח לו שגם הזמן יבבמרכ
 המעבר כאשר .המהירות של השינוי לאופי ביטוי הם והפתאומי המבוקר ,הפתאומית או תרוקבהמ בתנועה 

 ריםעבמ קיימים או כהפתעה מתחילה נועהתה באשר .מבוקרת שהתנועה נאמר ,הדרגתי לתנועה מתנועה

 .פתאומית שהתנועה נאמר ,עהולתנ תנועה ןבי חדים
 פתאומי למעבר הדרגתי מעבר השוואת - השינויים תחושת. 
 מהירה לתגובה וזהריכ משמשות לימוד. 
 מהירה תגובה תרגול. 
 איכות שיפור לצורך מהירות החשת יש ומתי תנועה כל לאופי המתאימה המהירות מהי ,לב תשומת 

 .התנועה
 המתנועע לאופי המתאימה המהירות מהי ,לב תשומת. 
 פתאומית העונהת אשרכ ,קשה בזוגות התיאום. 
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 היא המהירויות יןב בהבדלים לחוש הדרך .האיטיות למידת גבול יש .יתורנה במהירות מלאה שליטה אין 

 מן ממש של התרחקות .מהקרקע ליתאמינימ התרחקות ךתו ,קטנטנים ניתורים האפשר ככל מהר תרנל

 .מהרצפה הדחיפה עוצמת י"ע המוכתב מינימום זמן דורשת הקרקע

 להכתבתו דרכים - מפעם

 .מפעם להכתבת אפשרויות רשימת אלא ,הנחיות נותן אינו - דופן יוצא זה פרק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ומסגרת סדר להכניס עוזר ,הפעמה את מדגיש ,ברור - מטרונום/ספירה :1 אפשרות

 .ואיכותה התנועה על משתלטת ותיגונ -שהחד מכיוון ,מגביל ,המטרונום בתקתוק או בספירה שימוש     

 או ספירה תוך המוצעת הפעילות את לבצע לנסות ,למשל .לזמן קשור שאינו נושא לבחור ניתן :וגמהד     

 .המפעם את לגוון חשוב .מטרונום הפעלת     

    את לבודד לפעמים קשה ולכן המפעם מלבד אחרים רבים מיסודות מורכבת המוסיקה - מוסיקה :2 אפשרות

 .וחוזרת ברורה פעמהה שבה מוסיקה לבחור כדאי המפעם להדגשת .הפעמות     

 .במוסיקה שימוש של זה סגנון לע בנויה "האירובית ההתעמלות" :דוגמה     

 .בהקראה תלוי המפעם .מקצב יוצרות המילים - דיבור ,שירה :3 אפשרות

 ,המתחילה – אחת יד" :דוגמה     

 .מצטרפת רגל הנה      

 ,בתנופה היא מובילה      

 .שואפת אוםילת תנועתה      

 ,לי ורגל יד ועוד      

 חבר אלי הצטרף      

 ,אתי תנועה והשלם      

 ."הכר שונים מפעמים      
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 .משלו מקצב שלמכשיר מכיוון המפעם את תמיד מכתיבות עזר מכשיר עם פעולות - רזע מכשיר :4 אפשרות

 .(33 ודעמ) "כדור י"ע מוכתב מפעם" עוריהש :דוגמה     

 .ארוך בחבל קשורה שקית ומתעל אלה קח,שונים מכשירים של שונים מפעמים בין ההבדל להדגמת     

 .השווה .כפעמה סיבוב לכל התייחס .מהם אחד כל ובבס     

 צריך ועענשהמת מכיוון ,וקשה מורכבת מפעם הכתבת יוצר מכשירים צירוף - מכשירים ינש צירוף :5 אפשרות

 .לשילוב עצמו את ולהתאים ביניהם לתאם ,חיצוניים מפעמים בשני להתחשב     

  ביד אלה ,זהים לא כדורים שני ,זהים כדורים שני ,וכדור בלח .ודלגית ארור חבל :לצירופים ותאדוגמ     

 .יהיהשנ ידב ךארו וסרט אחת     

 תיאום דורש פעולה תיאום כל .שונים מפעמים שונים לאנשים - בקבוצה או חבר עם מפעם תיאום :6 אפשרות

 .בזמן     

 .בזוגות "לאט-מהר" פרק ראה :דוגמה     

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 חיצוני מפעם לבין ועענהמת יןב התיאום לשיפור ומגוונות ותבר דרכים. 
 האישי ,החופשי בזמנו לפעול ועעלמתנ מאפשרים לא הב הנחייה בכל קיימת מפעם הכתבת. 
 מפעםב לתנועה מיוחד פרק הוקדש לא לכן ,מפעם של למשמעת להכניס יתןנ העתנו כל. 
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 זמן במחלק המשקל

 .ושווים יםעקבו במרחקים הרצפה לע מסומנים מקבילים קווים .1

 :2/4 במשקל תוף לקול .א 

 .ליהםע ךלדרו בלי הקווים לעמ בורע -     

 .התוף םעבמפ דיםעצ ינש תיבה לכב ,הקווים לעמ בורע -     

 .תיבה בכל 2/4 המשקל לע שמור ךא ,ההתקדמות דרכי את גוון -     

 .2/4 משקל לע שמור - מהעפ בכל שונה ותעתנו מספר הוסף -     

 :4/4 במשקל מנגינה .ב 

 .4/4 של משקל לע שמור ךא ,'אסעיף  ב ההנחיות כמו     

 :בתיבה מהעפ להדגשת דוגמה הן ההנחיות .3/4 במשקל הנחיות סדרת להלן .2

 .ךדיעצ את וספור בחדר התהלך .א 

 .מהתחלה וחזור שלוש דע רק וספור פסע .ב 

 ?שלך להליכה בקשר ךלב לתשומת קרה מה ,לב שים     

 .דהצע תעבש כף מחיאת י"ע השלוש מתוך הראשונה מהעהפ את הדגש .ג 

 .לפנים גבוהה רגל הרמת י"ע שלישית מהעפ הדגש .ד 

 .'ד -ו 'ג סעיפים צרף .ה 

 .3/4 משקל לע שמירה ךתו ודעלצ ךהמש .ו 

 .דעצ לכב ההתקדמות מסלול את ותנלש נסה     

 ?איזו ?יותר הספירות אחת את גשתרה יעבט באופן האם     

 .יהיהשנ מהעהפ הדגשת ךתו 'ו סעיף את נסה .ז 

 .תזוזה ללא נוספות מותעפ שתי והישאר ראשונה מהעלפ העונת בצע ,בכש .ח 

 .יהיהשנ מהעלפ וברתע העונהת ךא ,'ח סעיף כמו .ט 

 .השלישית מהעלפ ברתעו העונהת אך ,'ח סעיף מוכ     

  באיזו .וחוזרת העקבו מהעבפ חבר פגוש .המוכתב םעבמפ נע הקבוצה מחברי אחד לכ :משחק - "חבר פגוש" .3

 .אחרות מותעבפ להיפגש סונ ?מדוע ?נפגשתם פעמה    

  הפעמות לסימון כפיים ואחלמ ומנסה העונהת אחר עוקב ינהש .שבחר ובמשקל במפעם עעמתנו האחד :בזוגות .4

 .המשקל מהו ולומר    

 ?ילויותעהפן מ ללמוד יתןנ מה

 הזמן את מחלק הוא שבו יוויטבייקוהס והאופן המשקל הכרת. 

 העונלת מהירות לבחירת יםעינלמ ותנרע פיתוח. 

 העונהת לע (2/4 ;4/4) זוגי משקל של העההשפ הכרת. 

 העונהת לע (3/4) זוגי-האי המשקל של ההשפעה הכרת. 

 משקל י"ע החלוקה זרתעב זוג בני בין העונת התאמת. 
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 העונהת לע המוסיקה של העלהשפ ותעמוד פיתוח: 

 .משתנים ומשקל םעמפ עקב העונבת לשינויים והסתגלות הבחנה .א 

 .גובהו או הצליל וצמתעו העונת קלות בין הקשר םע מפגש .ב 

 .העונהת שטף לע המוסיקה של השפעה .ג 

 .העונהת קלות לע המוסיקה של העהשפ .ד 

 .מוסיקה זרתעב ברורה מסגרת לתת האפשרויות הכרת .ה 

 .מוסיקה זרתעב צוריםעממ שחרור .ו 

 .מוסיקה םע הועבתנ המיוחדת אסתטית חוויה .ז 

 .במוסיקה הפנימית החלוקה זרתעב העבתנו הזמן חלוקת .ח 
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 התנועה קצב ':ב פרק

 הקדמה

 זהה אינה שלעולם ,מסוים בסדר חזרה – בזמן הטבעית המחזוריות את מבטא הקצב .משלו קצב מתנועע דבר לכל

 .פרטיה בכל
 

 עונות ,וחושך אור חילופי ,והירח השמש וסביב צירו על הסובב הארץ כדור .אותנו הסובב כלב קיים ריתמוסה

 ,המזון ,החקלאות על :חייו ואורח האדם על םמשפיעי אלה ריתמיים שינויים .'וכו טמפרטורה ,משקעים ,השנה

 .ועוד השנה לוח .החגים

 של רוגיןיס :יםיקצב הם ההתפתחות שלבי גם השאר בין .ריתמי באופן פועלים הם אף שבאדם הביולוגיים השעונים

 .תוריתמי הקבצות של בסדר מתארגנים ,הקצר הזיכרון ,למשל ,כמו ,במוח פעולות .האטה ,גדילה ,האטה ,גדילה
 

 ?ולתפיסתו הזמן לחוויית הקצב מתקשר כיצד
 

 הביולוגי מהשעון מושפעת התנועה .החווייתי והזמן הביולוגי הזמן - הזמן מונחי שני את בתוכה מרכזת התנועה

 חשוף הביולוגי השעון תנועה כדי ךתו .עליו משפיעה שני ומצד ('וכו הנשימה ,העיכול פעולת ,הלב דופק)

 .'וכו חברה ,חום ,מוסיקה :למשל כמו ,חיצוניות להשפעות
 

 .(1971 ,דוב) אותם ופורקת אחד למקצב אותן מאחדת ,אלו השפעות קולטת התנועה

 חיתוך ,חפירה ,גיהוץ ,פטיש מכות ,תפירה :יום היום פעולות אחר עקוב .משלה רצף ,מבצע שהאדם פעולה לכל

 ,מנוחה איננה ההרפיה .הפעולה על וחזרה הרפיה ,מפעולה מורכב התנועה מקצב .כתיבה במכונת תקתוק ,חומרים

 .העשייה של הבא לשלב הכנה אלא
 

 לחוש לאנשים לעזור עשויה מודרכת תנועה .המרכזית הפעולה את המשרתים תנועה של אלמנטים כוללת ההרפיה

 מאפשרת היא .ביותר חשובה לו ומודעות הריתמוס תחושת .הגוף לתחושות ערים ולהיות שלהם הביולוגי הקצב את

 לקצב עצמן מתאימות שאינן הרפיה או ממושכות מתח תקופות .עימו פעולה ושיתוף לגוף הקשבה מתוך חיים לנו

 ,פחות מתעייף האדם ,האישי לקצב מתאימות יום-היום שפעילויות ככל .האדם התפתחות את חוסמות ,הביולוגי

 .ומרוצה רגוע ,יותר מספיק
 

 של לקצב עצמם את להתאים צריכים התלמידים כל ,הקצב את מכתיב המורה כאשר ,הספר בבית שיעוריםב

 היכולת את מפסיד הילד ,זמן לאורך היא זו התאמה כאשרך א ,עצמו את להתאים בכדי גמיש מספיק הילד .המורה

 .יותר גדולים שלו הפוטנציאל את לנצל סיכויו ,צרכיו לפי הקצב את יקבע הילד אם .סימוםקהמ את מעצמו להפיק

 הריכוז כושר ,לעצמו בחרש במשחק עוסק הילד כאשר :הילדים של הריכוז במשך ההבדלים היא מאלפת דוגמה

 .קצר לזמן מוגבל כוזהרי כושר ,מוכתבות הוראות מבצע כשהוא .למדי ךארו שלו
 

 האישי הקצב שתחושת סכנה קיימת .חיצוני לקצב להסתגל אותנו מאלץ המבוגרים של החיים אורח ילדותנו משחר

 .ולעצבנות אנרגיה משאבי בזבוז ,מהירה להתעייפות גורם אשר ,שלנו לא בקצב לעבוד מתרגלים אנו ,עמומה תהיה
 

 .פעולה שיתוף כל לנו יתאפשר לא אז כי ,האישי בקצב הזמן כל יפעל אחד שכל הדעת על להעלות אין ,שני מצד

 ,לבסיסו וחוזר פעולה מתאם ,האדם יוצא ונממ סיסב תשמש האישי לקצב המודעות אם פורה יהיה פעולה שיתוף

 אאל ,ותלושה מקרית איננה המוסיקה .המוסיקה עולם אל מקשרת הקצבית התנועה .אותו מעייפת ההתאמה כאשר

 בתרבות לקצב במיוחד ,(1973 ,דלקרוז) האנושי לקצב המשותף את מייצגת

 .מסוימת

 ,שני מצד ותרבות חברה גורמי ושל הטבע של חיצוני לקצב והקשבה ,אחד מצד האישי לקצב מודעות פיתוח

 ,פרנקנשטיין) הזמן תפיסת אל הסובייקטיווי מהזמן ביציאה ראשון שלב להיות עשויה ,ביניהן ההבדל ותחושת

1971). 
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 .זמן ווחמר לתפוס ביכולת למדי משמעותי תפקיד יש מחזוריים מצבים לחילופי

 .בזמן ביטחון גורמים ,('וכו האם עם חוזר מפגש ,חוזר משחק ,בהנקה לחה) תבקביעו חוזרת חוויה
 

 בתפיסת ליקויים מתגלים ,האם עם המפגשים של הקבועה המחזוריות את חסרים שהיו טיפוח טעוני עם במפגשים

 .הזמן
 

 מטרותיהן פי על החזרות סוגי
 

 בפעולותיהם הילדים ונל מספקים האובייקטיווי החיצוני העולם תפיסת לפיתוח האישי בקצב שימוש של הדגמה

 .הטבעיות

 .ודקלום שירה תכופות לעיתים מלוות ריתמיות תנועות על בנויים שהם נראה ,הילדים במשחקי נצפה אם

 מבסיסו הכובד מרכז הוצאת של מחזוריות יוצרת היא .מוטוריות מיומנויות ללמוד לילד עוזרת הקצבית התנועה

 .אליו והחזרתו

 תענוג מתוך עליהם להשתלט ומאפשר התנועות וסידור ארגון מאפשר ,הגוף לבין דקלום של קצב בין תיאום

 .(1982 ,)שאפר

 לשינוי הנחוצים התנאים את מספק זאת ועם יטיוויתנהקוג לתפיסה תורם ,חזרותיהם את מבצעים ילדים בו האופן

 :(1973 ,לוין) מטרותיהם פי על החזרות סוגי את למיין ניתן .פיזיולוגית בשלות לקראת
 

 .אוטומטית ,מכנית לפעולה לב תשומת הדורשת פעולה להפוך שמטרתה רהזח - ינמכ כתהליך החזרה .1

   ,נפילה ,הקימ) משקל שיווי חיפוש של מאתגר הפיכתו ,לעמידה מישיבה המעבר ,למשל             

 .להליכה מעבר המאפשרת ,אוטומטית ,מאליה מובנת לתנועה (חלילה וחוזר נפילה ,קימה    
 

 "התמחות" זו .אחרות בפעולות גם ויעיל נכון שהוא "להוכיח" בכדי עקרון על חורה - ותרגיל אימוןכ החזרה .2

  והתרגול האימון .קוביות מגדל של חוזרת בנייה ,למשל .עצמם הילדים י"ע המבוקשת    

  האיזון תחושת תפיסת ,האצבעות ועתנת תיאום :המוטורית הפעילות של שונים קטעים פעם כלב מחזיקים    

 .'וכו הזיכרון הפעלת ,המגדל לגובה שלה והקשר    

  .(משעה יותר לעיתים) ממושך פנימי לריכוז מסוגל שהילד מראה אלו חוזרות לותובפע ילדים אחרי מעקב    

  כנראה .ומחנכים הורים כמו ,חוץ מגורמי הנדרש לריכוז הילד של המוגבלת ליכולת בסתירה עומדת זו תופעה    

 .כפוי מלימוד לחלוטין שונה ,פנימית ובמוטיווציה הטבעי בקצב הלימוד    
 

   שבחים להשגת בונה חוזרת פעולה) חיוביות להיות יכולות זו למטרה חזרות - לב תשומת משיכת לשם החזרה .3

 .('וכו תוקפנות הפגנת .נדנוד) שליליות גם להיות יכולות ךא ,(וההשתכללות ההתמודדות על    
 

 ,בחלומות אותן מוצאים .(1968) פרויד י"עפ בכורה חזרות אלו - חווייתי ועיבוי סיפוק ,הנאה להשגת חזרות .4

 .ובפולחן באומנות ,ילדים במשחקי ,הנוירוטיות בתופעות        

 -אוטו ריתמיות ועותנת רבים במקרים מזכיר הוא .לרוב וסיפוק אההנ וגורם בסיסי הוא ועהנהת מרכיב    

  וכלים בצעצועים המתבצעות ,ונשנות החוזרות התנועות של אופיין זהו שאכן ונראה הילד של ארוטיות    

 .שונים    

 .המהנה הפעילות של האמיתית היצרית למגמה וכיסוי תירוץ מעין אלו במקרים משמשים ליםכה    
 

 .ולגאווה להנאה גורמת ובכך נרכשו שכבר והישג יכולת מפגינה החזרה - וההישג היכולת הרגשת כחיזוק החזרה .5

  מאפשרות ,המבנה צורת ועל הבנייה שיטת על ,הבנייה על החזרות"              

  - מצליחים - בונים :קסמים מעגל נוצר ךכ .ולשכלל לחזור הילדים את מעודדת ההישג שמחת .התוצאה שכלול    

 .(1974 ,לוין) "חלילה וחוזר ,בהישג שמחים - משכלליםו ובונים חוזרים    
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 .לצורה אחרות והתייחסויות ציור ,בנייה על זרהח - יסוד צורות של כהפנמה החזרה .6

  המשךב ומתגבש צורנית העדפה השנים במשך מתפתחת אלו יסוד ותרמצו     

  במעבר השאר בין לילד עוזרת ,שונים בחומרים דורכו מעגל ,למשל,צורה אותה בניית על חזרה .אסתטי טעם    

 .מימדית-לתלת מימדית-דו המתפיס    
 

 הצורך כאשר .הכדור על "קהזח" מדגימה (כדרור ,למשל) חוזרת פעולה - ומעמד רכוש על לשמירה החזרה .7

  ומעמד ברכוש שהצורך נראה .כפייתית בפעולה הוא הרכוש על בשמירה       

 .חדשה התנסות מפני לפחד הופך    
 

 מצד החזרה נחיצות את לדעת יש .מוגדרת מטרה - חולפים צרכים משרתות החזרות - פתולוגי כביטוי החזרה .8

 .מגבלותיה את שני מצד ךא ,אחד    

 :כאשר מדאיגה החזרה    

 .ממנה להתנער יכול אינו הילד .א  

 .שנים ולאורך היום במשך רב זמן נמשכת .ב  

 .חדשה פעילות במקום באה .ג  

 .החיצוני מהעולם דהיל את מרחיקה .ד  
 

 .האפשרי הריתמי לגיוון ותאדוגמ מבטא "ריתמיים מסלולים" הנושא :מרכזיים נושאים חמישה ועהנבת הקצב בפרק

 את מדגימים ,"וקצב שיר"ו "בטבע ריתמית ועהנת" ,"חפץ של קצב קבלת" וכן "חיצוני וקצב אישי קצב" :הנושאים

 "תנועהב מחזוריות" הנושא .זה מפגש םע להתמודד דרכים ומראים לחיצוני הפנימי יןב במפגש והיופי הקשיים

 .ריתמוס של היווצרות ומדגים ריתמית נועהתל גורם
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 ריתמיים מסלולים

  ךתוח ,ךר חומר חתוך ,נייר גזור ,מסמר על ישטבפ הכה ,למשל .אותה צעבו ,יום-יום של ריתמית פעילות בחר .1

 ...קשה חומר    

 .פעולה כל מהירות אחר עקוב .א  

 ?שווים המרווחים האם .והמנוחה הפעולה פעמות אחר עקוב .ב  

 ?שחררת ומתי כוח השקעת מתי .ג  

  דומיננטית הלא ידב הצלחת האם .שמאל ביד ופעם ימין ביד פעם ,(מחזורית) ריתמית ועהנת בצע .ד  

 ?הדומיננטית היד של הריתמוס על לשמור     

   הפעילות .הקודמת לפעולה דומה באיכות הפעולה המשך המאפשר משהו קורה בהפסקה :לב םיש    

 .הפעולה לאיכות עצמה את להתאים צריכה בהפסקה    
 

 :פשוטים סוגים לשלושה ריתמיים מסלולים י"עפ המחזוריות את לסווג אפשר .2

 .קצובה אחת ועהנת .א  

 .'וכו הפסקה ,תנועה ,הפסקה ,תנועה .ב  

 .'וכו 'ב ועהנת 'א ועהנת ,'ב ועהנת ,'א ועהנת .ג  
 

 :המחזוריות מסוגי דחא לכל ועהנת ותאדוגמ להלך
 

 הקצוב אחת ועהנת .א  

 .קבוע במפעם ךל .1   

 .צעד פעמה בכל ךל - (4/4) לכת תלמנגינ הקשב .2   

 .בפעמה בדיוק צעדו ונהכנ ביציבה ךהל :לב שים          

 ?ההקצוב בהליכה חש אתה מה          

  השונה הריתמית ההרגשה את השווה .חליפות דילוגים ומספר ניתורים מספר בצע .3   

 .להליכה גם השווה .רלניתו דילוג בין       
 

 תנועה ,הפסקתה ,תנועה .ב  

 .(הפעמות של שווה חלוקה) הפסקו צעד פסע ,הפסקו צעד פסע .1   

 צעד - 1 פעמה ,ךל :לכת למנגינת הקשב .2   

 הפסקה - 2 פעמה        

 צעד - 3 פעמה        

 הפסקה - 4 פעמה        

 ...חלילה וחזור        

 .ההפסקה בזמן ךלגופ קורה מה לב שים           

 .שוות פעמות על שמור .הפסקה ,תנועה ,הפסקה ,תנועה :לשכיבה מעמידה רד .3   

 .קצובה לכת במנגינת עזרילה אפשר               
 

 ...'א תנועה ,'ב תנועה ,'א תנועה ,'ב תנועה ,'א תנועה .ג  

 .יד הורד .יד הרם ,יד הורד ,יד הרם .1   

 .וההורדה ההרמה את לא ךא ,היד הרמת מסלול ואת הכיוונים את ותלשנ אפשר           

 !מקצב שמור - רגל סובב ,יד סובב ,רגל סובב ,יד סובב .2   

 .2/4 למנגינת 'ב-ו 'אהנחיות  את התאם .3   

 .בהתאם ועענהת .(...ירוק ,צהוב ,אדום ;ירוק ,צהוב ,אדום)  רמזור אחרי עקוב .4   

 .תנועה - צבע כל       
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 :לכת ומנגינת כדור עם .ד  

 .כדרר - פעמה כל .1   

 .פעמות שתי החזק .פעמות שתי כדרר .2   

 .פעמות שתי - הכדור עם האישי במרחב התנועע ,פעמות שתי כדרר .3   

 .(ביד דורשהככ) פעמות שתי התקדם ,במקום פעמות שתי כדרר .4   

 .דרורכ ךתו פעמות שתי התקדם ,במקום פעמות שתי כדרר .5   

 .(3+1 או 1+3) שווה לא בחלוקה אך ,5-2 הנחיות נסה .6   

 :בזוגות      

 .חלילה וחוזר ,בדיוק עונה ניהש ,תיבה מכדרר אחד .7   

 .משלים השני ,הבמתי חלק מכדרר האחד .8   

 .לפסוק משלים ינשה ,תיבות צירוף מכדרר האחד .9   
 

 :(מנגינה או) קבוע במפעם תיפוף - משחק .ה  

 על ושומרים להתנועע ממשיכים ,המנגינה או התיפוף נפסק לפתע .נתון למפעם בהתאם ועעיםנמת         

 ?המפעם על לשמור הצלחנו באמת האם ,ובודקים המנגינה מתחדשת זמן לאחר .הפעמות      
 

  לעומת דבקה צעד או תימני צעד לעומת פולקה צעד ,למשל .שונה אופי בעלי עם-ריקודי שני של יסוד צעדי בחר .3

  גם זאת נסה .השונה הריתמית התחושה את השווה .ברציפות רב פעמים מספר צעד כל על חזור .סמבה צעד    

 .מתאים מנגינה ליווי בעזרת    
 

 :"ותשובה שאלה" - בזוגות משחק .4

  ,ממשיך ינהש המשתתףו (השלמה דורשת לו הנראית תנועה כל בוחר ,כלומר) בתנועה "שואל" האחד המשתתף    

 .בתנועה "הנעו" ,משלים    

  דע הלאה כךו "שואל" או ,בתנועה "הנעו" השני המשתתףבעוד  ,בתנועה הנעוו ממשיך האחד המשתתף    

 ?"השיחה" את לשחזר ניתן האם .השיחה "מסתיימת"ש    
 

   אותן אומר ,(...בלילה ,מגבילה ,שאלה ;...גפן ,תבן ,אבן :למשל) מתחרזות מלים מספר בוחר דיל כל .5

 .בהתאם ומתנועע שנוצר לריתמוס מקשיב ,ברציפות    
 

 :בקבוצה
 

 .לחרוז תנועתם מתאימים האחרים כל - ברציפות פעמים מספר חרוז אומר ילד .6
 

 .מאוד עהויד מנגינה בוחרת הקבוצהו לחדר מחוץ יוצא חדא .7

 ,נכנס שיצא הילד .המנגינה מקצב את מתופף אחד ונציג ,למנגינה "ריקוד" מתכנן אחד כל    

 .המנגינה מהי לנחש עליו .התיפוף במקצב "הריקודים" את בפניו מציגים    
 

 ?הפעילויותן מ ללמוד ןנית מה
 

 העולתנ למשמעותוו הקצב לקיום ערנות. 

 קצבי במהלך ההפסקה תפקיד הבנת... 

 .הבאה ועההתנ לקראת והכנה ההפסקה שלפני התנועה סיום אלא ,ריקנות הננאי ההפסקה 

 ומחזורית קצבית שהיא למוסיקה מחזורית קצבית ועהנת התאמת. 

 העונהת אופי על במוסיקה קצב אופי השפעת .קצביים לשינויים העונהת הסתגלות. 

 החזרה םע התנועה שכלול. 
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 חיצוני וקצב אישי קצב

  אתה מהן אילו .ךבגופ הפנימיות המערכות אחרי לעקוב ונסה התרכז ,הרפה ,עצומות ייםנבעי פרקדן שכב   .1

 ?שלהם המפעם אחר ובלעק יכול אתה האם ?חש      
 

 ,התקדםול לדופק להקשיב ולהמשיך לקום נסה .הדופק פעמות פי-על בקול ספור .הלב לדופק הקשב ,בכש   .2

 ?השתנתה הפעמות הירותמ האם .הדופק פעמות פי-על      
 

 ?שינוי חשת האם .הפנימיות ולמערכות הלב לדופק הקשב ,שכב מאומצת תנועה לאחר   .3
 

 :אותה בצעו התקדמות תנועת בחר   .4

 ;האפשר ככל לאט .א

 ;(התנועה שלמות על שמירה ךתו) האפשר ככל מהר .ב

 !האישי המפעם זהו - הנוח במפעם .ג
 

 :אותו הצגו מקצב בחר   .5

 ;בתיפוף .א  

 ;חוזרת ,פשוטה אחת בתנועה .ב  

 .תנועות גווןבמִ  .ג  

 .שבחרת המקצב על לשמור קשה היה המשימות משלוש באיזו      
 

 ?לאחרים ביחס מהיר הואך ל הנוח המפעם האם .(הליכה ,למשל) זהה עהותנ עיםצהמב בחברים צפה   .6

 ?ליתיג מה .חבריך ושל שלך המפעם בין השווה ושוב אחרות תנועות נסה ?לאחרים ביחס איטי      
 

 ;נוח מפעם מצאו ישר קו על ךל .א  .7

 .נוח מפעם מצאו מוגבהת עץ קורת על ךל .ב  

 ?המפעם על משפיעה הסביבה כיצד חשת האם ?השוני מהו .שלך הרגילה להליכה והשווה 'ב-ל 'א בין השווה      
 

 ;נוח מפעם מצאו יד כף סובב .א  .8

 .נוח מפעם מצאו הכתף ממפרק היד את סובב .ב  

 .סיבובם מהירות את והשווה בגוף אחרות סיבוב אפשרויות מצא ?מדוע ?יותר מהיר מה      
 

 :השלבים כל ביצוע על הקפדו (רחב או) קולברשמ עזריה .לתנועה המתאים מקצב ויבני   .9

 ;חוזרת תנועה על חשוב .א  

 ;שבחרת התנועה את לבצע ךל נוח שבו מקצב על חשוב .ב  

 ;שבחרת המקצב את תופף .ג  

 ;שבחרת התיפוף את הקלט .ד  

לך  היה האם ?במקצב התנועה את לבצע הצלחת האם .המוקלט המקצב לפי ,שבחרת ועהנהת את בצע .ה  

 ?נוח      

 :לא אם  

 ;מחדש ונסה נוח לך הנשמע במקצב מחדש הקלט .ו  

 .תנועות צירופי אף ואולי מורכבות ,פשוטות :נוספות ועותתנ על חשוב .ז  

 .'ב-ו 'א שלבים על חזור  

 :בזוגות

 .החבר במקצב ועהנהת את לחקות מנסה השני ;אותה וקוצב תנועה מבצע אחד .10

 ?במקצב נוח היה "מחקה"ל האם      
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  מהמקצב מושפע אתה האם ?חברך ועתתנ את קיתיח בה בתנועה ביותר ךל הנוח המקצב את לגלות תוכל האם .11

 .היטב בדוק ?שלו      

 ?שלך המפעם את שנית האם .חברך במפעם ךל ,מכן לאחר .ביותר ךל הנוח במפעם לך .12

 ?שלך למפעם לחזור לכתו האם ,ןכ אם      
 

  הקצב את ךל תיבכהמ מישהו אחרי ועתנ אל ,חייב נךשאיכ .להתעייף בלי רב זמן להתמיד אפשר האישי בקצב

 !שלך האישי בקצב ועענהת ,שלו

 

  אחר דהאח ,הפסקה ללא ,החיבורים ינש את מבצעים .חברו את ומלמד ועהנת חיבור בונה הזוג מבני חדא לכ .13

 .חלק כל חיבר ומי השני ומתחיל הראשון החיבור מסתיים היכן - "חשנ"ל הכצרי הקבוצה .ינהש      
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 חפץ של םמפע קבלת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .תלוי חבל או הנדנד כסא ,תלויה הנדנד :עזר מכשירי
 

 .העצירה דע שלה הריתמוס אחרי במבט ועקוב הנדנד דחוף .1
 

  של הקצב את ותנלש בלי הממנ לרדת נסה .התוענת על להשפיע בלי ,ליהע להתיישב ונסה ,נדנדה דחוף .2

 .הנדנדה    
 

 .יםונש ריתמוסים דהנדנל ןת .(ועצירות ופות)תנ גופך ותתנועב הנדנדה את הנע .3
 

  הלעמיד לעבור ,למשל) האפשר לככ מעט שלה הריתמוס על להשפיע ךא ,הנדנדה על וענל הנס ,התנדנד .4

 ('וכו דהנדנה חבלי על תלייה ,ישיבה יווןכ ולהחליף    
 

 ורכד י"ע מונחה מפעם
 

 .הכדור בקצב ורוץ ורכד גלגל .1

 .הכדור לקצב ךועתנת והתאם ולאט מהר דורכ לגלגל נסה .א  .2

 .אותו והשג דורכ גלגל .ב  

 .מעליו קפוץו סביבו הסתובב ,כדור גלגל .ג  

 .לקיר מגיע דורכשה לזמן זהה בזמן לקיר להגיע נסה .הנגדי דלצ ורוץ אחד לצד דורכ גלגל .החדר במרכז עמוד .3

 :חופשי לקפוץ להמשיך לו ותן רצפה על בחוזקה כדור הקפץ .4

 .ורכדה של המהירות שינויי את ועהנבת חקה .א  

 .הכדור של קפיצה בכל יתוריםנ ינש תרנ .ב  

    קצב וקובע ממשיך ונותיוכלת בהתאם ,ורכדה ןכמ לאחר ךא הראשונה העונהת את יםנותנ חנונא אמנם :רהעה    

 .משלו   
 

 ?מדוע ?הגבול היכן ?יותר גדולה במהירות לכדרר אפשר האם .כדור כדרר .5
 

   .מהכדורים אחד בכל 4-1 הנחיות נסה .(בקפיציות או במשקל או בגודל הבדל) כדור של שונים סוגים ינשלפניך  .6

 .ההבדלים את הסבר כ"אח .ההבדלים לתחושת ער היה    
 

 .אחיד עםפלמ שמגיעים דע מכדררים כולם .כדור משתתף לכל :בקבוצה משחק .7

 .אחיד םעמפ על ולשמור המהירות את ולהחיש להאט מנסים    
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 מהגומייה קצב קבלת
 

 .גופך לאיברי תיהובקצ קשורה ,המתנועע האדם באורך מ"ס יחצ ברוחב יהיגומ
 

 ?ההרפיה את ?המתיחה את קבעו הגומייה של האלסטיות או ועענהמת האם .רפההו מייהוהג את מתח .1
 

 .בהרפיה שלוט ,לאט רפהה .א :הגומייה את מתח .2

 .אותך להרפות יהילגומ תן .ב       
 

 .אחרים איברים בעזרת ולהרפות למתוח נסה ?2-ו 1 ותחינבה הגומייה את מתחת איברים שני אילו בין .3
 

 .אתכם לקרב לגומייה תנו .א :הגומייה את ושחררו מתחו ,בזוגות .4

 .הגומייה בהרפיית שלטו .ב        

 .4 בהנחיה כמו פעלו ,בקבוצה .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?הפעילויותן מ ללמוד ןיתנ מה
 

 וחיפוש התנסות של ותהליך זמן דרוש זה לגילוי :האישי הקצב גילוי. 

 נבחר עילותפ לסוג המתאים האישי הקצב את מראש ריךעלה יכולת פיתוח. 

 רב זמן לאורך העבתנו ההתמדה יכולת את ולשכלל הנועהת את לשפר עשויה האישי בקצב הועבתנ אימון 

 .להתעייף בלי  

 חיצוני לקצב התגובה חוויית. 

 החיצוני לקצב עצמו את להתאים צריך האישי הקצב בהם למצבים ותנער. 

 משלו ריתמוס וקובע ממשיך הכדור ךא ,לכדור הנועהת את תיבכמ המתנועע. 

 המיומנות את משכללים ,הכדור יתמוסור האישי הריתמוס של השילוב הכרת. 

 לתכונותיו בהתאם ,משלו קצב כדור לכל. 

 והתרגול המודעות עם משתכללת חיצוני לריתמוס הסתגלות יכולת. 
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 ריתמית לתנועה גורמת בתנועה מחזוריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  המסלולים לאורך התקדם .זה ליד זה שונים מסלולים שלושה (צבעוני דבק נייר או בגיר) הרצפה לע ןוסמ בחר .1

  ניתורים :כגון ,שונה התקדמות תנועת בחר מסלול לכב .בחירתך פי-על קבוע סדר לפי ,למסלול ממסלול ועבור    

  שלוש זה אחר בזה המסלולים לע חזור .במעגל הצידה דהרותו במפותל ארבע על הליכה ,ישר בקו אחת רגל לע    

 .ברציפות פעמים    

  מתעייף אתה אם .למסלול ממסלול במעברים הפסקות לעשות אין התנועה המשכיות על לשמור כדי :הערה    

 .שוות הפסקות ערוך ,למסלול מסלול בין לנוח ונאלץ   
 

   לאופן תגיע אשרוכ ברציפות לשני אחד מאופן עבור .זו אחר בזו ןלבצע שאפשר ,התקדמות אופני שלושה חרב .2

 .חלילה רזווח מהתחלה התחל - השלישי    

 .לריתמוס הפרעה ללא חלק יהיה שהמעבר כך ,לראשון האחרון האופן בין לקשר לב שים    
 

 .חלילה וחזור התקדמות אופן עוד 2 הנחיה של האופנים תלשלוש הוסף .א  .3

 .ולחזור ברציפות להמשיך ויכול בסדרן אותן זוכר שאתה זמן לכ תנועות והוסף המשך .ב  
 

  מספר מחזור כל בצע .לתחנה מתחנה אחיד למעבר לב שים .ההוראות את לבצע יש תחנה בכל - "תחנות" .4

 .פעמים    

 .שולחנות ,גומיות ,כדורים ,קוביות - עזר מכשירי :"תחנות"ל דוגמה    
     

 'א תחנה    

 !יםיפעמ וחזור הלוך לקו מקו (אחר חפץ או) היקובי העבר .מטר 3 של במרחק מסומנים קווים שני    
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 'ב תחנה    

 .םיפעמ 10כדור  דררכ ,בישיבה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ג תחנה    

 .פעמים 10 לצד מצד תרונ נמוך בגובה גומימתח     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד תחנה    

 .פעמים 4 ליוומע לשולחן מתחת רועב    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .במיוחד לאט התחנות לע חזור .א    

 .במיוחד מהר תנוהתח על חזור .ב    

 .מנגינה בקצב התחנות לע חזור .ג    

 .תחנה לכל עצמה על חוזרת ךא ,אחרת ועהנת מצאה .ד    
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    פעמים וכמה כיצד מחליט אחד כל ,שונים במכשירים אחת העתנו על תחנות לבנות אפשראפשרות אחרת היא ש    

 .מיםעפ מספר מחזור כל לבצע יש ,שהחליט לאחר .ההנחיה את יבצע    

 .נייר דף ,כדור ,ןבלו - זרע מכשירי :"תחנות"ל דוגמה    
 

 'א תחנה    

 .ותפוש מעלה בלון זרוק    
 

 'ב תחנה    

 .ותפוש למעלה (בינוני בגודל) כדור זרוק    
 

 'ג תחנה    

 .ותפוש להעלמ נייר דף זרוק    
 

  את ולתפוש לחזור והספק נייר דף זרוקל ,כדור זרוקל ,התפיסה לפני ,ובינתיים גבוה הבלון את זרוקל נסה    

 .מחזוריות על שמור .הבלון    

 .חברים של תחנות לבצע אפשרו בזוגות לתאם אפשר .במחזוריות אותן ולבצע תחנות ותלבנ יכול ילד כל    
 

 ?הפעילויותן מ ללמוד ןנית מה
 

 מטבעה ריתמית היא העונהת. 
 

 מאומצת ּפעילות מאפשרת קצב על שמירה. 
 

 העונהת זיכרון לולכלש בקצב להיעזר ניתן. 
 

 שונים במכשירים זהה ועהנת - קצבים בין השוואה. 
 

 לאימון הכרחי תנאי היא המחזוריות. 
 

 היטב המוכרתת הפעילו עם שבא בטחון ומקנה עצמה על החוזרת קבועה מסגרת משמשת המחזוריות. 
 

 חוזר הקצב כי אם ,לחלוטין זהה חזרה אין לעולם. 

  



28 
 

 )בטבע( הים בחוף תיתמיר תנועה

ההנחיות  נסה – הים בחוף תהיה כאשר .האדם של קצבית ועהנלת מובילה הטבע של קצבית ועהנת ,הים בחוף

 :הבאות

 .חלילה וחזור בחזרה רד ,חול גבעת על בריצה עלה   .1

 .ועתםנת קבל ,וחבר חול גרגרי אחרי עקוב   .2

 .בידיים דווקא לאו נסה .אותה ופזר חול ערמת אסוף   .3

 :אפשר .חלילה וחוזר לחוף הבא גל אחרי עקוב   .4

 ;תנועתו את לחקות .א  

 .שהתקבל סובריתמ ועענולהת הגלים רחש את להקליט .ב  

 .הצוננים המים ךלתו האנשים כניסת חקה   .5

 :במים

 ?.חשת כיצד .סולריתמ ובניגוד הגל וןויכ כנגד למים היכנס   .6

 .?שתח כיצד .היציאה ריתמוס את קובעים כשהגלים צא   .7

 .הגוף ךלאור המים לזרימת לב שיםו הגב על בכש   .8

 ?חשת מה .המים של הרוחב ובק החש   .9

  :המים ךבתו התגלגל .10

 ;הגלים תנועת םע .א  

 .הגלים תנועת כנגד .ב  

 .הים ףוח על גלגול לבין וביניהם 'ב-ל 'א בין תחושות השווה      

 .למים מחוץ ןעליה וחזור - המים ךבתו עצמן על החוזרות רצופות לותופע מספר חבר .11

   .במים ןעליה וחזור עצמן על החוזרות רצופות פעולות מספר הים חוף על חבר - ולהיפך      

 .להתחלה מהסוף - הפוך בסדר גם לבצען נסה -  

 .'ווכ זורם לנחל ;קלילה רוח ביום חורשה :לריתמוס דומה בדרך להקשיב נסה -  

 :ותשונ הצעות

 ?למשקל ?למקצב ?למפעם ער אתה האם .המנגינה בקצב ועענוהת למוסיקה הקשב -

 .ומקצבה תיהותנוער שחז .מחול בלהקת צפה -

  תובתנוע הריתמוס על לשמור אפשר .הכללי בריתמוס השתלב ,ריקודים גחוב או במסיבה רוקדים ןיב -

 .שונות  

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 הטבעי בריתמוס האישי הריתמוס שילוב ךתו בטבע לקצבים והקשבה ערנות. 
 בריתמוס תומהשתלב הנאה. 
 לקצביה הקשבה דרך הסביבה כלפי התחושה חידוד. 
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 וקצב שיר

 ."וחלש חזק" ,3/4 למשקל תנועה התאמת" ,"במרחב מעגלים" :למשל תנועה נושא בוחרים -
 .לנושא מתאים רצוי ,קצבי שיר בוחרים -
 .ולשיר לנושא בהתאם הנחיות נותנים -
 .ולשיר לנושא המתאים תנועה חיבור מרכיבים ,ולסיכום -

 .במרחב התקדמות :למשל נושאה

 .קוחיש :עזר מכשיר

 .1980 ,המאוחד הקיבוץ הוצאת ,10 ודעמ ,הלל .ע מאת ,"טוב בוקר" הספר מתוך "ןגלגל" :השיר

 :לשיר בהקשבה פותחים .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :למשל ,לנושא המתאימות הנחיות מבצעים .2

 .החישוק עם התקדם .א  

 .'וכו בתוכו ,מעליו ,סביבו ,לפניו ,אחריו :עבורו חישוק גלגל .ב  

 .שונות מוצא ומעמדות שונים באיברים חישוק גלגל .ג  

 .החישוק גלגול ךתו התקדמות ועותנת תאמו :בזוגות .ד  

 .החישוק גלגול תוך התקדמות תנועות תאמו :בקבוצה .ה  

  בכל זהה מפעם על שמירהך תו לקרוא רצוי) החישוק םע שונים באופנים בחדר התקדם ,לשיר הקשבה ךתו .3

 .(הקראה    

  עם היפגש ,דהר ,רוץ :למשל ,החישוק גלגול תוך בשיר המתוארות תותנוע ובצע השיר למילות הקשב .4

  להתדרדר לו תן .(ספסל אולי) סוניכאל משטח על החישוק את העלה ,החישוק הנעת ךתו .אחר מישהו    

 .'וכו בירידה    

 .השיר וקצב התנועתי הנושא על שמירה וךת תנועה חיבור נותבל מנסה ילד כל .5

 אץ לו

 רץ לו

 גלגלן,

 הא,

 לאן?

 לאן?

 לאן?

 הוא דוהר

 מהר, מהר!

 היזהרו

 היזהר

 אץ לו

 רץ לו

 גלגלן,

 ונתקל באילן,

 מתרוצץ הוא

 ודוהר

 ועולה על

 הגדר

 ונופל

 ומתדרדר

אך מיד הוא קם 

 מהר

 ודוהר,

 דוהר,     

 דוהר!          



30 
 

   ,"ירים מאשפות" הספר מתוך חלפי אברהם של שירו :למשל ,לבוגרים המתאים שיר עם דומה עילותפ .6

 .1974 ,המאוחד הקבוץ הוצאת ,27עמוד     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הקריאה התאמת לע מקפיד כשהוא בקול אותו קורא חדא .פלקט או לוח לע מתנוסס השיר .א  

 .השיר לקצב           

 .בשיר ותעהמוב עותנוהת את להוציא מנסים וסףנ עיון לאחר .ב  

 :מורות בכיתת שהוצאו ותאדוגמ      

 הלב דופק  ומתחת מעל   ופתוח סגור      

 ומשוחרר שבוי  וכפיפות הטייה   סערה סוער      

 ונעלם מופיע    יורד      

 בזמן ומתקדם עוצר   במרחב בלבול      

    ומנסה השיר של עותנוהת מאוצר ועותנת שתי בוחרת קבוצה כל .לקבוצות או לזוגות חלוקה .ג  

 .השיר לקצב המתאימה ,ברצף ועהנת מהן לבנות            

 .חיבורה את מדגימה קבוצה כל ,הסתיימה "וריאוגרפיהכ"ה שבניית לאחר .ד  

 .משותפת הופעה יחד לבצע יתןנ לבסוף .ה  

 ?הפעילויותן מ ללמוד יתןנ מה

 העולתנ גורם להיות היכול ,קצב יש לשיר. 
 ליםימ דווקא לאו ,נוסף במימד שיר הבנת. 
 חברתית ילותעלפ גירויכ השיר. 

  

 שעתו את אבד הזמן

 בלב

 בתוהו

 בחלל

 סערה לרוח שבוי ואנכי

 - כזאת סופית

 .ולםע משמי נופל

 ומעלי

 מראשי לה יתמהיתנש, מגבעתי

  - ותקיד מחוה

 והחמ

 והומשתח

 .מעיני עלמתונ
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 זמן משך ':ג פרק

 דמהקה

 זמןך מש :המונח הבהרת

 הזמן שבו ,נמשך באופן ךמש יכנו הפסיכולוגים ."לעשות נדרש זמן כמה" של במובן למשך מתייחסים הילדים

 של מסוים מרווח .אירועים של וקצרות ארוכות ביחידות העובר הזמן בחוויית עוסק "זמן משך" המושג .ליניארי

 זהה זמן יחידת ,עצמו אדם אותו אצל אפילו .השני בורע מאשר האחד עבור יותר מהר עובר ,לדוגמה העש כמו ,זמן

 לחלוף המתחיל ההווה .חיינו של הנורמלי הזמן התארכות הוא המשך .יותר ארוכה או יותר קצרה לפעמים נחשבת

 .(1975 ,אורנשטיין) בהכרה להתקיים ממשיך אך

 ,הסיפור שעת ,הארוחות ,באמבטיה רחצה ,המתנדנד הצעצוע .זמן ךמש לתפוס מאפשרת יומית-היום הפעילות

 עם ,זה אחר בזה הבאים אירועים של סדרה הוא עבורנו הזמן משך .והעבודה הלימודים ,שהסתיים שחקמה

 .למצב ממצב במעבר ,האירועים בין מרווחים

 סדרה או פעולה תכמתאר זמן כמה מסמן המשך .הסיום מנקודת ההתחלה מנקודת לפעילות הגדרה נותן הזמן משך

 התיק את לקחתי ,אכלתי ,התלבשתי ,קמתי ,המיטה על התיישבתי ,יהקתיפ ...בבוקר התעוררתי :כמו ,עולותפ של

 ?בזמן הגעתי האם .הספר לבית ויצאתי

 .לאירוע אירוע יןב המרווח ובאורך פעולה כל יביצעת בו הזמן במשך ,לרשותי יתהישה הזמן ביחידת תלוי זה
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 הפסקתהו ועהנת

 :לעצירה מתנועה מעבר להורות אפשר דרכים מהכב לב שים .1

  התאם - תנועה להפסיק ההוראה למתן .(אחרת ךדר כל ,ריצה ,הליכה) כלשהי ךבדר החדר במרחב התקדם    

 :להוראה ועהנהת הפסקת את    

 .לעצור המלה השמע עם דימ -! "עצור" .א  

 .לעצור האות השמע עם מרד - "א" .ב  

 .לעצור הצליל השמע עם מיד - (מקלות שני) חד צליל .ג  

 .פתאומית לא ךא ,יתדימי העצירה - "להפסיק" .ד  

 .איטית העצירה - "ק-י-ס-פ-לה" .ה  

 .העצירה לקראת נפשית התבוננות לאחר העצירה - "לעצור...ןכונלהת'' .ו  

 .(השמיעה פ"ע רגילכ ולא) הראיה פ"ע פתאומית העצירה - "למעלה דשיכ עצרו" .ז  

 ."נופל כשהחישוק עצרו" :חישוק גלגול .ח  

 .ולםכ עוצרים - עוצר כשאחדו בחדר נעה הקבוצה .ט  

 .החופשי בזמנו עוצר אחד לכ .י  

 .מההוראות אחת כל על פעמים מספר חיזרו :הערה    

 .הכוח ובהשקעת במשך ,העצירה במהירות להבדלים לב שימו    

   נותן המנהיג ."מנהיג" בחרו ,המוסכם לסימן ותתרגלו העצירה מסוגי דאח בכל שתתנסו לאחר :משחק .2

  לא משתדל הקבוצה מחברי אחד כל .עילהפת מנסה "המנהיג") מגיבה והקבוצה ולעצירה לתנועה הוראות    

 .(להתבלבל    

  לכל ,יםנבאלכסו ,אחורה ,קדימה ,שמאלה ,ימינה ,יורדים ,ליםוע) םיענ רבים איברים :האישי במרחב .3

  נוסף איבר .ממשיכים השאר ,תנועה מפסיק אחד איבר .(יםניווכה    

 .עצור - שסיימת לאחר .מראש מוגדרות תולופע מספר צרף :מראש ההפסקה את קבע .4

  מהכסא לרדת ,העמידה רגל את להחליף ,אחת רגל על לעמוד לנסות ,עליו לטפס ,לכסא עד לרוץ :למשל    

 .ולעצור בשקט    

 ?לגוף קרה מה .המנוחה זמן את הארך ?העצירה בזמן ךלגופ קרה מה :לב שים    

 .ולעצור הלבן הקו דע להתקדם :למשל ,במרחב הפסקה נקודת קבע .5

  לעמידה משכיבה לעבור ,ולהיפך .רוולעצ לשכיבה מעמידה לעבור :למשל ,לתנועה סיום נקודת קבע .6

 .בעמידה הפסקה מתולע יבהכבש בהפסקה הגוף תחושת את השווה .ולעצור    

  - ךלדעת ,דקה שחלפה לאחר ,דקה במשך הכסא על לעלות דרכים חפש ,למשל :בזמן סיום נקודת קבע .7

 ?נכון הערכת האם .ושב חזור    

 ?למנוחה במעבר חשת מה ?רצופה פעילות על שמרת האם    

  אחרת מוארכת בד פיסת לכ או מגבת עם ועצירה ועהנת

 .המגבת של הנפה תנועת על חשוב .1

 ,תנועה ללא בראשך ועהנהת את תכנן    

 ,עצור ,פעמים מספר ועהנהת את בצע    

 ,חדשה תנועה תכנן ,הסיום במצב שהה    

 ?ההפסקה בזמן קרה מה .חלילה וחוזר    
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 ?פעילים היו גופך של חלקים אילו .האפשר לככ "בהפסקה" גופך - "מירבית בתנועה המגבת" :נסה .2

 .האחר תנועת אחרי עוקב הפסקה במצב השני ,המגבת עם נע האחד :בזוגות .3

 .צופה והאחר נע האחד שתמיד ךכ ברציפות תפקידים החליפו    

   .למגבת ומתחת מעל עובר השלישי .במרחב ונעים אותה מותחים ,במגבת אוחזים שניים :בשלשות משחק .4

 .שנוצר לריתמוס לב שימו .נח ,העובר ,השלישי פעם מדי ,במרחב םועתנת את עוצרים המותחים פעם מדי    

 (למתקדמים) מוסיקה בליווי ועצירה תנועה

 .מנגינה בליווי הקודמות חיותנמהה ועותנת לע חזרה .1

 :למשל ,מראש מוסכמות הוראות פי-על בחדר מתקדמים .2

 ;המנגינה הפסקת םע עוצרים .א  

 ;המנגינה התחלת עם עוצרים .ב  

 ;פסוק בסיום עוצרים .ג  

 ;שרירותית בתיבה עוצרים .ד  

 ;לו הנוח בזמן ועהנת ומחדש לו הנוח בזמן עוצר אחד כל .זורמת המנגינה .ה  

 .העונת וצריםע, רביעית תיבה שבכל ,מראש מחליטים .ו  

 :ברביעיות

 :מראש הסכמה פי על ,המנגינה מקצב על שומרים ,בחדר יחד מתקדמים .3

 ;יחד עוצרים .א  

 ;ממשיכים השאר ,עוצר אחד .ב  

 .ממשיכים שניים ,וצריםע ייםנש .ג  

 .מגוונות בדרכים ועהנת הפסקות ובו תנועה קטע וחבר .4

 ?הפעילויותן מ ללמוד יתןנ מה

 תירגש ,גופנית הכנה זוהי .ועהנת חוסר איננה תנועה הפסקת .בהפסקה החבויה לתנועה לב תשומת מתן 

 .הרפיה זאת ועם ואיפוק שליטה היא תנועה הפסקת .להמשך כליתוש
 תנועה להפסקת ומגוונות רבות דרכים. 
 יהוחב לתנועה היגלו ועהנמת המעבר לחוויית ותנער. 
 מוגבל בזמן עהלתנו הסתגלות. 
 תנועה ךמש והערכת הזמנים סדר תפיסת שיפור. 
 הנחוץ לכוח מודעות -( "חהכו וויסות" בנושא ראה) כוח לוויסות קשורה זאת פעילות של פהיקע תרומה 

 .תנועה ללא מצב בהחזקת ולהרפיה למתח ותעדוומ לעצירה
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 פעילות בזמן מוגבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 סביבון או חישוקבעזרת 

 ן(זמ קוצב של בתפקיד לסובבו שניתן אחר מכשיר כל או)
 

 .פילתונו תועונת את חקה ,חישוק סובב

 .נופל קושהחיש לפני וחזור הקו אל רוץ ,חישוק סובב
 

 :זוגותב
 

 המסתובב החישוק את לתפוס וחזור עמייםפ התגלגל" :למשל ,לחברו פעולה הוראות ונותן חישוק מסובב האחד

 ."יפוליש לפני

 :נסוו ופעולות תפקידים פוהחלי

 ;זהה ןזמ בפרק לותופע יותר .א  

 ;זהה זמן בפרק פעולות פחות .ב  

 ;זהה פעילות - (החישוק של יותר חזק סיבוב) ןזמ יותר לתת .ג  

 ;זהה לותיפע - (החישוק של חלש סיבוב) זמן פחות לתת .ד  

 ;זהה זמן בפרק עצמן לע חוזרות פעולות .ה  

 .זהה זמן בפרק משתנות פעולות .ו  

 :קבוצות בשתי משחק

 .סיבובים חמישה דע נילש מהאחד החישוק את ומוסרת גדול במעגל ומדתע אחת קבוצה

 .הסיבובים חמשת במהלך האפשר כלכ רב פעמים מספר חישוק דרך שקית זורקת יהיהשנ הקבוצה

 גונג בעזרת

 (ויורד חזק מתחיל ,בזמן הנשו יכותא - אחר מתמשך צליל כל או)

 קזוהח במהירות יד הרם ,הגונג צליל הישמע ברגע .א   .1

 .הצליל לכ לאורך העונת ללא היד את      

 .בהדרגה יד הרם ,גונהג צליל הישמע מרגע .ב  

  .הצליל כל לאורך ועהנבת המשך      

 ?ולוכ לגוף קרה מה ?יותר ךארו צליל משך חשת מתי      
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 .אחר גוף חלקי הבעת תוך 'ב1-ו 'א1הנחיות  על חזור .2

 .אחת ובעונה בעת גוף חלקי שני הנעת ךתו 'ב1-ו 'א1הנחיות  על חזור .3

 ?נכון היה הזמןך מש אומדן האם .ובדוק נסה .גונג צליל במשך צעבל ספיקת אותן פעולות מספר תכנן .4

 .הגונג צליל כל לאורך הקרקע לע החלק .5

 .הגונג צליל לאורך רוץ .א   .6

 .הגונג צליל לאורך כפולה דרך רוץ .ב  

 ?נוח יותר הרגשת מתי      

 :בזוגות

  ומתרחקים צליל תחילת בכל נפגשים הזוג בני .ךהנמש הצליל סיום לאחר הבאים רצופים גונג צלילי ברקע  .7

 .וגדלים הולכים למרחקים ולהתרחק שונים איברים פעם בכל להפגיש מנסים הזוג בני .לאורכו    

 .(בהדרגה האורות את המעמעם פנס רצוי) בפנס השתמשו - גונג במקום ךא 7-1הנחיות  את סונ .8

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 המתמשכת העונהת תחושת. 
 מתמשכת תנועה ומתעל פתאומית תנועה של ובאיכות בתחושות ההבדלים לימוד. 
 התכנון ושכלול אומדן - נתונה זמן למסגרת כניסה. 
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 זמן אומדן

 :הבאים סיונותנימה כמה סהנ

 ?ארוכה הדקה כמה פעם הרגשת האם .דקה במשך השניות מראה אחר עקוב ,שניות מראה בו שיש שעון בעזרת .1

 .בשניות ועהנהת זמן מרווח את לאמוד נסה .מתנועע בחבר צפה .2

  ומדוד הספר-לבית מהבית לך .(אחר מוגדר מקום כל או) הספר-לבית מהבית הליכתך נמשכת דקות כמה נחש .3

 ?נכון היה הניחוש האם .זמן    

 .('וכו שעורים הכנת ,אכילה) יום כל מבצע שאתה פעולות כמה בחר .4

 ;הפעילות לפני הזמן את דאמו .א  

 ?נכון אמרת האם .זמן דומדו פעל .ב  

 .אמא שמבצעת שגרתיות אחדות פעולות בחר .5

 .הפעילות את מבצעת שאמא לפני הזמן את דאמו .א  

 .פועלת היא כאשר ,הזמן את מדוד .ב  

 ?להיפך או ?יךתופעול את מאשר יותר טוב אמא של פעולותיה את הערכת האם ?נכון ךנאומד האם    

  להציב נסה ?לעצמך שהקצבת בזמן עמדת האם .לבדוק לחבר ותן החש .'מ 50 שוחה אתה שניות מהכב נחש .6

 .יצועהב לבין האומדן בין והשווה זה מסוג שונים אתגרים לעצמך    

 .זהה זמן במשך ועענלהת השני מנסה ,שסיים לאחר .שניות מספר במשך מתנועע האחד :בשלשות משחק .7

 .שעון בעזרת הזמן משכי את משווה השלישי    

 ושעון דורכ בעזרת זמן אומדן

 .השעון בעזרת דדמו השני ,הכדור עם פועל האחד :בזוגות

 .באומדן שיפור חל אם ולבדוק משימה כל פעמים מספר לנסות -    !זכרו

 .רצופים סיונותינ מספר לאחר רק תפקידים להחליף - 

 ?הצלחת האם .דקה חצי עברה דעתךל כאשר ,הפסק ,כדרר .דקה חצי לך תבמוקצ .1

  הצלחת האם .דקה חצי עברה ךעתלד כאשר הפסקו רצונך לפי הכדור עם פעולות בחר .דקה חצי ךל מוקצבת .2

 ?1 במשימה מאשר יותר טוב    

 .וקצרים ארוכים זמן בפרקי 2 -ו 1 משימות את לבצע נסה .3

 .דמוד והשלישי פועלים שניים :בשלשות

  זמן משך על לשמור ומנסה זה נתון מסלול לאורך השני ררדמכ ,שסיים לאחר .נתון מסלול לאורך ררדמכ דהאח .4

 .שעון בעזרת ומשווה בודק השלישי .זהה    

 משך  על שמירה ךתו הנשו מסלול לאורך לכדרר השני מנסה ,שסיים לאחר .נתון מסלול לאורך ררמכד האחר .5

 .שעון בעזרת ומשווה בודק השלישי .זהה זמן    

  על שמירה ךתו הכדור עם ומגוונת השונ לותיפע השני מנסה ,שסיים לאחר .נתון מסלול לאורך ררדמכ האחד .6

 .שעון בעזרת ומשווה בודק השלישי .זהה זמן משך    
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  בודק השלישי .ורהכדר נמשך מןז כמה שעון ללא אומר השני .רצונו לפי ,להפסיק ומחליט כדור ררדמכ האחד .7

 .שעון בעזרת השני של האומדן את    

  ,שעון ללא אומד השני .רצונו לפי להפסיק ומחליט מפעם שינויי תוך הכדור עם מגוונת בפעילות בוחר האחד .8

 .שעון בעזרת השני של האומדן את בודק השלישי .הפעילות נמשכה זמן כמה    

 ?שמונה מספר במשימה או שבע מספר במשימה ,יותר מדויק האומדן היה מתי    

 ?עילויותפהן מ ללמוד ניתן מה

 למשל ,תנושו בשיטות זמן לאמוד ניתן: 

 של אורכו את לאמודך צרי והוא מסוים זמן ךמש למתנועע מוצג זו בשיטה - האומדן שיטת .א 

 .(דקות ,שניות) מקובלות זמן יחידות לפי זה ךמש     

 מתי לציין וקידפתו ריךעלה וישעל הזמן משך מהו למתנועע נאמר זו בשיטה - הביצוע שיטת .ב 

 .זהמשך  חלף     

 של אורכו את לו לומר בלי ,מסוים זמן ךמש המתנועע בפני מוצג וז שיטהב - השחזור שיטת .ג 

 .במדויקך מש אותו על בעצמו לחזור המתנועע לעו ,זה ךמש    
 מדויק מןז כאומדן האנושית גבלהלמִ  תומודע בעזרת תכנון לשכלל ניתן. 
 ותכנון אומדן רתהעזב לשכלל ניתן ואף עמית של בקרה ךריעלהו לקבל חשוב. 
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 חזורהושִ  ועהנת תכנון

 .ובתנועה במלים פרט ?האחרונה בפעם המשחקים במגרש עשית מה   .1

 :הקחו פסל ,בזוגות   .2

 .מחקה השני ,"צורה" בגופו מפסל האחד .א  

  ."צורה"ה את משחזר כ"אחו מסתכל ינהש ,"צורה" בגופו מפסל האחד .ב  

 ."המשוחזרת צורה"ה את מתקן המפסל      

 .והמעברים ותעהתנו את מחקה ינהש ,שסיים לאחר .הילשני אחת ועהנמת עובר האחד   .3

 ;זהה בקצב ותעונהת חיקוי .א  

 ;יותר איטי םבמפע התנועות חיקוי .ב  

 .יותר מהיר במפעם ותעהתנו חיקוי .ג  

 .מתקן 'א זוג ,מחקה 'ב זוג ,ומדגים מתכנן 'א זוג .3-ו 2 הנחיותב כמו ,זוגות ינשב   .4

 .קבוצה מחקה קבוצה ךא ,3 -ו 2 הנחיותב כמו ,בקבוצות   .5

 ?הקצב על צירוף כל משפיע ךאי .שונות קישור ובדרכי הנשו בסדר לצרפן ונסה תנושו ועותנת שש בחר   .6

 :("שוקולית" או "קפה-נס") סגורה פח קופסת קח   .7

 .בעזרתה לבצע אפשר מה חשוב .א  

 תוך מצאת ומה נתכנת מה שחזר .בעזרתה לבצע שאפשר ותעונהת כל את שתמצא דע שחק .ב  

 .תנועה כדי      

  אסיף ,ריקצ) חקלאים של או ,('וכו חייט ,רנג) מלאכה בעלי של ותעהתנו מלקסיקון תנושו ועותנבת בחר   .8

 .(אחר מוטורי תחום לכ או כדורסל ,כדורגל) ספורט שחקני של או ,('וכו      

 ?שבחרת לתחום בקשר ,ךל זכורותה ותעהתנו כל שחזור ךתו תנועות צירוף לבנות תוכל האם      

 .עגול ועיפרון גולה ,וכדור חישוק :למשל ,אותם לזרוק או אותם לגלגל שניתן שונים מכשירים שני קח   .9

 :בזוגות

 כל להאיץ או להאט נסה .לו אופייניות ועותנת בכמה פעל .('וכו שקית ,מקל ,כדור :למשל) במכשיר בחר .10

 .המהירות שינויי ואת העונהת את לחקות מנסה הזוג בן .ךלחבר הדגםו תנועה

 .החיבור את קותחול לשחזר מנסה השני .שבנה העתנו חיבור לחברו מראה האחד .11

 .השיעור במהלך שבוצעו ועותתנ של רב מספר שחזרו ,תנועה רשיעו בסוף .1 2

 .ועהנת אות לכל בו ,"אות-תנו" מילון להלן ."מדבר תנועתי מילון" :משחק .13

 סיבוב - ס       

 מידהע - ע   חבטה - ח   איסוף - א 

 פיסוק – פ   טיפוס - ט   יטהעב - ב 

 צעקה - צ   ישיבה - י   גלגול - ג 

 קליעה - ק   העריכ - כ   דילוג - ד 

 ריצה – ר   לטיפה - ל   הכהלי - ה 

 שכיבה – ש   מנוחה - מ    ולס - ו 

 התפיס - ת   נשיפה - נ   זחילה -ז 
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 :מ מורכבת "שיר" המלה למשל .הנתון המילון פ"ע העונבת ליםימ הנב -

 כיבהש  

 שיבהי  

 צהיר  

 .(אחר מילון להמציא אפשר ,בלבד העהצ)

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 תנועה בשחזור קשיים גורם זה מאפיין .ונעלמה נעשתה תנועה .הלש יותנהזמ היא התנועה ממאפייני אחד 

 שתתאפשר בכדי ,החזותי כרוןיוהז המוטורי כרוןיהז את להפעיל עלינו .לתוצאות התכנון בין ובהשוואה

 .ולתקנה העריכהל ,לחקותה ויינתן התנועה על חזרה
 אנו זה בפרק .חדשה שאינה ,תנועה לכב דע(מו לא או מודע) תנועה בשחזור משתמשים אנו למעשה 

 וחוזר שיחזור ,ועהביצ תיקון ,התכנון תיקון ,ובקרה שחזור ,ביצוע ,תכנון :של המעגל את להדגיש מנסים

 .חלילה
 תנועה ללימוד מבוקר בחיקוי שימוש. 
 לעזור עשויה ממוקדת פעילות: 

 .התנועתי כרוןיהז ביסוסב - 

 .לביצוע התכנון תרומת בהבנת - 

 .לתכנון השחזור תרומת בהבנת - 

 .ועתיד הווה ,עבר תפיסת בפיתוח - 

  

 (1981, פרייס)" זמן של אופק" יוצר הזיכרון
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 בזמן ואחרי לפני

  הושמע בה לתנועה לב שים - צליל יישמע התנועה במהלך .(תנועה חיבור אפשר) ברצף מתמשכת העתנו בחר .1

 .הצליל    

 ;הצליל השמעת לפני שביצעת ותעונהת את שחזר .א  

 .הצליל שמיעת אחרי ותעונהת את שחזר .ב  

 :צעתיב שכבר ותעונלת צרף .2

 ;הנתון הרצף לפני ותענות .א  

 .הנתון הרצף אחרי תנועות .ב  

 :בשלבים ופעל מוסיקלי פסוק בחר .3

 ;מתאים במקצב העבתנו הפסוק את מלא .א  

 ;הפסוק של המקצב לע שמירה ךתו המוסיקלי הפסוק לפני ותעתנו הוסף .ב  

 ;הפסוק של המקצב לע שמירה ךתו המוסיקלי הפסוק אחרי ועותנת הוסף .ג  

 .רצופות פעמים מספר בשטף 'ג-ו 'ב ,'א סעיפים בצע .ד  

 :שקופיות בעזרת

 .('ווכ ילדים צילומי ,ספורט ,הפיסול מתחומי) הנועת ובה שקופית הקיר על

 :בצע

 .אפשריות ועותנת מספר סהנ .שבשקופית העונהת את להקדים היתה שעשויה העוהתנ את .1

 .אפשריות ותענות מספר נסה .שבשקופית ועהנהת לאחר להתרחש היתה שעשויה התנועה את .2

 .שבשקופית התנועה ןזככשבמר ,ותעונת של רצף בצע .3

 :ךארו לטווח המשך

 .עהנות חיבור ביצוע במהלך םפעמי מספר ךאות לצלם לחבר תן .1

 .העונהת חיבור את שחזר התמונות רתעזב .2

 .המצולמות ותעונהת חוזרות שבו ,שונה העתנו חיבור לבנות נסה .3

 ?מן הפעילויות ללמוד ניתן מה

 ברצף תנועה של משמעותה. 
 תנועה של זיכרון תרגול. 
 חיצוניים לגירויים התנועה של הקשר. 
 ביניהם ולקשר עתידו הווה ,לעבר התייחסות. 
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 בזמן תיאום - תאח הנובעו בעת ':ד פרק

 הקדמה

 :אחת ובעונה תבע הנעשות תנועות של סוגים בשני מבחינים אנו

 עיתוי נדרש המוצלח ביצועה לצורך אשר ,שלמה אחת תנועה - הנכון בעיתוי ועהנת .א  

 יטהעב ,ותנע מדרגות לע לייהע :למשל ,השרירים וביצוע החושים קליטת בין מדויק      

 .'וכו בדלגית ניתור ,לעברנו הנע בכדור      

 תשומת הדורשות ,(תולפח שתיים) קשורות בלתי תנועות - שונות לתנועות זהה עיתוי .ב  

 .זהה בעיתוי מהחושים משותפת לב      

 מתכופפת אחת רגל ,כדור תתופס יהישנ ויד כדור זורקת אחת יד ,דקלום ךתו דרורכ :למשל      

 .'וכו גליםעמ מסמנת יהיוהשנ      
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 הנכון בעיתוי ועהנת

 :למשל ,חיצוני סימן פי-לע פעילות התחלת ,שונות מוצא מעמדות .1

 ;מהירה וריצה מהקי ,לשריקה :יםאפי שכיבת .א  

 ;מידהעב הכדור תתפיסו מהקי ,התקרה לכיוון כדור זריקת :פרקדן שכיבת .ב  

 .מהירה ריצה - לשריקה :איטית ריצה .ג  

 :בזוגות

  כשהראשון ידיים כפות בהפגשת תוןהעי את שולתפ מנסה השני ,(ןויתע למשל) שהוא חפץ כל אוחז האחד .2

 .מתחמק    

  לכיוון פנו - שתתנגשו לפני האחרון ברגעו השני ברלע האחד במהירות רוצו .רב במרחק פנים אל פנים מדויע .3

 .לרוץ והמשיכו אחר    

 ?גדולה כשהמהירות הפנייה לפני ביניכם המרחק מהו .למפגש בדרך םעמפ שנו ךא ,3בהנחיה  כמו .4

 .לו עוזר והאוחז לגובה מנתר האחוז .וחבר יותנבמ ואוחז השני מאחורי מדוע האחד .5

 .גבוה להתרומם רנתהמ מצליח ,הנכון ברגע עוזר הוא אם    

  ,צמיגים שני לע מונח קרש ,השחייה בבריכת מקפצה ,באולם מקפצה כל להיות יכולה מקפצה) מקפצה בעזרת .6

 .(אחד צמיג לע נשעןו באלכסון מונח קרש    

 ;המקפצה רתעזב לגובה ונתר רוץ .א  

 .המקפצה בעזרת למרחק נתרו רוץ .ב  

 ?'ב -ל 'א בין ריצתך במפעם שוני היה האם    

 :קבוצה משחקי

 .משמאל מחבר שקית ולתפוש מימין לחבר שקית לזרוק מתחילים לסימן .(ורדכ או) שקית אחד לכל ,מעגלב .7

 .מקום מחליפים והזורקים להעמ נזרקות השקיות ךא ,ל"כנ .8

 .במעגל לשני מאחד הנזרק ורכדב לגעת מנסה המעגל במרכז אחד .9

 (וגדול קל) הים-שפת על ים-ורדכ םע מדויק עיתוי

 .כדור נפח   .1

 .באוויר זמן יותר לשהות לו גורם חלק איזה ,לב שים .שונים גוף חלקי בעזרת ורכדה את הקפץ   .2

 .ביותר הגבוה במקום הכדור את ותפוש נתר .בוהג הכדור את המקפיץ גוף בחלק בחר   .3

 .הקרקע לע נופל שהוא לפני ,האחרונה יהיבשנ אותו ותפוש שוב הקפץ   .4

 .גלגולו את לעצור בלי הכיוונים לכל מעליו ונתר הכדור את גלגל   .5

 .אותו ותפוש התגלגל ,מעלה הכדור את רוקז   .6

 .מתחתיו עבור ךא ,5 הנחיה נסה .6 ,4 ,3 ,2 הנחיות נסה .ךדבי כשהכדור למים ורבע   .7
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 :בזוגות

  רץ השני .מאיבריו דאח על המונח הכדור לו שמאפשר ביותר המהיר מפעםב לרוץ מנסה האחד ,לחוף בחזרה   .8

 .ופלנה ורכדה את תופסו לידו      

 ."עף-דורכ" במסירות שחקו   .9

 .ףדצ או חול בגוש בכדור לפגוע מנסה והשני ,למעלה גבוה ורכדה את זורק האחד .10

 .מראש זרכמו בכיוון ורכדה ליד יעבור הצדף אבל ,10בהנחיה  כמו .11

  ,חברו דעומ בו למקום ורץ למעלה גבוה דורכ זורק האחד .מראש קבוע במרחק זה מול זה יםדומע :משחק .12

 מרחק הגדילו .חברו ידלי מגיע שהכדור לפני חברו למקום להגיע צריך הזורק .ורכדה את תופסו רץ ינהש      

 .בהדרגה      

  של הרגליים לכפות בקשת כדור זורק דעומה .מולו עומר כשחברו מורמות ברגליים גבו על שוכב חדהא .13

 ?הידיים מגינות בהן ,ובמהירות בדיוק מגינות הרגליים האם .אליו בחזרה הכדור את הודף השוכב .השוכב      

 .במים אתם כאשר ,13-9 הנחיות הסנ .14

 ךארו וחבל דלגית עזרתב קמדוי עיתוי

 מתנועת יותר הרבה הכארו בבהמסו והחבל הידיים תנועת .בזמן ורגליו ידיו נועותת בין לתאם חייב לגיתדב תרנהמ

 סיבוב תוך כפול ניתור מנתרים לרוב לכן .ומהיר קל שהינו ,לגיתלד מעל יתורנמה מןז יותר דורשת ןולכ ,הרגליים

 .מזורזת הידיים שתנועת עד ,בידיים לגיתהד של דאח

 .במקום קלה התרוממות - ניתור :מונחים

 .המוצא ממקום שונה במקום ונחיתה מעוף ,ניתור ,הרצה - קפיצה           

 .שונים במפעמים לגיתדב תרנ   .1

 .שונים בכיוונים במרחב התקדם .ביותר ךל הנוח במפעם לגיתדב תרנ   .2

 .מעליה קפוץו יתגלהד של אחד סיבוב ךתו המרבי הצעדים במספר במרחב התקדם   .3

 .לגובה דאח ניתור תוך סביבך פעמיים דלגית סובב   .4

 :בזוגות

 ?ךל נוח האם .שלו במפעם שלך לגיתדב רנת .רנתהמ ךברבח הסתכל   .5

 .בה רנתמ כשאתה ךאית ולנתר שלך לגיתדל להיכנס ךברחמ בקש   .6

 .תפקידים החליפו ?ךיתורינב ךל להפריע בלי מאחוריך גם אליך להצטרף יוכל האם      

  כדי ךתו ,ךברח ידלי - המסובב ותפקיד בדלגית האחיזה את להעביר נסה ,אחת בדלגית יחד לנתר הצלחתם אם   .7

 ?המפעם השתנה האם .ניתורים      

 :המפעם תיאום ךתו אותה וסובבו הדלגית של אחד בקצה דאח כל אחזו   .8

 .'וכו סביבו נע והשני במרכז כשהאחד ,התקדמות ךתו ,לסירוגין ,יחד בה רונת - סיבובה את להפסיק בלי      
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 :יתדלגו ךארו חבל עם שלשותב

  לב תשומת תוך תפקידים החליפו .מעליו מנתר השלישי .תזוזה ללא (בקצה דאח כל) בחבל אוחזים שניים   .9

 .ההחלפה זמן לקיצור      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :וחזור הלוך החבל את יםעינמ השניים .10

 ;החבל מעל קופץ השלישי -  

 ;הרצה לאחר החבל מעל קופץ השלישי -  

 ;המעוף תבע לאחור פנייה ךתו החבל מעל קופץ השלישי -  

 ממניעי אחד להחלפת צתויבר מיד וממשיך עצמו סביב סיבוב ךתו החבל לעמ קופץ השלישי -  

 .החבל     

 .איתם התקדמותך תו החבל מעל קופץ השלישי .שניהם בידי אחוז ,ביניהם שהחבלכ רצים ייםנש .11

  ומחליף קופץ זה ,יםבהמסוב אחד עם מקום מחליף ,ותוכב קופץ השלישי .שניים ידי על החבל של מלא סיבוב .12

 .'וכו השני המסובב םע מקום      

  או עהנ המסובב עם ומתקדם קופץ השלישי .סביבו הנע והשני במרכז הניצב אחד ידי על החבל של מלא סיבוב .13

 .הנגדי בכיוון      

 .בדלגית החבל בתוך מנתר השלישי .חבל מסובבים שניים .14

  ומבלי לסיבובו הפרעה ללא ,המסתובב החבל מן ולצאת להיכנס מנסה בדלגית כשהמנתר ,14 הנחיה כמו .15

 .לגיתבד ניתוריו את להפסיק      

  אותה ופותח דלגית מרים ,בחבל מנתר השלישי .אותו יםבהמסוב משני אחד דלי לחבל מתחת מונחת הדלגית .16

 .החבל בתוך בדלגית ומנתר ניתורים כדי תוך      

 .החבל ךבתו בדלגית רנתלמ מצטרף הרביעיכש ,ל"כנ .17

 .שניהם של יתוריםנב הפסקה ללא ,לסובבה וממשיך רנתמהמ הדלגית את לוקח עייכשהרב ,ל"כנ .18
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 (חול או ןמזר) לנחיתה רך ומשטח טיפוס חבלי רתעזב מדויק עיתוי

 .מנדנוד חוזר הוא אשרכ ,מחדש ותפוש עזוב .באלכסון המתוח בחבל אחוז   .1

  ממשיך החבל .הוולוו לידו רוץ – חוזר החבל כאשרו דנודונ לשם החבל את עזוב .באלכסון המתוח בחבל אחוז   .2

 .מצידך התערבות ללא פעמים מספר וחזור ךהלו ודונדבנ      

 .נעצר שהוא עד בריצה אותו ולווה החבל את עזוב .באלכסון המתוח בחבל אחוז   .3

  עםפ איתו רץ הוא - חוזר החבל כאשר .דנודנ לשם זבוועו המתוח בחבל מחזיק הראשון :קטנה בקבוצה משחק   .4

  ךכ-אחר .וחזור ךהלו לידו רץ שהשניכ נודודבנ הפרעה ללא ממשיך החבל .הטור לסוף ועובר וחזור הלוך אחת      

 .'וכו השלישי      

  גבוה נתר ,איתו רוץ השני דדנונב חוזר החבלכש .דוודננ לשם החבל את עזוב .באלכסון המתוח בחבל אחוז   .5

 .הרך המשטח על נחת - החוזר נודנדה בסוף .ודנדנה את לעצור בלי תליית מתח )תליית און(ב בחבל ואחוז      

 .התגלגל - ךהר המשטח על הנחיתה ולאחר גבוה לנתר נסה אך ,5 בהנחיה מוכ   .6

  את להגביר ונסה עליו און לתליית תרנ ,לידו רוץ .נדנודו לשם החבל את עזוב .באלכסון המתוח בחבל אחוז   .7

 .גוף ועותנת בעזרת דהנדנו      

  את עזוב .הארגז אל ךתחזרד ע וחזור ךהלו החבל עם התנדנד .באלכסון המתוח בחבל ואחוז הארגז על עמוד   .8

 .הבא ודודנבנ איתו אותך ימשוך שלא דיכ ,הנכון בעיתוי החבל      

 .המזרן על נחתו הארגז מעל בהקשתה עבור - ךתחזר עם אך ,8 בהנחיה כמו   .9

  ודדנבנ המשך .תךבחזר ברגלך בכדור ופגע החבל עם וחזור ךהלו התנדנד :הארגז על ךליד כוח-כדור הנח .10

 .שנית בו פגע .הארגז על שוב ורכדה את מניח ךכשחבר ,וחזור ךהלו      
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 שונות לתנועות זהה עיתוי

 ;בהתאמה ורקוד למנגינה הקשב .א   .1

 .בהתאמה דרקוו מנגינה שיר .ב  

 ?'ב -ב נשמת כיצד ?'ו־ב 'א בין ההבדל היה מה    

 .אותה חקה - חבר של ועהנבת הסתכלות ךתו .2

 .הרגליים בובייס :למשל ,זוגיים באיברים זהה פעולה .3

 .שונה במפעם רגל בכל נסה ,אחיד בקצב נסה    

 .שמאל ביד ופשיטה כפיפה ,ימין ביד סיבובית ועהנת :למשל ,זוגיים באיברים הנשו פעולה .4

 .רגל סיבוב תוך והורדתה למעלה יד הרמת :למשל ,שונים באיברים שונה פעולה .5

 ;אחיד בקצב .א  

 ;הנשו עםפבמ .ב  

 .הנשו במקצב .ג  

 ...מקל מאזנת יהישנ יד ,ורכד מקפיצה אחת יד :למשל ,זהים באיברים שונים עזר מכשירי םע הנשו פעולה .6

 ?הפעילויותן מ ללמוד יתןנ מה

 מדויק בעיתוי לתנועה הדרושים והריכוז המתח חוויית. 
 מדויק עיתוי הדורשות ועותתנ ושיפור שכלול. 
 מכשיר עם בזמן ועהנת תיאום. 
 ועותתנ ממספר מורכבת שהמיומנות ךלכ מודעות .מיומנות לבכ ביטוי לידי הבאה ,בזמן בתיאום הבחנה 

 .המורכבת התנועה את לנתח ומאפשרת בביצועה הקשיים בהבנת לסייע עשויה ,ביניהן לתאם שיש
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 וויסות כוח – 'חלק ב

 

 התנועה איכות לשיפור הכוח וויסות משמעות

 ?כוח מהו

 ?"כוח מהו" :השאלה על שונות תשובות ייתנו ,מגוונים התעניינות תחומי בעלי שונים אנשים

 כוח לעקשן ,שכנוע כוח לפוליטיקאי ,לסב כוח לחולה .כוח - במילה הרבים השימושים על מצביע הוא אף ,המילון

 המוסרי כוחנוב ,הרגל של מכוחו מתמידים אנו ,הפועל אל מהכוח הצו את ומוציא כוח-יפויי מקבל הדין-ךעור ,רצון

 של טיפוס הוא ,בונה כוח ונלחבר ,המשחית הכוח בפני שומרים ונא מרתיע בכוח ,הדמוקרטיה על שומרים ונא

 .עליון כוחב המאמינים יש ,תש לא וחוכש מנהיג

 ,במותניו כוחו ,כוח מהווה הכסף ,כוחב לחסוך צריך ,כוח בזבוז זהו ,כוח לי יש :בקניין הכוח אל התייחסות גם יש

 .'וכו וחיכל מעבר זה ,הנחוצה וחכה מידת זוהי ,כוח צבר הוא

 לעב משא להרים כוח לו אין האם ?האומר מתכוון למה "!כוח לי אין" :המשפט את שומעים אנו רבות פעמים

 נוגע אלא ,פיזי אינו הקושי שמא או ?רב למרחק או רב זמן רךלאו משא לשאת וחכ לו אין אולי ?כבד משקל

 ?וליצור להתפתח ,להתמיד ,מעמד להחזיק וולתכולי לרצונו

 והוא ךדי בתוך "נמסה" הידאך  .חזקה יד ללחיצת ציפית ממנו ,גרם ורחב גבוה אדם שפגשת פעם לך קרה האם

 ?מיד שיתמוטט רושם ושהע

 לראשון האם .בעוצמה זה היה ,ךדי שלחץכ .רוח לכ עם "עף" הוא כאילו ראהנה ,ורזה נמוך אדם פגשת :ההפך או

 וייתכן ,בכוחו שימוש לו המאפשר ,פנימי מתח אדם באותו שאין ייתכן גם ךא ,להיות יכול ?אבסולוטי כוח אין

 אינו שמא או .היד לחיצת דרך זקווח את ולהביע כוחותיו לגייס יכול אינו ולכן עצמו עם ךסכומסו מבולבל שהוא

 ,חוכ של פוטנציאל לאדם שיהיה מספיק לא ,כן אם .לב תשומת לכ היד ללחיצת מקדיש ואינו לחשוב זאת חושב

 .לצרכיו אותו לגייס גם עליו

 מושגים הבהרת

 ,האדמה למשיכת האדם התנגדות כושר של למושג מתכוונים אנו ,"כוח" במונח משתמשים כשאנו :כוח -

 החברתית ,הפיזית הסביבה עם בהתמודדות ,בו הטמון הפעולה פוטנציאל למימוש ,כובדו לע להתגברותו

 .והרוחנית

 ,מבפנים הנובעת ותבמעור ךתו ,ובסביבתו בו למתרחש ער להיות והיכולת הרצון את גם כולל המושג

 .מהותו יכמנב
 .כךל להתנגד רצון כל לנו ואין האדמה למשיכת "נענכ''ו רפוי הגוף כאשר :כובד -
 .בכוחו - גופו ובחלקי הזקופה קומתוב ךתומ האדם כאשר ,בסיסו לע הגוף לחץ :משקל -

  .לגמרי פסיבי ונאי שהגוף למרות ,עהובתנ הגוף כובד השפעת את מדגישים אנו בהם ,ביניים מצבי הרבה יש :רהעה

 ."משקל" במונח גם להשתמש היה ניתן כי אם ,"בדוכ" המונח את העדפנו אלה ועותנבת          

 בסביבה בווומיצ מקומו את ותנלש ,בדוכו על להתגבר כדי ,בכוחו האדם משתמש ,זה בפרק המוצעת בתנועה

 .האנושית הפיזית

 אנשים על ובהשפעה בחפצים בשימוש כוחו את מממש ,אותו מפר או איזון לע שומר ,רב או מועט כוח מפעיל הוא

 ודדובל ניתן ולא גרידא מכני אינו הכוח יסוד .והעצבים המפרקים ,השרירים מערכות בצורת מופעל הכוח .סביבו
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 הם .התנועב רצונית שליטה המאפשרות ,האנושי המוח של המורכבות במערכות משולב הוא .בלבד פיזי כתהליך

 .(1984 ,מקמאלי) לנסיבות בהתאם תוווויס ךתו ,המושקע הכוח של ואיכותו מותוכ על בקרה יכולת ליעב

 המאמץ רכיבי שאר ןבי הכוח רכיב של מקומו

 .(1974 ,לאבאן) ושטף כוח ,מןז ,מרחב :שהם ,רכיבים ארבעה מתוך אחד ,העהתנו של רכיב הוא הכוח

 הראשון בפרק .העונבת המרחב רכיב לע כתבנו ,(1982 ,שובל ,גלאור ,צרנל) "המרחב אל צא" הראשון ונבספרי

 ,הסביבה של חיצוניים גורמים שהם ,הוא אלה רכיבים לשני המשותף .העבתנו הזמן ברכיב עסקנו זה בספר

 .תגובתו את ומכוונים האדם לע יםעמשפיה

 .והזמן המרחב עם והשתלבות התמודדות ,התגברות לצורך לועופ המניע הוא .האדם בתוך נמצא הכוח

 :ותעותנ מספר ננתח הבהרה לצורך

 .מלותעההת באולם איטית הליכה .א  

 חפצים בין שיתענ והיא כיוון יש להליכה .בפרט ההליכה ומסלול בכלל האולם הוא העונהת מרחב      

 .וניםש      

 .דעלצ צעד שבין ובהפסקה ההתקדמות במהירות ביטוי לידי בא העונהת זמן      

 .לטולןלטִ  הידיים ושחרור הגו זקיפת ,הרגל כף אצבעות בדחיפת יתבטא בתנועה המושקע הכוח      

 ויחסו צמוע הגוף ולתעפ את הכוח מתאר ,לסביבה העונהת התייחסות את מתארים והזמן המרחב דעוב      

 .לסביבה      

 .חבל לע טיפוס .ב  

 .להעמ כלפי מלמטה העבתנו מרחב      

 .והרגליים הידיים םעמפ בין התיאוםו המטפס לאופי המתאים במקצב היא העונהת זמן      

 את יליםעמפ הם .הרגליים של והתמיכה והידיים הכתפיים חגורת של העההשק הוא העבתנו הכוח      

 .חוץ כלפי ופועל פנימי הוא העונהת גורם - כלומר ,החיצוני החבל כנגד כוחם      
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 פוטנציאל הכוח ומימושו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להישרד כדי .רב וחכ חוץנ היה פעם .הקלאסיים הפסלים היא מצוינת הדגמה .לדור מדור עובר הכוח אידיאל

 .מיותרים רבים תאים בפרנסת הגיון ואין מיותר ךהפ רב פיזי כוח ,המודרני חיינו לאורה הודות ,היום .ולהתקיים

 מסוגלת כך .ותבהרזר מתגלות חרום במקרה .וייח בימי ממנו בחלק רק משתמש שהוא ,כוח של פוטנציאל לאדם

 מבטחים לחוף בואו דע ,תזונה ללא במדבר רבים ימים ללכת מסוגל וחייל תּהבִ  את שדרסה מכונית להרים אישה

 .(שקרו בדותוע)

 התנוונות סימני יתגלו שלא דיכו יום-יום בחיי לתפקד דיכ ,לשמור ךצרי עליו ,פיזי כוח של אופטימום יש שני מצד

 .חברתיים בקשרים עניין וחוסר רוחנית עייפות להופיע עלולה ערעורה שבעקבות החיוניות על להשפיע העלולים

 של שקלול הוא הנחוץ הכוח וויסות .חי הוא בה בסביבה אדם כל של הפרטי סודו הוא האופטימאלי הכוח וויסות

 .כלפיו ודרישותיה סביבתו כלפי האדם דרישות
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 הנחוצה המתח ולמידת לתעסוקה ,לגיל הקשורים שיקולים ,הזה האופטימום לקביעת משלו שיקולים לפרט

 היופי למושגי קשור השיקול לעתים .(1975 ,ופרייסינג האן) 'וכו וערנות עייפות ןבי המשקל -לשיווי ,לתפקיד

 .כלל בדרך ,כךב מעוניינת אינה כשאישה ,שריריו ינפח שגבר אצלנו ייתכן ךכ .מסוימת בחברה

 פתוחות רחבות אפשרויות .גבולות לפרוץ ויכולת חופש בתחושת מלווה היא .נפלאה היא הכוח תחושת ,לכוה אחרי

 לגלוש ,הפתוח בים מרחקים לשחות ,לגישה הקשים במקומות לטייל חושש אינו הוא .בכוחו הבוטח האדם בפני

 יעילותב לתפקד עשוי הוא .ובחברה הדבעבו קשים תפקידים עם מהתמודדות חושש נואי אף .'כדו גבוהים מהרים

 יום לאחר המועטות הנופש משעות הנותיל לו המאפשרת ,כוח מידת על לשמור יצליח ואף ביום רבות שעות במשך

 .שלם עבודה

 .איתם להתמודדות אותו המגרים ,ומגוונים רבים אתגרים מוצא ,כוח לו שיש ,האדם

 ,רגשות ,מחשבות של מופלאה יחידהכ עצמו הוא היא ,המילה מובן במלוא חי היותו על המעידה ,הזאת החיוניות

-רב ,הגיונית ,אקונומית להיות עליה ,ממנה הנותיל שיוכל כדי ,לפעולה וכול האדם את מגייס תנועתי אתגר כל .גוף

 או ועבודתו לימודיו במקום ביום רבות שעות היושב אדםב הקיים ,לתנועה הרעב על ועונה מועילה ,משמחת ,גונית

 .עצמן על החוזרות בתנועות פיזית עובד

 נתנו והאינטלקטואליזציה יזציההמכנ .חי הוא בה ,התרבות אף מתבטאת ,בו הקיים הכוח ובביטויי האדם בתנועת

 והקשר השרירים כוח ,העמוקה הנשימה ,התנועה ריתמוס .מדאיגים אותות ,ימינו של ציהזבציווילי החי ,באדם

 שגרת) היום המקובלת יהוהכפ החיים מצורת סובלים אלה כל .ולכוהעי הדם מחזור ,העצבים עם שלהם העדין

 על ,החיים שמחת על מאיים הלקוי פקודםותִ  ,('וכו במכונית הנסיעה ,ויזיהובטל הפסיבית ההסתכלות ,העבודה

 .והפיזית החברתית הסביבה עם החיוני הקשר ועל הבעבוד היעילות על ,המחשבה פוריות

 ?"כוח וויסות" הצירוף כולל מה

 :מאפיינים מספר להדגיש בא "כוח" למונח "וויסות" התואר שם צירוף

 חשוב הכוח וויסות .נתונה משימה לביצוע הנחוצה ,המדויקת במידה בכוח שימוש .א  

 מבטיחה ,מיותרת עייפות מונעת ,בכוח מופרז משימוש ההימנעות .לרשותנו העומד האבסולוטי מהכוח      

 כי בכוח לא" .בעיה ללכ האדם גישת על אלא ,עליה רק לא משפיע התנועה עידון .תנועה וקלות דיוק      

 "עיוור"ה ובכוח המוח שמתכנן מה לבצע אפשרות אין הכוח ללא ךא ,העממי הפתגם אומר ,"במוח אם      

 .היפגשל רוצה היה לא מאיתנו איש      

  בין מהיחס אלא ,הכוח ממידת לא מושפעת התנועה .והמיצב הפועל מידת יש בכוח בשימוש .ב  

  להיות צריכה אלא ,קבועה אינה זאת שלמות .אחת לשלמות ההופך ,והאנטגוניסטים האגוניסטים      

 לפי אותה ללמוד אפשר -אי .ביותר היעילהה ווחנה התנועה אחר חיפוש ךתו ,מחדש פעם כל מושגת      

 הפעלת ךתו מושגת התנועה אם .בגוף לנעשה הקשבה תוך אותה לגלות צריך .חיצוניים סטנדרטים      

 וכיוון ביותר לו המתאימה שתהיה סיכוי יש אז רק ,המבצע צרכי על העונים ,וגופניים נפשיים כוחות      

 .אסתטית אף מאליה היא ,מאולצת שאינה      

הסימפתטית תכהמער .ג  

  נחוצים שלא במקומות מיותרים מאמצים יהיו שלא כדי ,לפעול צריכה 

 מוגבר בקצב הפועלים השרירים אל לזרום חופשי להיות צריך הדם זרם .'וכו מכווץ פה כמו ,לפעולה     

 .הכרחי מזון להם מביא הוא כי ,המאמץ אחרי דמי     

 .להובפע התמדה אין אף ,הנאה אין אם .כשורה אינו משהו ,הפנים על חיוך אין אם      

  לכיוון הכוח ממוקד היוצאת אנרגיה ,הגוף של מסוימים בחלקים אנרגיה של זרימה יש תנועה בכל .ד  

  יפריעו שלא כדי ,פעילים משתתפים שאינם הגוף בחלקי בהרפיה צורך יש .התנועה התפתחות      

 .הרצוי בכיוון החופשית וזרימתו המשימה את התואם הכוח בהשקעת      

  מעל נחלש ממנו חלק אם ,בקלות מופר העדין הכוחות ומשחק הגוף חלקי בין הכללית ההרמוניה .ה  

                                                           

במצבי לחץ, חירום ומתח, ומכינה את  מערכת במערכת העצבים האוטונומית. היא פועלת לתגובות מיידיות באדם-תת 

 לתגובת הילחם או ברח.למאבק או נסיגה בהתאם  הגוף
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 עם כי ,למדי מסוכן ,בודדים גוף חלקי של מקומי חיזוק כל ךא .לידה לאחר הבטן שרירי כמו ,המידה      

 לאבד אין ,נוסף לחיזוק זקוקים ואינם חזקים שהם שרירים גם מתחזקים ,מתכוונים אליהם השרירים      

  ,ליאמינימ חיזוק כל ,אחד גוף בחלק שינוי כל .ממנו בחלק טיפול בעת כולו לגוף הלב תשומת את      

 .חלקיו שבין הכללית בהרמוניה ,ולוכ בגוף משהו משנה      

 מוטיווציה חוסר ,עייפות ,ריקה קיבה .והפנים מהחוץ שונים תנאים על מחדש רגע כל מגיב המתנועע .ו   

 לעומת שדרה ,גשם לעומת שמש ,חושך לעומת אור ,ערב לעומת בוקר .התנועה עוצמת את יםנמש 'וכו      

 .מחדש פעם כל הסביבה על מגיבה ועהנהת .כוח להשקיע והיכולת הרצון על משפיעים אלה כל ,כביש      

  בתוכו למתרחש ער באמת אדם אם .זהות ןאינ לעולם ךא ,דומות תנועות נוצרות ,דומים בתנאים      

 עובר הוא אם ,לו מסוגל שהוא ,העדין הכוח וויסות ועההתנ אפשרויות עושר לכב מגיב הוא ,סביבוו      

 .לשכללה והאפשרויות העונהת אופי להבהרת ומודעת מגוונת התנסות של התהליך את      

 ?כוח לווסת לומדים ךאי

 הרוצים ,ספורטאים אצל מאוד מקובלת זאת שיטה .המדע לרשותנו שמעמיד באמצעים השימוש היא אחת ךרד

 את ומעבדים ובודקים הקפיצה בזמן מצולם ,למשל ,לגובה הקופץ .מוגדרת בפעולה טובה מסוימת תוצאה להשיג

 תנועה במסלולי הבדיקה תוצאות את לפניו ומציגים ,גמישותוו כוחו ,האיברים יחסי ,משקלו ,גובהו של הנתונים

 הרצוי הגוף מצב ,התרוממות לפני האחרונה הדריכה מקום כמו ,ביותר הטובה התוצאה השגת לשם לו המותאמים

 התוצאה את ומשיג הללו להוראות עצמו להתאים צריר המתאמן .'וכו המתאים הרגליים איסוף זמן ,הרף מעל

 לסל לקלוע הרוצה ,למשל .חבר או מורה של חוזר היזון היא אחרת דרך .האופטימאלית הכוח בהשקעת הטובה

 שברגל המאמץ את לבודד מצליח אינו אך ,חיובי וזה בניתור רב כוח משקיע שהוא לו מעיר המורה .מצליח ואינו

 שתיב .בהרבה פחותה להיות צריכה ,המשימה הצלחת לשם ,שעוצמתה ,הקולעת היד של המאמץ מן הניתור

 .חיצוני במשוב המבצע תלוי אלה ותאדוגמ

 .ראשי תפקיד התנועה לחושי כאן .פנימי חוזר מהיזון להיפתח יכול התהליך

 .עיניים פקח ,אותה הורד ,למעלה ישרה יד הרם ,בתהליך( מעורב יהיה לא הראייה שחוש כדי) עיניים עצום :נסה

 ?ישרה היתה ךשיד בטוח אתה זאת בכל ?אותה ראית לא הרי ?ישרה היתה היד שאכן ךל ועדי מניין

 .התנועה מחושי בא הדיווח

 (1984 ,הול) והתנועה החושים

 .מצבו על האדם את ומעדכנים הפנים ומן מהחוץ גירויים הקולטים הם החושים

 ,בעור מגע על מדווחים הם .ברצועות ,במפרקים ,בשרירים ,בעור :כולו בגוף מפוזרים הסומאטיים החושים

 .'וכו והגידים הרצועות במתח שינויים ,השרירים באורך שינויים ,כאב היווצרות ,הטמפרטורה גובה ,בלחץ שינויים

 :ספציפיים באיברים גירויים קולטים המיוחדים החושים

 .האף דרך ריחות קולט הריח חוש -  

 .האוזן דרך וקולות רעשים קולט השמיעה חוש -  

 .האוזן דרך הגוף במצב שינויים קולטים ,והדינאמי הסטאטי ,המשקל שיווי חושי -  

 .העיניים דרך צורות קולט הראייה חוש -  

 .הלשון דרך טעמים קולט הטעם חוש -  

 -שיווי חושי ,כמובן ,פועלים צרה קורה על בהליכה :למשל ,ביניהם המתואמים חושים מספר פועלים תנועה בכל

 הרגל כף על דיווח הנותנים ,הסומאטיים החושים ,המרחב על דיווח הנותן ,הראייה חוש להם מסייע ךא ,המשקל

 .הרצועות ובמתח השרירים באורך השינויים ועל

 למוח אותם בהעבירו מספק שהוא בתחושות ,השמיעה בחוש בעיקר נעזרים אנו ,מוסיקה לומדים אנו כאשר

 .קריבע זה "מסלול" רגולתִ  פירושו ,מוסיקה לימוד .לידיעה הקליטה את המתרגמת השמיעתית ובתפיסה
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 .ביניהם והתיאום מהם אחד כל של תרגול יש .אחת בבת חושים מספר כאמור ,פועלים ,תנועה לומדים כאשר

 .ותהנהתנוו יעתנלמ ותמידיים רבים לגירויים הזקוקה ,העצבים למערכת רבות תורם זה תהליך

 ,הנכון הכוח לוויסות לב תשומתתוך  ,לפתרונה מגוונות דרכים לחיפוש כאתגר חדשה תנועתית בעיה מציגים כאשר

 האדם את מחזקים ,ביותר האקונומיים הפתרונות מציאת עד החוזרים סיונותיוהנ לערנות מגרה החיפוש תהליך

 .המבצע שעמום תוך עצמן על החוזרות מכוונות תנועות י"ע מסוים שריר מחיזוק פחות לא כולו

 הטבעי התנועה ריתמוס על בחיפושים שומר ,והרוחניים הפיזיים משאביו כל על ,למשימה כולו המגויס האדם

 .החופשית והנשימה יהההרפ ,המאמץ בחילופי מתבטאת זרימתה ותחושת

 ההרפיה

 .נפשי ממתח שחרור אף ךמכ וכתוצאה ילהחת שרירי ממתח רביימ שחרור היא ההרפיה

 .הרצף של האחד קצהו היא כי ,כוח -בוויסות עוסקים כאשר ,מהרפיה להתחיל טוב

 שכלית ,גופנית מבחינה אלה מצבים בין בהבדלים להבחין ניתן ,רביימ בכוח לשימושה הרפי בין השוואה י"ע

 .ונפשית

 שינוי חל ."מתרחב"ו בודק ,פנימה ומקשיב בעצמו מתרכז המורפה ."במרכז אני"ה של אלמנט יש הבהרפי

 ונהנה חי ,עושה תמיד לא ,חי פשוט האדם .החיים ממרוץ התעלמות ,שלווה ,עצירה ,יומי-היום למתח בהשוואה

 .חי להיות

 הנחיות לשלוח המאפשר ,ריכוז הוא שני תנאי .מהגוף הבאים לאותות הקשבה הוא בהרפיה להצלחה ראשון תנאי

 בבעיותיו לעיסוק לו "בורחות" מחשבותיו ,נח אדם כאשר .המתח להרפיית הגורמות הנחיות ,לשרירים מהמוח

 .ובשכיבה במנוחה נמצאים כאשר ,בגוף הפנימיות להתרחשויות ולהקשיב להתרכז קשה .יום-יום בחיי ערותוהב

 .הגוף של מודעת מהרפיה תוצאה שהיא ,לרגיעה להגיע ניתן לא זאת יכולת ללא ךא

 כובדם וכל "פתוחים"ו כבדים נעשים הם .באיברים השליטה את שמאבדים הרגשה שיש מפני ,קיים נוסף קושי

 בסביבה להיות צריכה ההרפיה לכן .מוגן בלתי אדם יימצא ,להרע הרוצה שכל הרגשה תיםילע יש .בקרקע נתמך

 .נוחה קרקע על ,נינוחה ,מוגנת

 מחשבתי מאמץ דורשת ,מחדש פעם לכ המופיעים ,בגוף מתח מוקדי אחר בחיפוש עצמה על החוזרת הבדיקה

 האדם סיוןינ של ממושך בתהליך ראשון שלב לשמש וליכ והוא ארוכה תקופה במשך חוזר באימון הנרכש ,מבוקר

 .(1967 ,פלדנקרייס) ישותו את לשפר

 יכד רק נעשית ,מלאה במנוחה הנשימה בזרימת התערבות .מההרפיה נפרד בלתי חלק היא ,וסדירה עמוקה נשימה

 מחיה חמצן של מוגברת כמות של זרימה יאפשר החומרים ילוףשח לוודא מנת על ,להעמקתה באפשרויות להבחין

 .ומטהר

 הנשימה

 של מידה יש ,זאת בכל .אחדות דקות רק לחיות אפשר נשימה ליב אך ,ושינה אוכל בלי ימים כמה לחיות אפשר

 .לפעולה האנרגיה את מספקת היא כי ,ליהע העיומשפ ועהמהתנ מושפעת הנשימה .בנשימה יתנרצו שליטה

 .האדם של והחוץ הפנים בין גשר משמשת היא ,לכן .כאחד ייםנורצו וגטטיביים מרכזים ידי על מופעלת הנשימה

 .בתוכו ההתרחשויות את לארגן או לבלבל האדם יכול הנשימה דרך

 לע משפיע ,דרכו המתבצע החומרים וחילוף הדם מחזור עם הנשימה קשר .ביותר הדוק ונשימה ועהנת בין הקשר

 תנועה - הכמותי במובן ויכולת מתאים שטף ,מהירה חשיבה ,בתנועה דיוק :האיכותי במובן יכולת ,העונהת יכולת

 .רב זמן רךלאו

 .האדם של רגישותו במעמקי לגעת ניתן הנשימה דרך .כאחד ופעולה נשימה על עהימשפ התרגשות
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 יש .בנשימה ממוקדת והמחשבה מורפה הגוף ,נוחה התנוחה כאשר .גוףב ממתחים משחררת לנשימה הלב תשומת

 .ותעש כמה במשך הנשי לאחר מאשר יותר רענן ויקום כוח סהנהמת יחליף ,קצרה יחסית שבמנוחה סיכויים

 חכו וויסות :הנושא פרקי

  ממקום העתקתו בעת זקיםנמ מנעותיה דרכי ,העונהת על הגוף כובד בהשפעות העוסק הגוף לכובד התוודעות .א

 .וחהנולמ לתנועה המסייעים והנשימה ההרפיה אופני ,למקום    

  ובאיזון הפועלים באיברים ,הגוף תנעלה כוח של שונות דרגות בהשקעת בפעולות המתמקד יזום כוח וויסות .ב

 .הגוף    

  לפעולה משמשים והכוח כשהכובד זוג-בני בין פעולה שיתוף דרכי בודק וכוחו בדווכ דרך הזוג-לבן התייחסות .ג

 .הדדי ןולאיזו מנוגדת ,מתואמת   

  ממנו והחומר כובדם ,מצורתם הנובעים ,שלהם המיוחדות בתכונות מותנית הכוח וויסות על חפצים השפעת .ד

 .םיעשוי הם    

 הוא התהליך :כלומר ,במטרה אלא (החפץ ,החבר ,הגוף) באמצעים הנאי האחרונים הפרקים שלושת יןב ההבחנה

 .לסביבה ההסתגלות ושכלול פעולה לשיתוף הדרכים שכלול ,היחיד פעולת שכלול על להשפיע במטרה ,כוח וויסות

 את לשכלל אמורים אלה כאשר ,"יזום כוח וויסות" בפרק וחפצים זוג-בן עם לפעילות תצוגות למצוא ניתן לכן

 לשיתוף מכינים הם כאשר ,האחרונים בפרקים זרע אמצעי ללא יחיד של לותופע למצוא ואפשר היחיד ועתנת

 .לסביבה ולהסתגלות פעולה
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 הגוף לכובד עותדהתוו ':א פרק

 הקדמה

 לתנועה מסייע - כלומר ,"נגדנו" כשהוא וגם "איתנו" שהוא מאליו מובן כאילו ,וניותמעצם ה לקח הוא הגוף כובד

 .עליה מקשה או

 :חלקים משלושה ובנוי הגוף כובד עם כרותיבה עוסק זה פרק

 .הכובד בלימת .1  

 .הכובד העתקת .2  

 .ונשימה הרפיה .3  

 !דמוע בעוד לעצור - הכובד בלימת

-רב במצבים ,משתנים בתנאים כוחו המנסה .בתנועה לבטיחות הכרחי תנאי הוא ,בהדרגה הכובד בלימת לימוד

 ושליטתו שלו התנועה יכולת אוצר את להעשיר כדי ,למקום ממקום ומייםי-יום לא ובמעברים עמדות של גוניים

 עם המפגש .נחיתה או נפילה בשעת עצמו על להגן ביכולתו ,האפשר במידת ,בטוח ותילה תחילה חייב ,בסביבה

 אלא ,לרסיסים מתפוררת אינה נופלהבש אבן אותה משל ,מיותרות ותמכ ללא ,ברכות להתבצע חייב הקרקע

ד עם מיד הלאה מתגלגלת  המפגש םע להיווצר היה שעלול הנזק נמנע הבלימה דרך הארכת ידי-ועל הקרקע אל תהר 

 .הפתאומי הגס

 הנחיתה אחרי להמשיך אני יכול ולאן הנפילה יווןכ מהו-ו ?באתי מניין :)כמו שאלות וספנהותי האימון בשעת אם

 נזקים למנוע אפשר ,מתמדת בדיקה ךתו המצטבר הניסיון שעם להניח יש הרי ,(?פגע ללא ממנה לצאת כדי

 גם שיופיעו רצוי ולכן ,לעיתים יומית-יום בפעילות הנוצרים ,שגרתיים בלתי ממצבים אפילו בנחיתה מיותרים

 .אימון בשעת

 הכובד העתקת

 בתזוזה בגוף השליטה ללימוד נועד הוא .הנוכחי הנושא של ההתחלה כבר היתה בו ,הקודם לנושא טבעי המשך זהו

 .במעברים השונות האפשרויות הדגשת ךתו לאיבר ומאיבר למקום ממקום

 מבלי רולעב ניתן גוף חלקי אילו על ?זה ברגע הגוף צורת מהי ?במרחב אני הפיא :הן כאן המופיעות השאלות

 השפעתה ,האדמה משיכת על להתגבר השואף ומשקלו הגוף לכובד מתייחסות השאלות כל ?אגיע לאן-ו ?להיפגע

 .תנועה בשעת וחלקיו כולו הגוף על

 התנסות של להרפתקה מוצא ונקודת לגוף נוח משען לשמש וליםכהי ,השונים הבסיסים את לפנינו מגלה ההתנסות

 .לרחוקים קרובים ומבסיסים לשונים מקבילים גוף ימאיבר ,נוחים ופחות נוחים ,רחבים ,צרים לבסיסים במעברים

 לבטיחות המבצע של הלב תשומת את שוב מפנה והוא ופזיז מהיר עד וזהיר מאיטי המעבר אופני על הוא המיקוד

 .משתנים לתנאים עצמו את לסגל יכולתו ולמידת בתנועה

 ונשימה היהרפ

 כוח לגיוס תמיד הגורם ,מיותר ממתח לשחרר עשויה ההרפיה .כוח להפעיל ביכולת ההתנסות לפני יסודי שלב זהו

 .בלבד לתנועה הנחוצה במידה ,מירבי סכוןיח ךתו כוח לגיוס טובה מוצא נקודת היא ,ץמאמ מכל שחרור .מיותר

 .ארוכה שינה תקופת אחרי כמו רעננות יש הישבעקבות ,קצרה מנוחה מאפשרת אף ההרפיה

 .זוםי כוח להפעלת ובעקבותיה להרפיית מסייעת היא אף העמוקה הנשימה

 המשקל את מגייס ,בכובד המשתמש ,יזום כוח הפעלת לפני הכרחי שלב הוא ,"הגוף לכובד התוודעות" הפרק

 .עליו ומתגבר
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 הכובד בלימת

- יותר מורכבת או ריצה האטת כמו ,פשוטה להיות יכולה הבלימה .ףוהג כל של תאוצה לאחר שיתנע הבלימה

 האטה ךתו האפשר במידת ארוכה דרך לאורך להתבצע צריכה הבלימה ,מקרה בכל .מגובה הנופל הגוף בלימת

 אחר מכשול כל םע או הקרקע םע ופתאומית חזקה התנגשות למנוע מנת לע חשובה כזו בלימה .כוח הדורשת

 .בדרך

 ריבוי בגלל ,רבה לקפיציות ומסוגלות לאט המתכופפות ,החזקות הרגליים על שיתענ ביותר הבטוחה הבלימה

 חלקה הקרקע אם ,רצוי ואז לבלימה כוח מספיק אין או מספיקה אינה זאת קפיציות לעיתים .שבהם המפרקים

 בזמן הגוף מצב מיםעלפ .הנחיתה במסלול שהצטברה התאוצה כיוון עם עגול בגוף בגלגול להמשיך ,זאת ומאפשרת

 לבלום דיכ ,מספקת במידה חזקות שתהיינה הידיים את גם היטב לאמן ,לכן ,וצריך כזו נחיתה מאפשר אינו הנחיתה

 ביטחון הרגשת ,נפילה תעבש זקנ למניעת נוסף .חשוב ביטחון שטר הוא זה חוזק .הנפילה עתבש הגוף כובד את

 .ההתנסות יכולת גבולות את ומרחיבה זיםענו סיונותינ מאפשרת זאת

 בטיחות כאמצעי הגוף דובכ בלימת

 .יתעועבש ממולאות מ"ס X15 מ "ס 15 בד שקיות ,מזרנים מכשירי עזר:

 .בנפילה נזקים למנוע ללמוד כדי ,מרצון בנפילה נתאמן הפעם .נונלרצו בניגוד נופלים ונא כלל בדרך

 .שוב נסה ?הנפילה לפני היית מצב באיזה .המזרן לע ליפול נסה .1

 ?ומדוע ליפול יםענ היה מצב מאיזה .ליפול שוב ונסה המוצא מצב את הנש -  

 ?לקרקע שהגיע דע רב מרחק ברע גוף חלק איזה ?לקרקע קרוב היה גוף חלק איזה     

  את להאט הצלחת מתי ?לבלימה ביותר המתאימים הגוף חלקי מהם .שונים גוף בחלקי הקרקע לע ךכובד בלום .2

 ?הנחיתה    

 .לקרקע הגיעו םע המוצא מעמדת הגוף וברע מסלול באיזה בדוק .3

 .הנפילה מסלול שנה - מוצא מדתע מאותה -  

  .שונה נוסף במסלול בחר -  

 ?ביותר הבטוחה הבלימה התאפשרה מתי    

 .לקרקע עךהגי דע ושונים רבים מסלולים שוב ומצא מוצא מדתע הנש -  

 .מזרן ללא עקרק לע ,ביותר הבטוחה היתה הרגשתך שלפי ,הנחיתה את נסה .4

 ?והקרקע גופך בין גסה בהתנגשות חשת האם -  

 ?שינית מה ?הצלחת האם .בקרקע גסה התנגשות למנוע כדי ,נחיתה תעבש משהו לשנות נסה -  

 :שקיות זרתעב

 גוף חלקי לע תוחנהמו שקיות לשמש יכולות לכך .העהתנו את להאט יש ,הירידה למסלול לב תשומת לעורר כדי

 .הירידה תבע שונים

 .שונות בדרכים מידהעל וחזרה שכיבה דע יורדים .גוף חלק לע מונחת שקית .5

 .השונ גוף חלק לע מונחת ששקיתכ זו הנחיה נסה -  

  את מרככים ובכך דרך לאורך איתה לרדת הממשיכים שונים גוף חלקי לע ,לגובה זריקתה לאחר נבלמת שקית .6

 .יתעועהש רעש את כלל יםעשומ שאין ,כך כדי דע והגוף הנוחתת השקית בין ההתנגשות    
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  .כלשהו רעש שיישמע מבלי השקית את לבלום מנסה החבר .שונות מזוויות לחבר שקית מסירות :בזוגות משחק .7

 .תפקידים מחליפים ,מיםעפ שלוש הצליחאם     

 מגובה כובד בלימת

 מתחילים ,לכן .נמוך מגובה נחיתה מאשר ,יותר רבה כוח והשקעת ךארו בלימה מסלול דורשת רב מגובה נחיתה

 .לגובה בהדרגה וליםעו מהקרקע בבלימה האימונים

 רתעז בלי מאשר ,לבלימה ונןלהתכ יותר קל ,המתקרבת הקרקע את רואים שכאשר מתברר בנחיתה באימון

 .נזק יעתלמנ ביותר הבטוח באופן לבלום מנת על ,נפילה דיכ ךתו המסלול בשינוי אימון נחוץ לעיתים ,ןכל ההראיי

 על לשמור כדי ,לפנים ונסגר מתעגל הוא .נפילה בעת קטיוויתנהאינסטי הגוף התנהגות את גם בחשבון לקחת צריך

 כהמשך ,הנחיתה לאחר מיד להתגלגל ןכל קל .מאחור מאשר יותר מלפנים החשופים הפנימיים והאיברים הראש

 .בלעדיהן ואף הידיים או הרגליים של הקפיצית לכפיפה

 בתחושת אישיים הבדלים בחשבון לקחת צריכים האימונים .מפחיד לו שנראה מגובה לקפוץ ילד ריחכלה אין

 .הביטחון

 .סביבם ומזרנים שוודיים ספסלים מכשירי עזר:

 .הספסלים ליציבות לב שים :הערה

 .ידיים בתמיכת השני לצידו מעליו ועבור ספסל לצידי דועמ   .1

 ;לספסל מופנים ךינבשפ עבור -  

 ;לספסל מופנה ךכשגב עבור -  

 ;לספסל מופנה שצידךכ עבור -  

 .הנוסף למעבר מיד שמובילה בנחיתה בחר -  

 .המזרן על "מהדא תפוחי שק" כמו ופול הספסל על שכב   .2

 .שונים גוף בחלקי עבקרק געו הספסל לע שכב   .3

 .שונים גוף בחלקי בקרקע וגע מוצא עמדות הנש -  

 .ראשון בו נוגע חלק איזה לב שים .שונים באופנים המזרן אל והתגלגל הספסל על שבב   .4

 .בו הנוגע הראשון הוא אחר גוף כשחלק המזרן לע לגלגול להגיע נסה -  

 .מהספסל והתרחק המזרן על להתגלגל המשך ,4 בהנחיה כמו   .5

 .(?וחתנ חתול פעם ראית האם) האפשר ככל בשקט המזרן לע לנחות נסה ,הספסל על שונות מוצא תדומעמ   .6

 .מזרן על תנועה המשך ,6 בהנחיה כמו   .7

 .המזרן על התנועה והמשך הנחיתה בזמן מעצירה להימנע נסה ?העונהת באמצע עצרתנ האם -  

 ?מצב ובאיזה עצרתנ איפה ?המזרן על התקדמות להמשך ביותר הבטוחה התנועה מתי -  

 .הנחיתה בזמן חזית ותנלש נסה ,7 בהנחיה מוכ   .8

 ?לימהבב הנשו מה -  

 ?בולם אתה גוף חלקי באלו -  

 ?הנפילה לפני אליה קרוב או מהקרקע רחוק הכובד מרכז האם -  

 ?הנחיתה בזמן ,הבטן על ,הראש על מגן אתה איך -  
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 .השני קצהו דע ולצידו עליו ,מעליו לסירוגין לאורכו עבור .הספסל בקצה עמוד   .9

 ?עצירות ללאו יותר חלקים תרגול לאחר המעברים האם :המעברים לאופני לב שים      

 ?הכובד בבלימת בעייתיים גוף חלקי זיהית האם -  

 ?הכובד בבלימת סייע הנחיתה לאחר העוהתנ המשך האם -  

  תגיע שכאשר ,תשכח אלאך  ,נסה ,כן אם ?יותר גבוהות מוצא תדומעמ לנחות יכול שאתה לתחושה תעגה האם .10

 .עליו הבלימה דרך את להמשיך ךיעל ,למזרן      

  ליציבות לב שים) והלאה הנחיתה לכיוון בהמשך והתגלגל שונים באופנים ונחת לגובה תרנ .הספסל על עמוד .11

 .(הספסל      

 .המזרן על תזוזה המשך .שונים באופנים ונחת המינוף בזמן הניתור לאחר חזית הנש .12

  מכל עבים ומזרנים (אחר יציב הגבהה מתקן כל או) שונים בגבהים ארגזים שלושה לשים יש והגבהה לגיוון      

 .ליהע תנועה ולהמשיך בטוחה קרקע אל שונים מסלולים דרך ,שונות מוצא מעמדות לנחות הנס .דיהםדצ      

 

 .מסלול כל דרך ,המוצא עמדות מכל בה מירבית לשליטה שמגיעים עד ,מגובה הכובד בלימת את לתרגל יש :הערה

 .בקרקע הראשוני המגע לאחר ,העונהת בכיוון בגלגול ידמ נמשיך ,רב מגובה נחיתה מכל           

 תלייה ממצבי כובד בלימת

 

 

 

 

 

 

 (9)הנחיה                 

 .ךר חול משטח או למתח מתחת ךארו מזרן ,תלייה המאפשר גבוה מתח מכשירי עזר:

 .וקפיצית רכה ונחיתה ידיים עזיבת ,המתח על תלייה   .1

 .מאחוריו ,לפניו ,למתח מתחת לנחות נסה ,1בהנחיה  כמו   .2

 ?לאחור או לפנים ,ישר בקו ?ביותר נוחה הנחיתה מתי -  

 ?נחתת היכן .תנחו קלות התנדנד ,המתח לע מתלייה   .3

 .בטוחה לנחיתה הנוח במצב כשאתה המתח את עזוב -  

 .חתנו המעוף בזמן חזית שנה ,ידיים עזוב ,התנדנד   .4

 .המזרן על העונבת ברצף ךוהמש נחת ,התנדנד   .5

 .מהמתח מהר והתרחק נחת ,התנדנד   .6
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 .בנדנוד והמשך חזרה מיד המתח את תפוס ,נחת ,התנדנד   .7

 .לאחור פניות צירוף ךתו רצוף מיםעפ מספר זאת מחזוריות סהנ -  

 ?להתרחק התכוונת כאשר ,6 הנחיהב נחתת ןכיה -  

 ?ולהתנדנד לחזור התכוונת אשרכ ,7 הנחיהב נחתת היכן -  

 .פגיעה ללא לרדת נסה - החדש המצב ומן בתלייה רגלייםו ידיים שתף   .8

 .לרדת דרכים מצא - הפוכה מתלייה   .9

 .ורד התנדנד - ברכיים מתלייה .10

 ?הרגליים על או הידיים על נחתת האם ?חתתנו רגליים יישרת הנדנוד של שלב באיזה -  

 סמיכה ממצבי הכובד בלימת

 .רך חול משטח או מתחתיו ךארו מזרן ,לסמיכה נוח נמוך מתח מכשירי עזר:

 .מתחתיו הוא בתלייה ואילו ,הכובד למעגן לעמ נמצא גופך כובד מרכז שבסמיכה לב שים

 :בבטחה ונחת מהמתח שתתרחק ךכ לאחור רגליים הנף ,המתח על מיתקד המסמיכ .1

 ;מאחור רחוק נחת .א  

 ;המזרן על בגלגול מיד והמשך נחת .ב  

 .המזרן על בגלגול והמשך הנחיתה לפני המעוף בזמן פנייה לאחר נחת .ג  

 .לו מעבר ונחת שונים באופנים מעליו עבור ,המתח על לסמיכה נתר ,רוץ ,מהמתח רחוק עמור .2

 ?אחרים סיונותינ ?תחילה ורגל יד ?תחילה הידיים לע גם נחתת האם -  

 .נחיתה מצב מכל בתזוזה תנועה והמשך 2 הנחיה את בצע .3

  חיבור יווצרכך י .חלילה וחוזר לסמיכה להע .למתח חורה התקרבות ךתו תנועה והמשך 3 הנחיה את בצע .4

 .המזרן על בתזוזה תנועה והמשך שונות נחיתות ,המתח לעמ שונים מעברים ,לסמיכה ליותע של העתנו    

 .("כבקרה השטף" פרק ראה) בתנועה ולשטף לרצף לב שים    

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 הקרקע עם חזקה התנגשות תעמונ ,דרך לאורך הכובד בלימת. 
 הנחיתה בשעת יותר קשה הבלימה ,המוצא תמדעב מהקרקע יותר רחוק הכובד שמרכז ככל. 
 לקרקע םימגיע מתי לראות אפשרות ואין מנוטרלת הראייה כי ,לאחור מזיקה נפילה בפני בהגנה קושי יש. 

 .לאחור הבלימה על מכביד המפרקים מבנה גם
 מוריק י"ע נפילה לבלום מסוגלים ואנו לפנים בגוף מאשר יותר מאחור בגוף מוגנים הפנימיים הגוף חלקי 

 .בגלגול - הנפילה לאחר העונהת והמשך השדרה דועמ

 .הבלימה דרך את הכומארי מפגיעות הראש לע שומרת אף זאת תנועה
 איטית לבלימה כוח הפעלת י"ע מבוקרת כפיפה יכולת בעלי הם ורגליים ידיים. 
 הכובד מרכז מיקום בגלל מסמיכה מאשר מתלייה לבלום יותר קל. 
 מצבי מכל (הידיים) הגוף למעגן ביחס ביותר הגבוה במקום נמצא הכובד מרכז ,הפוכה תלייה של במצב 

 .נוחתים עליה ,הקרקע את ורואים הגוף על מירבית שליטה יש אז .מאחור התלייה
 ביותר הגבוהה בנקודה ידיים לעזוב כדאי ,יהיבתל מתח על מנדנוד. 
 יישור .לאחור נודדהנ בגמר הקרקע אל מופנים והגו כשהמבט המתח את לעזוב כדאי ברכיים מתליית 

 .טחוןיבב ךרגלי לע אותך יעמיד מהיר ברכיים
 איטית כובד לבלימת מספקת במידה חזקות והידיים הרגליים שאכן טחוןיוב אומץ נחוץ רב מגובה לנחיתה. 
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 הכובד העתקת

 ךצרי כאשר ,בכובד חשים .בו חשים ולא רחב שטח לע מפוזר הגוף כובד ,ויציב רחב בסיס לע נשענים כאשר

 .למקום ממקום פגיעה ללא להעתיקו

 הכוונת ידי-לע רצונית לשליטהן יתנ או ,"עצמי את ןנות אני" .בלבד המשיכה כוח ייד-על מועתק להיות יכול הכובד

 .לבסיס מבסיס ההעתקה

 למסת מודעות אין ,לבסיס ססיבומ למקום ממקום הכובד העתקת על משתלטים אינם והיכולת הרצון שכוח זמן כל

 .תמנשלט מקרית יותר היא כי ,מזיקה ובלתי קלה תהיה שהתנועה לקוות אפשר אי ,לכובד ההתוודעות ללא .הגוף

 למנוע עשויה ותעשההתווד מכיוון ,כאן מודגשת העבתנו הבטיחות .תנועה לכל יסוד היא הגוף בכובד השליטה

 .עלינו האדמה משיכת והשתלטות מכות ,נפילות

 מסייעת ,הכובד תבהעתק המגוונת ההתנסות .שדח בסיס ידי-לע עםפ בכל "מתקבלים" ,כובד קיםמעתי כאשר

 .העתקתו טיב על ומשפיעה אותו לשאת הגוף חלקי וליכולת לכובד בהתוודעות

 ?הכובד מרכז מהו

 .באיזון ונמצא נשלט הגוף כל ,נתמכת היא שכאשר ,נקודה יש גוף בכל

 .בסיס אותו מעל מאוזן הגוף ,שמתחתיו הבסיס על ישר בקו "נופל" הכובד כשמרכז

 .באגן נמצא האדם של הכובד מרכז

 

 

 

 

 

 

 

 בכובד הכוח התערבות בדיקת

 .ביתי משקל :המכשיר

 :נסה ,מהכובד בהבחנה הכוח מהו לחוש בכדי

 .העונת ללא המשקל על עמוד .1

 .ךמשקל על הכוח עלתפמה נגרמות תזוזותיו .במחוג והסתכל המשקל על לחץ -  

 .המשקל לע רגל והנח הרצפה צל שב .2

 .המחוג בעזרת הכוח פעולת את וראה ,לחץ -  

 .אחרים באיברים נסה -  

 .מינימאלי בכוח בשימושך כובד קתעתה ךתו לעמידה לאט קום .ךלרגלי מתחת המשקל את והנה כיסא על שב .3

 .ךמשקל על יעלה ולא מעלה כלפי בהדרגה יעלה אלא ,חליפות ויעלה ירד לא המחוג ,הצלחת אם    
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 והעתקתו שונים גוף חלקי על הכובד נשיאת

 :נסה ?כלל בדרך זה לתפקיד להועידם רגיל שאינך ,גוף חלקי על ךכובד את נושא אתה כאשר ,חש אתה מה .1

 ;העכוז של אחד צד על ,העכוז על ךכובד לשאת .א  

 ;אחת כתף ועל ,והראש הכתפיים על .ב  

 ;הגוף של האחד צידו על .ג  

 :הידיים על .ד  

 .נוספים שגרתיים בלתי בסיסים חפש .ה  

 על בהישענו מאשר יותר כבד שהוא היא התחושה ,עליהם נשען הגוף כובד שכאשר ,חלקים יש האם -  

 ?בגוף אחרים חלקים    

 .זהה הכובד יהר ?מדוע ,כן אם    

 .1 הבהנחי שניסית ,הבסיסים אחד על ךצמע ןזא .2

 .אחר לבסיס אותך להעביר לכובד ותן מהבסיס הכובד מרכז את הוצא    

 .המהירות שינוי ידי-על בתהליך להתערב נסה ךא ,2 הנחיהב כמו מהבסיס כובד העתק .3

 .אחר בסיס אל ,קודם אליו שהגעת ,לבסיס לעמ שתתגלגל כך ,בכוח שימוש לכובד הוסף    

 .אחר מסלול בחר ךא ,3 הנחיהב במו לבסיס מבסיס משקל העתק .4

 .לכובד כוח נוסף 4 -ו 3 תושבהנחי לב שמת וודאי .5

 .בשלישי עצריות בסיסים שני לעמ שתעבור ךכ ,כוח השקעת ךתו ,משקלך להעתיק נסה    

 ?לזה זה קרובים היו הבסיסים כל האם -  

  רחוק לבסיס מבסיס כובד להעתקת (למשל ,לגב וזכמע) קרוב לבסיס מבסיס כובד העתקת ,התנסות ךתו ,השווה .6

 .(למשל ,ידיים לכפות רגליים מכפות)    

 .בנדנוד לשלוט גופך לכובד תן .שונים גוף חלקי על וחזור הלוך התנדנד .7

 .לבסיס מבסיס העתקתו אופני והרגשת שונים גוף חלקי לע הכובד נשיאת :תנועה חיבור .8

  זה ודחפו נתרו .לפניו ידיו משלב אחד שכלכ ,אחת רגל על זה מול זה עימדו ."גוליםנתר קרב" :בזוגות משחק .9

 .נפילה למנוע כדי השנייה רגלו את להוריד יאלץ מכם שאחד דע ,שלובותה בידיכם זה את    

 לחלק מחלק הגוף משקל העתקת

 .שונים רגליים כפות חלקי לע המשקל העתקו קל בפישוק דועמ   .1

 .מתרומם - מהמשקל המשתחרר ,הרגליים מכפות כשחלק קודם כמופעל  -  

 .לחוד רגל לכ על ךא ,הקודמות המשימות שתיבצע את  -  

 .כפופה בברך כ"אח ,כפופות בברכיים ל"כנ -  

 .המתרחקת יהיהשנ לרגל משקל העתקו הועתנ ציר המשמשת אחת רגל על דועמ   .2

 .חזרה המשקל וףדח ,הקרקע מן הציד דגל את להרים מבלי      

 .הציר רגל על להתאזן רוחז .א  

 הרגל י"ע וייבלם יחזור אלא ,הציר רגל אל יחזור לא הגוף שמשקל ךכ ,הבלימה ברגל ותקל וףדח .ב  

 .הדוחפת      

 .השונ במקום אותו תבלום הדוחפת הרגלו הציר לרגל מעבר יעבור הגוף משקל .ג  
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 .ועהנבת להקלה העוזר גו מצב חפש .גדהנ ופעם התנועה כיוון םע פעם להגיב לו תן .לגו לב שים

 ?בהדרגה מתכופפת הבולמת הרגל אםה ?הדחיפה בזמן מורגש האגן כובד האם

 .וחזור מהקרקע ידיים נתק ,כפופות כשהידיים דייםיו ברכיים מידתעמוד ע   .3

 .חליפות לברכיים ביחס אותן והרחק קרב .א  

 ?ליהןע נחיתה עתבש וגם דחיפה תעבש בהדרגה אותן כופפת האם      

 .עלקרק אותן מחזיר שהכובד לפני מיםפע מספר כפיים מחא - הידיים ניתוק םע .ב  

 .וחזרההקרקע  מן היד ניתוק דע אחת ביד הגו את דחוף ,כפופה ויד ברכיים מידתעמוד ע .ג  

 .ברכיים מידתעל יישורו דע הגו את דחוף ,כפופות וידיים ברכיים מידתעמוד ע .ד  

 

 

 

 

 

 

 .ברכיים מידתעל לחזור אפשר עדיין ממנו ,המקום דע לאחור וירכיים גו הטה ,ברכיים מידתעמוד ע   .4

 ?הרגליים פיסות לאזור הברכיים מאזור המשקל של ברלמע לב שמת האם -  

 .עקבים לישיבת רד ,לחזור במקום אך ,לאחור ל"כנ הטה -  

 .ידיים בתמיכת קרוס לישיבת לאט רדו שפופה ידהוד בעממע   .5

  האגן נגד משקל להוות כדי ,לפנים מטה יםכמוש דייםיו ראש ,כשגו ,ידיים תמיכת ללא ךא ,בצע עמידה זו שוב      

 .לישיבה המושך      

  דייםיו ראש ,גו שלח ,קל כפישוק קרוס ישיבתב .בידיים דחיפה ידי לע שפופה מידהעל קוםו קרוס ישיבתשב ב   .6

 .עהקרק ןמ האגן של קלה הרמה דע לפנים מטה      

 ?לפנים טהמ ליוןעה הגוף כובד שליחת ידי-לע שפופה מידהעל דע עלהגי תוכלה -  

 .ורףע קשה תהיה אל ?היטב ראש רכנתהִ אם ה -  

 ?שונה מה .ןזרתע בלי קתותלהע ידיים רתעזב הכובד קתעתה את 6-ו 5 תבהנחיו השווה -  

 .מידהלע וקום ברכיים מהר כפוף ,לקרקע קרוב אגן הורדת ךות גופך קפל ,("נר") כתפיים מידתבע   .7

  כפוף - האחרון ברגעו נופל אתה כאילו קיפול ללא לאחור ורגליים אגן עלהני החל ,כתפיים תידמעבור שוב לע      

 .וקום ברכיים      

 ?6 הבהנחי שלמדת מה ניצלת האם -  

 ?7 בהנחיה ועצושה האופנים ינש בין בקימה הבדל היה האם -  

 ?רב בכוח צורך היה האם -  

 ?התנופה העבנ יןנמ -  

  .,כתה לצד היד) תעהג ממנו במסלול חזור .ברכיים לעמידת אחת כתף דרך לאחור התגלגל ,קרוס ישיבתב   .8

 .(הגוף ייצוב לשם הצידה ישרה - הכובד וברע ליהע      

 .קביםלע בכיוון בדרך אותו משוך ,הצידה מתגלגל הוא אם .האגן צובר אותו ,למסלול לב שים      
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  אחת רגל מעל לפנים ךגוו וכפוף ךרגלי תוסיבפ אחוז .צהחּו חותופת רכייםבוה רגל לכף נצמדת רגל כשכף שב   .9

  הגב על שכיבה עד והלאה הצידה מלפנים ךכובד קהעת כעת .(לפנים מורכן ראשך) בקרקע תיגע שהאמה עד      

  .שני לצד נסה .לישיבה חזור - פתוחות ךוברכי לפנים מהצד בקשת מובל שראשךכ .ל"כנ כפופות בברכיים      

 .ן(סביבו) לישיבה חזרה השני בצידו ולעלות הגוף של אחד בצד לרדת תוכל אימון לאחר      

 .תנועה לחיבור זה בפרק שלמדת מה כל שלב .10

  את לשלב נסו ,התיקון לאחר .הכובד והעתקת המעברים לאופי לב ישים והוא שחיברת מה לחבר הדגם -  

 .כםחיבורי    

 .לכך הנוחים במקומות לאיטי וחזרה למהיר יטמאי בתנועה המפעם את ונש -  

 ?הכובד העתקת על המפעם שינוי משפיע ךאי -  

 מקל םע כובד העתקת

 .ךבער מ"ס 80 ךבאור מקל :המכשיר

 :משמש המקל

 ."דהכוב מרכז" המושג להמחשת .א  

 .הכובד העתקת מסלול כל לאורך בגוף לשליטה בבקרה .ב  

 .שונות מוצא בעמדות שונים גוף חלקי על לקרקע מקביל מקל ןאז .1

 .המקל איזון בדי תוך קום .לשכיבה ,לישיבה ,שפופה לעמידה ורד גוף חלק על מקל ןאז .2

 .שונים גוף חלקי על ,המקל איזון כדי ךתו ,ךממקומ זוז .3

 ?ימעגל במסלולהאם זזת  ?לאחור זזת האם -  

 ?ומדוע המקל את לאזן קשה היה גוף חלקי איזה על -  

 .לאצבע מאצבע ,ונאיזו ךתו ,אותו והעבר אצבע על ניצב מקל ןאז .4

 ?חבר של לאצבע להעבירו התוכל -  

 ?ךמקל איזון כדי ךתו ,חבר עם תנועה לתאם התוכל -  

 .ניצב במקל 3 עד 1 הנחיות נסה .5

  ישררגליך ו כפות על מקל אזן ,הגב על שכב .6

 .(התקרה לכיוון להעו המקל) לפנים רגליים    

 .בתמיכה כתפיים דתילעמ האגן את אף בזהירות והרם ל"כנפעל  -  

 .אחת רגל על מאוזן כשהמקל ל"כנפעל  -  
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 .וחזרה יםאפי לשכיבת לפנות שהוא כל באופן נסה .אחת רגל על מקל אזןו פרקדן שכב .7

 .בסבלנות ההבעי את פתור! אפשרי זה    

 .המקל את להפיל בלי כתף ךדר בגלגול ברכיים לעמידת עבור .הרגליים כפות על וזןמא כשמקל פרקדן שכב .8

  לתקופות האימון את לחלק כדאי .חוזר ותרגול רב זמן דרוש ,זאת ביחידה המוצבים באתגרים להצליח בכדי :הערה

 .שונות          

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 פוחתת והניידות גדלה היציבות ,פחות בכובד חשים ,יותר רחב בסיס על מתחלק הגוף ובדכש ככל. 
 בטיחות לשם דרושה בתזוזה בתנועה כובד בהעתקת שליטה. 
 קרקעב ךר מגע ךתו ,ובאיטיות עצירות ללא קרוב לבסיס מבסיס לעבור ניתן. 
 הבסיס של השני בצד מאליו עולה הוא ,אחד בצד יורד כשהכובד - הנדנדה עקרון. 
 משאירים ושאנ הכובד מאשר יותר רב בדכו החדש לבסיס להעביר עלינו ,מסוים בכיוון תקדםנש בדי 

 .(שפופה לעמידה קרוס מישיבת :ראה) מאחורינו
 שדהח לכיוון ייפול ולא שיעבור כדי ,הכובד מרכז את לבלום צריך איטית כובד בהעתקת. 
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 היהרפ

 ("ההרפי" פרק במבוא ראה)

 .(1984 ,כלב) "צמוע של ורעיכול יווןנל או ליופיו ,לבריאותו רבת במידה אחראי אדם כל"

 ,חלקים שיםענ הפנים ,המתח פג כאשר .קוסמטי טיפול מכל יותר רבה ההשפע לתבע המוצלחת ההרפיה

להרפיה  הנחוץ הרב הריכוז .מהמחשבה חוץ במנוחה הגוף כל .ההכרחי החומרים חילוף את ומאפשרים משוחררים

 .זאת מופלאה מורכבת הממכונ חלק אף לאבד מבלי ,בגופו יווןכ לכל מחשבותיו שליחת מהמתנסה דורש ,נכונה

 .מלאה תהיה לא ההרפיה אחרת

 ?בשכיבה ההרפי עודמ

 ,יחסית קלה בודהע דובע הלב .משקל-בשיווי הגוף את להחזיק הצורך מן המשחרר רחב בסיס יש בשכיבה בהרפיה

 בורעל הדם לזרם נותנים ,נמוך בטונוס נמצאים השרירים .האדמה משיכת גדנ רבה במידה ולעלפ ךצרי אינו כי

 ,הניתוק .מוגבל הראייה מרחב כי ,פנימה מופנית ההקשבה .איטי מּהעומפ הערגו הנשימה .במסלוליו בחופשיות

 .פנימה בהקשבה ורביםעהמ החושים בחידוד וזרע ,הסביבה םע המקשרים החושים של ,כביכול

 שלב שהוא באיזה כי ,הכרחית היא השרירים וסנבטו בסיסית חיות .חי אדם דוע כל ,תמיד קיים השרירים טונוס

 .ילותעלפ המהרפי בורעל אדם חייב

 ?לשינה ההרפי בין מה

 המוח ולתעפ זאת השהרפי בזמן בו ,ומהסביבה ךצמעמ גמור ניתוק יש בשינה .לשינה הרפיה בין יסודי הבדל יש

 .לך נותן שהמצב השלווה של ,מוקההע הנשימה של החוויה ,הזאת החוויה את חי אתהו התהליכים כל לע המפקח

 הרפיה לאחר השינה .לשינה מהרפיה אישית החלטה מתוך בורעל דיכ גם לנצלה טוב ,בהרפיה מספיק אימון לאחר

 .היומי קיומנו קשיי כל את זה במסע איתנו נושאים כשאנו ,מלאה ותנרע לאחר שינה מאשר ,יותר ושקטה עמוקה

 ילדים אצל ההרפיה

 בטן כאבי .סביבו ולםעה של תמופרע בלתי קליטה מאפשרת ההרפיה .ביותר חשוב תינוק אצל ההרפיה מצב

 לו זורעל דיבכ ,התינוק את עילהנ חשוב ןכל .הקליטה יכולת את חוסמים ,שרירים לכיווץ הגורמים אחרים ולחצים

 .(1976 ,פוסטר ; 1986 ,כלב) להרפות

 ,הפסיביות .יםעינמ ,לוחצים ,אותו מקימים :פסיבית וסותנהת .לתינוק חשובה הגוף משקל בתחושת ההתנסות

 הסביבה אל פתחילה כדי ביותר הטוב במצב להיות אפשרות שיםולח נותנת ,כוח תהשקע ממנו דורשת שאינה

 .להכירהו

 למשיכת התנגדות רושוישפ מכיוון ,ותיעמשמ מידהעה שלב ולכן ,הדרגתי הוא לאקטיביות מפסיביות ברעהמ

 .הדמיעב המתבטאת ,ותיתהמשמע להתנגדות פסיבי ממצב התינוק וברע שנה ךתו .(1976 ,פוסטר) הכובד

 ילותעלפ ממנוחה מהר ובריםע הם םעשמטב מכיוון ,זמן לאורך התנוע ללא שכיבה ךתו להרפות מתקשים ילדים

 לשכב ,מעייף מאמץ אחרי ,לילדים לתת חשוב אבל ,ממושכתלהרפיה  זקוקים אינם הם .הלהרפי ילותעמפ - ךפהול

 .יותר מאוחר בגיל עבורם רב הרכעש ,נכונה להרפיית הרגלים להם להקנות בכדי ,קצר זמן רפותהול

 ושונות רבות תורות קיימות .שגרתייםה החיים מתח בפני סכתרי בימינו רבים אוהדים הצמעל קנתה ההרפיה

 הדרכה ספרי יש .אימון של ארוכה תקופה דורשת שיטותמה אחת כל .צמהע בפני מטרהכ בהרפיה וסקותעה

 :למשל ,הלהרפי להגיע דיכ שונות דרכים המציעים מפורטים

 ."יוגה האטה באמצעות מושלם לכושר סאוויטרי שיטת" .(1983) סאוויטרי אהובה .1 

 .א"ת ,"רשפים" הוצאת ."השלם היוגה ספר" .(1980) ונויש סואמי דיוננדה .2 
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 .א"ת ,"תמר" הוצאת ."העילאית היוגה" .(1980) סוואמי ונקטסננדה .3 

 .א"ת ."תירוש" הוצאת ,"ההרפיה סודות" .(1983) מריאן קילר .4 

 יסודי באופן זה בנושא לעסוק הרוצה .לנשימה ומורכבות הרפיה אופני של מספר ותאדוגמ מציע כאן ההרפיה פרק

 .כךל נוסף מקור ימצא

 הרפיה תחושת

 .מרגיע בקול בשקט לדבר צריר בהרפיה המנחה :הערה

 .התקרה כלפי ידיים כפות ,בצדדים ידיים .קל בפישוק ןפרקד שכיבת - 

 ?נוחה ךהרגשת האם - 

 הם ,אוויר שכבת יש הקרקע ובין שביניהם חלקים ,היטב הקרקע על מונחים שאינם ,גוף לחלקי לב שים - 

 .מתח בהם חשים קרובות ולעיתים מלא באופן נחים שאינם האזורים   

 :חולנ כאלה אזורים לכמה רונעז - 

 מאחורי רכ הנחת ידי-על שם המתח על להקל אפשר .מאחור המותניים איזור הוא ביותר הרגיש המקום .א   

 כולו והאגן תקטן המותניים באזור הקשת ,במקצת כפוף במצב מנוחה לברכיים יאפשר הכר .הברכיים       

 .הקרקע על ינוח       

 .לקרקע העורף שבין המרחק מן גדולה שאינה ,מגולגלת מגבת לשים כדאי שם ,העורף - נוסף רגיש מקום .ב   

 .תנמשע לעורף לתת יכד       

 :מתמדת ותנלער רגילים הם כי ,להרפותם במיוחד שקשה בגופנו חלקים יש - 

     הגולגולת לתוך נופל ןהעי גלגל כל אילוכ ,להיות הכצרי ההרגשה ,המוצלחת בהרפייתן - העיניים .א   

    ,מאליהן כאילו עצמותנ העפעפיים ,הלראיי משמשות ןנאי ייםנכשהעי .בעין התזוזה ועותנת ופוסקות       

 מודעת שליטה מאפשר זה קשב .פסקנ לא פנימה הקשב כי ,בשינה כמו בדיוק לא ךא ,בשינה כמו מעטכ       

 .בהרפיה       

 לשני מתארך שהפה הרגשה יש בשכיבה .שפתיים צמידנ לא הההרפי בזמן .בשחרור רגיל ונאי - הפה .ב   

 .בחופשיות אליהם הזורם דם ומלאות יותר עבות תועשנ והשפתיים הלחיים כיווני       

 ומפעמה מופרעת בלתיאך  ,ביותר עמוקה אינה במנוחה הנשימה .התערבות ללא חופשית זורמת הנשימה - 

 .וקצוב איטי   

 .הרצפה על מונחת תהיה הכתף שכל לב לשים יש ,תפייםכל גם מנוחה לתת מנת על - 

 ?עוזרת (לראש יותר קרוב) מעלה באלכסון יותר קצת הידיים תנוחת האם   

 שיטתי באופן בורנע ,הבאים בעמודים הבהרפי לאימון ותעבהצ .הלהרפי בעייתיים למקומות ותאדוגמ רק היו אלה

 שרירי שחרור של יתיותישהבע רפויים כה נהיה ,למעלה נגיע שכאשר ונקווה למעלה מלמטה ולוכ הגוף לאורך

 .הפנים לע תשפיע כולו ףהגו של וחותנהני .גדולה תהיה לא הפנים

 'א הצעה - בהרפיה התנסות

   מאחורי .לרגל רגל בין רווח ויש חוצה קצת נוטות הן הרפיה של במצב .הרגליים לפיסות בל נשים   .1

 .שלמה מנוחה אין ,העקבים מבנה בגלל ,הקרסוליים      

  גדולה שרירים קבוצת על היטב נחות הן .לברכיים הקרסוליים בין הממוקמות לשוקיים לב ונשים נעלה   .2

 .משוחררות כשהן חוצה במקצת ומופנות ךהסוב שרירי - מאחור      
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  מיותר מתח ךכ י"ע ומונע במקצת אותם המכופף ,כר יהיה שמאחוריהם טוב .הברכיים מפרקי והנה   .3

 .מאחור במותניים      

  מונחות שהרגליים לאחר .האגן ברוחב להיות צריך ביניהן והרווח חוצה במקצת מופנות הן אף הירכיים   .4

 ?יותר רחב או צר שהוא חשבת או האגן ברוחב ביניהן הרווח באמת האם ,הסתכל ,ךכ      

  ,קטן מאחור המותניים באזור חושהרו ,כך מסובב הוא אם .התחתון חלקו לע רק ינוח שלא רצוי ,האגן   .5

 .נח ברובו הריהו      

 .מטה כלפי הסרעפת את הדוחפת ,שאיפה םע קלות ומתרוממת האגן קערת ךלתו תעשוק הבטן   .6

  "נקניקים"ה את השדרה עמוד של הצדדים בשני לחוש ואפשר הקרקע על היטב מונח הגב רוחב כל   .7

 .הנחים השרירים של הארוכים      

  שלמה מנוחה מאפשרים אינם הם ,קצרים החזה שרירי אם .הכתפיים באזור קיימת מסוימת בעיתיות   .8

  הידיים הזזת י"ע לקרקע קרוב כתפיים להניח ניתן ,מאוד גרוע אינו החזה שרירי מצב אם .לכתפיים      

  אורכן לכל הזרועות גם אז .הכתפיים בהנחת יעזור הידיים שכובד ךכ ,הקרקע על ומעלה הצדדים כלפי      

 אך   ,כפופות קצת האצבעות ורק פתוחות לתקרה מופנות הידיים כפות ,נחות תוהאמ ,הקרקע לע מונחות      

 .רווח יש לאצבע אצבע בין      

  העונהת יכולת את המגביל ,מכווץ עורף לרובנו ואכן לנו קוראים "עורף קשה עם" .הצוואר איזור והנה   .9

  גורם אף ,מספיק אינו זה כל וכאילו כולה היציבה על בכך ומשפיע לפנים הסנטר את ודוחף בהפניות      

  באזור כאבים - שתוצאתו לחץ ,השדרה עמוד חוליות של האחורי חלקם על מיותר ללחץ זאת בתנוחה      

 .והידיים הכתפיים זורלא אף ,במקום העוברים צביםע על הלחץ עם המתפשט ,ורףעה      

  העורפית הקשת להגדלת תגרום שלא כדי קטנה להיות צריכה המגולגלת המגבת .ורףעב לטפל יש לכן      

  ההפרע תהיה שלא כדי ,לוחץ לא ךא אסוף כשהסנטר הישר במצב סעד רק תיתן אלא ,השדרה מודע של      

 .החופשית נשימהב      

    האם ?קמט ללא ורחב גדול שטחם האם ,הכיוונים לכל התרחבו האם ?שם המצב מה - הפנים אל וכעת .10

  המפריעים חיצוניים גירויים ולמניעת פנימה הלב תשומת להפניית נחוצות כאילו ,פנימה ותעשקו העיניים      

  להרפות דיכ אלא ,בנשימה האף תפקיד את לתפוש כדי לא ,פתחילה לעצמו הוא מרשה האם ,והפה ?בריכוז      

 .והלחיים השפתיים את      

   בפנים בנעשה להתרכז הם יכולים האם .תעכ חיצוניים אותות לקלוט תפקיד להם אין .האוזניים על גם חשוב .11

 ?זאת בתנוחה      

  מתח שוב מקום שהוא באיזה נוצר לא אם ובדוק חזור ,גופך כל על ךבמחשבת ךכ לעבור שגמרת לאחר .12

 .קודמים הרגלים מתוך      

 .מהר די לרגיעה להגיע ניתן אימון לאחר ךא ,זמן הרבה די תחילה דורשת החוזרת והבדיקה הבדיקה      

  כמו להיות צריכה ההרגשה .עמידה עד ובהדרגה לישיבה קודם ,הצד דרך לאט קום ,החוזרת הבדיקה אחרי .13

 .משינה קימה אחרי      

  יחסית קצר שבזמן ךבכ נבחין ,הראשונית העייפות עוברת כאשר אך .בבוקר כמו בדיוק ,לנוע תחילה קשה      

  פיזית הדומיננטית הפעולה תהיה .ושלווה ריכוז של מצב מתוך לפעולה טובה פתיחה נקודת זאת .היטב נחנו      

  ,אחת פיזית -פסיכו יחידה הוא האדם כידוע כי ,בלעדיה מאשר הרפיה אחרי יותר טוב תבוצע היא ,שכלית או      

 .שהיא כל לנכות לגרום מבלי .חלקיה בין להפריד יתןנ שלא      
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  רפיון יש ומיד נוחה בתנוחה לשכב שמספיק ךכ ,ההרפיה במיומנות לשליטה להגיע ניתן רבים אימונים לאחר      

 .כבהתחלה ארוך אינו ,מועילה להרפיה אז הנחוץ הזמן .ריםהאיב בכל      

 'ב הצעה - בהרפיה התנסות

 :נוספת העהצ הנה ,הרפיהה חיפוש תהליך את לגוון ברצונך או הקודמת בדרך להרפיה להגיע הצלחת לא אם

 .לחוד ימין וצד לחוד שמאל צד כעל עליו שתחשוב ךכ במחשבתך לאורך גופך חלק ,פרקדן בשכיבה .1

  השרירים קבוצת את לכווץ מבלי היטב לכווצה מסוגל שאתה ,שרירים קבוצת ךגופ של אחד בצד מצא .2

 .הגוף של אחד בצד העליונים הגב שרירי או העכוז שרירי :למשל ,הנגדי בצד המקבילה    

 .זמן באותו לנשום תשכח אל .אחדות שניות במשך חזק השרירים את ץוכו .3

  המקביל מהצד יותר ומשוחרר ורחב לקרקע קרוב יותר נח ,מכווץ שהיה רושהאז תחוש ומיד שרירים שחרר .4

 .לו    

 ניתן זאת בדרך .אחריו הבאים הוההרפי השחרור לע מקל שרירים של חזק שכיווץ ,להיווכח ניתן זה קטן סיוןיבנ

 חלק יישכח שלא הוא העיקר .שהוא כל אחר סדר לפי או 'א הרפיה בפרק המוצע הסדר לפי הגוף כל על לעבור

 .האפשר במידת מלאהלהרפיה  יגיע כולו ולבסוף מהגוף

 ולחוש לשחרר ,שניות מספר לכווץ כדאי .להרפותּה שקשה שרירים בקבוצת פעמי -חד סיוןימנ יותר נחוץ לפעמים

 ,הגוף לתחושת זאת הקשבה .אחר גוף לחלק שעוברים לפני ,פעמים ארבע או שלוש ולשחרר שוב לכווץ ,בהבדלים

 היינו ,ונחיי כל מאיתנו נפרד בלתי חלק שהוא ,לחיים ביותר החשוב במכשיר הנעשה על רבות ומלמדת מרכזת

 .גופנו

 'ג הצעה - בהרפיה התנסות

 עינוי היא ,תומו דע עייפים םנשאיכ ,במנוחה לשכב שהדרישה ,מרץ דףעו בעלי צעירים במיוחד ,אנשים יש

 כל ,גופנו בניין בגלל .לתנופה האיברים בכובד המסתייעת ,הבליסטית הההרפי שיטת כאן תעמוצ לאלה .עבורם

 מאוד מעט נחוץ .הנגדי לצד ובהרמת המסייעת תאוצה נפילתו עם מקבל ,מזרם גוף איבר .בקשת פועלים איברינו

 .העונת ומעדנת מגמישה בתנופה ההרפיה .ממתח משוחררים אנו אכן אם ,זאת לפעולה כוח

  הגוף אם ,הנגדי לצד ,מאליה כאילו תתרומם היד .בחופשיות ליפול הל תןו הכתף בגובה מורמת ךכשיד עמוד .1

 .בעדה יעצור לא    

 .לעצירה שתגיע עד ,טלטלילה ליד ותן שונים לכיוונים נסה .א   

 .קודם בה שפעלת מהיד פחות או יהיחופש יותר היא אם ובדוק היהשני ביד ל"כנ פעל .ב   

  העונהת מוצא לנקודת להתרומם לה עזור .ובחזרה הנגדי לצד תתרומם היאו ליפול לה תן ,לפנים מורמת ידךכש .2

 .כולה    

 .כוח גיוס ללא מעטכ שלם לסיבוב תספיק ופהשהתנ דע ,וחזור ךהלו פעמים מספר מסלול אותו על חזור    

 .הידיים בין והשווה היהשני ביד נסה    

 .שונים ,נגדיים ,מקבילים בכיוונים בסיבובים יחד הידיים בשתי פעל .3

 .ועהנבת גו שתף ר כךואח בלבד בידיים תחילה פעל    

 .שונים לכיוונים אותה והנף רגל הרם .4

 .הרגליים בין והשווה יהישנ רגל הנף .א   

 .הרגל לעומת ביד התנועה וטווח החופשיות מידת את השווה .ב   
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 .ושונים נגדיים ,מקבילים לכיוונים פעמים מספר וחזור ךהלו נגדית ורגל יד והנף הרם .5

 .מקבילה ורגל ביד ל"כנ נסה .א   

 ?מקבילה ורגל ביד או נגדית ורגל ביד םעליושפכ ,משקל שיווי על לשמור יותר קל מתי       

 ?ךעצמ את לייצב דיכ ,שיתע מה .ב   

 ?ןמאליה עותנ הרגל או שהיד לפעמים שתח האם .ג   

 .פותנבה הגו את גם שתף .יםונש לכיוונים התקדמות צעדי ביניהן והוסף פותנבה ךשמה .6

     שלא זמן כל מבריחה פטור ,המותן גובה דע יהיהשנ רגלו את יףנומ אחת רגל לע כשהעומד תתופס משחק .7

 .נפתוהמ הרגל את הוריד    
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 הנשימה

 ("הנשימה" פרק במבוא ראה)

 עייפות מניעתב רבה השפעתה .לגוף מוגברת חמצן הספקת מבטיחה ,להרגל ההופכת ,מודע באופן הנשימה העמקת

 .וגופנית רגשית ,ליתאמנט מבחינה האדם תפקודי ובשיפור מיותרת

 היוצא האוויר .לריאות פנימה החודר האוויר ומחמם לכלוך מסנן של תפקיד לו שיש ,האף דרך מתבצעת הנשימה

 .מהחוץ חודר הקר האוויר כאשר ,יתקרר ולא הגוף בטמפרטורת ישארי שהאף כךל דואג הריאות מן

 מתחזק ,לדבריהם ,נחיר כל תפקיד .האדם של לרוחו - שמאל ונחיר לגוף האחראי הוא ימין חירשנ טוענים וגיםיה

 .לסירוגין ,דקות 20 כל השני מן יותר

 :לפתיחתו מספר דרכים יש ,סתום האף אם

 .בכוח לנשיפה פתוח קטן חלק והשארת פנימה האף פתחי לחיצת ,שאיפה .א 

 .השני בנחיר חזקה ונשיפה אחד נחיר סתימת .ב 

 .(ילומקמ תה למים להוסיף רצוי) האף ךדר חמים מים אדי שאיפת .ג 

 גם היטב כיום הידועה ,וגייה תורת .בתורותיהם יאלנטגריא כחלק נשימה תרגול כוללים המזרחיים הפילוסופים

 םרתבתו כוללים ,ממתחים שחרור בתורת העוסקים .פעולותיה בכל ומעניינים רבים נשימה תרגילי כוללת ,במערב

 .בנשימה הדרכה

 .ותעט זוהי ךא .אוויר של גדולה כמות פנימה לשאוף מיד מנסה הוא ,עמוקה נשימה לנשום לאדם כשאומרים

 האוויר לזרימת מקום מפנה היא רק ,הפחמן תחמוצת-דו רווי רימאוו הריאות את המשחררת ,יתבהאקטי הנשיפה

 .ביסודה פסיבית שהיא ,שאיפה פעולת - פנימה הצח

 הוהרפי נשימה

 .בהרפיה קודם להתנסות רצוי :הרהע

 מאחורי מגולגלת ומגבת הכפופות הברכיים מאחורי כר ,הרגליים בין קל רווח ,נוחה קרקע על פרקדן שכיבת

 ללא הנשימה ובדיקת מלאה הרפיה :הקרקע על זרועות ,הבטן מעל הגוף במרכז הסרעפת על הידיים כפות ,ורףעה

-בית חלל את להגדיל דיכ ,לריאות האוויר כניסת עם ומתכווצת היורדת לסרעפת בל שים .בזרימתה התערבות

 .האגןלתוך  פנימה נופלת כאילו מהבטן האוויר יציאת עם ולהע עפתרהס .בולטת הבטן ךמכ וכתוצאה החזה

 .השפעתה את לחוש כדי ,מיםעפ מספר הנחייה כל נסה .רצונית לנשימה עתה נעבור

     בזמן ומהירה חזקה בתנועה פעמים מספר הרורושח הבטן כיווץ ךתו וףנש ,להעלמ המוסברת בתנוחה .1

 .פנימה מאליו חודר הוא ,רימאוו הריאות ריקון לאחר .לשאיפה לב בתשומת ךצור שאין לב שים .הנשיפה    

 .הנשיפה זמן הארכת לשם ,באיטיות הפעם אר ,הבטן בכיווץ לנשיפה לסייע ךהמש ל"הנ בתנוחה .2

         יווצריש דע להעמ כלפי דחיסתהו פנימה הבטן של נוספת וספיגה נשימה תהפסק הנשיפה לאחר אך ל"כנ .3

  ללא הרגילה הנשימה ובדיקת נשיפה ,הריאות של פסיבית התמלאות ךתו ,איטי שחרור .לצלעות מתחת חור    

 .בזרימתה התערבות    

       לפני מאשר ,לפעולה ומוכן וישל ,רענן יותר אתה אם ובדוק לישיבה לאט התרומם ,קצרה מנוחה לאחר .4

 .ההתנסות    

 .עמוקה לנשימה זמן פסק קח - מתוח או מרוגז אתה אשרכ :זכור    
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 הרפיה בעקבות נשימה העמקת

 :כדלהלן ההתנסות את להוסיף כדאי ,'א העהצ ,הבהרפי התנסות לאחר

 .הנשימה לזרימת לב שים :בנוחיות פרקדן שכיבת .1

       ,שיפהנב 8 עד ספרת ,לדוגמה אם .השאיפה לאורך הנשיפה אורך זמן את השווה :בנוחיות פרקדן יבתכש .2

 .נוחה עדיין אך ,איטית יותר נשימה נסה .בשאיפה 8 עד ספור    

  השאיפה רךלאו שווה ההפסקה אורך .לשאיפה נשיפה ובין לנשיפה שאיפה בין הפסקה הכנס ךא ,קודם כמו .3

 .הפסקה ,שאיפה ,הפסקה ,נשיפה :לפעולה חלקים ארבעה יש .והנשיפה    

 .בזרימתה להתערב ליב ,חופשית נשימה במנוחה בדוק .4

 .מירבית הלהרפי להגיע נסה .מהם באחד מתח נוצר אם ,ובדוק השונים הגוף איברי על במחשבה עבור .5

       לישיבה לאט והתרומם ורגליים ידיים עותבאצ הנע .להעמ דייםיו מטה רגליים מתח ,מיםעפ מספר אנחיה .6

       לפעולה כוח צברנו .הנשי אחרי כמו היא ההרגשה ,מלאה היתה ההרפיה אם .בחדר התהלך .לעמידה ומשם    

 .שקולה    

העיכול כתרמע תרלעז הנשימה


 

 .ההפרשה מלאכת על מקלות הפעולות

       כוח מופעל ,החזה-תבי וחלל הסרעפת לפעולת כשנוסף ,עמוקה ונשיפה שאיפה :בנוחיות פרקדן יבתכש .1

 .בנשיפה ולאיסופה בשאיפה הבטן להבלטת    

       ללא סופהיוא הבטן הבלטת ,הנשיפה לאחר הנשימה הפסקת ,ל"כנ עמוקה ונשיפה שאיפה :פרקדן שכיכת .2

 .רגילה ונשימה הרפיה ,פעמים מספר נשימה    

       סופהיוא הבטן הבלטת ,הנשימה הפסקת .הבטן איסוף ךתו יסודית נשיפה ,עמוקה שאיפה :פרקדן שכיבת .3

       הבלטת ךתו איטית שאיפה ,(באגן העתנו יש) לצלעות מתחת יסתהחוד פנימה הבטן משיכת ,נשימה ללא    

 .רגילה לנשימה רבמע ,נשימה צירתע ,הבטן    

 .מזרחית בישיבה ךא ,3 הנחיהב כמו הפעולה .4

  ,הידיים לע נשען והגו הברכיים למע הירכיים על ותנשענ הידיים שכפותכ כפופות ברכיים ,קלה פישוק עמידת .5

 .3 -ב כמו הפעולה :משוחרר הראש    

                 לשפע מורגל שאינך היא לכך הסיבה .בסחרחורת שתחוש ייתכן ,עמוקות נשימות מספר לאחר :רהעה    

 .הדם מחזור על ומשפיע לגוף החודר ,החמצן    

 .ביום פעמים מספר ונסה חזור ?ךפעולותי על שליטה חשת האם           

 

 

 

                                                           
 ידי שולמית קמחי-התרגילים ניתנו על. 
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עמוקה נשימה לעומת שטחית נשימה


 

       קלות ,רבות שיפותנב אוויר פלוט ,בשאיפה הבטן את פחנ :האף מתחת אחת יד שאצבעכ מזרחית ישיבה .1

 .וקלות רבות נשיפות לנשוף המשך ,הככ טוב ,אמצעב קלה שאיפה בתתגנ אם .ומהירות    

       ,ךכ 1 הנחיהב מוכ שוףנ ,הפתוח חירנב עמוקה שאיפה שאף :ימין יד באצבעות חירנ סגור ,מזרחית ישיבה .2

 .ימין יד בכף ההנשיפ אוויר את שתחוש    

 .השווה ,השני חירובנ ביד נסה .א 

 .הרגילה לנשימה האזן ,פרקדן תבישכ .ב 

  הימני לצד יותר במתכוון שאף :מאחור שמאל ויד מלפנים ימין צדב ךצלעותי על ימין כשיד מזרחית ישיבה .3

 .החזה -בית של השמאלי לצד מאשר    

 ?הימני בצד הנפח בהתרחבות חשת האם .א 

 ?שמאלה במקצת התכופפת האם .ב 

 .הצלעות של הימני הצד על מאחור ימין ויד לפנים שמאל יד כשהפעם הפעולה על חזור .ג 

 .ושמאל ימין צד בין בתחושה הבדל יש אם בדוק ,פרקדן שכיבת .ד 

 ?הקרקע לע היטב ונח יותר ורחב ךכנמו מורגש ןימי צד האם     

 .שמאל דבצ תהפעולו על חזור .ה 

 .עמוקה נשימה :ףוהג צידי משני וידיים מורם ןימי כשאגן שמאל רגל מעל בהצלבה ימין רגל ,פרקדן שכיבה .4

 ?שמאל מצד יותר ימין צד בהתרחבות שוב חשת האם .א 

 .צולבת שמאל שרגלכ הפעולה על חזור - מנוחה לאחר .ב 

  ימין בצד הצלעות יןשב הרווח בהגדלת עוזרת היד .להעמ מהצד לאט ךימינ יד הרמת ךתו שאף :מזרחית ישיבה .5

 .שמאלה במקצת מתכופף והגו    

 .הצדדים ןבי ההבדלים לתחושת לב ושים שכב .א 

 .שמאל בצד נסה .ב 

 .הרגילה לנשימה והקשב בכש .ג 

  הימנית ךיד החלקת ךתו ימינה ברכיך הורד :בצדדים כשהידיים רחב שוקיובפ בקרוס הרגליים ,פרקדן שכיבה .6

  לצד מצד כ"ואח השני לצד נסה .נשיפה ךתו חזור ,שאיפה תוך - מטה מהצד השמאלית וידך מעלה מהצד    

 .איטיותב    

 .ףונש ,המחברים מעל התחתונות בצלעות לתזוזה לב תשומת תוך שאף :ידיך גבות לע ךשמצחכ יםיאפ שכיבה .7

 .להרפיה חזור ?לצדדים החזה בית התרחבות גם יש האם    

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 :ההרפיה

 רב ריכוז ורשתד.  
 מיותר ממתח משחררת. 
 הגוף מן לאיתותים להקשיב ומלמדת פנימה לב תשומת מפנה. 
 מבוקר במאמץ לפעולה טובה זינוק נקודת. 
 הנשימה העמקת מאפשרת. 

                                                           
 ידי שולמית קמחי-התרגילים ניתנו על. 



72 
 

 :הנשימה

 האדם של והחוץ הפנים בין מתווכת עולהפ. 
 במהירות כוח להחלפת וגורמת נתנמרע. 
 ההפרשה לפעולת לעזור עשויה. 



73 
 

 יזום כוח וויסות :'ב פרק

 הקדמה

 מינימאלית להתנגדות דרכים וחיפשנו הנועהת לע הכובד תהשפע את ונררב ,"לכובד ותדעהתוו" הראשון בפרק

 .לה הדרושה הכוח להשקעת לב תשומת תוך העונת יזוםנ זה בפרק .האדמה למשיכת

 רב כוח חוץנ .עמהקרק תקנלהי ,למשל ,לאדם קשה ."קשה" ,"מאמץ" ,"כבד" לע חושבים ,כוח לע מדברים כאשר

 .באוויר השהייה בזמן נוספת ביניים ועתנלת זמן לו יוותר ודעו גבוה שינתר בכדי ,ומתפרץ

 מעטכ עבוצ הניתור כאילו נדמה .קלילות מגלה ,יתורנ יםעצבהמ ,מנוסה אתלט או יעמקצו רקדן ותעונבת הסתכלות

 :גורמים משלושה מורכבת התשובה ?כזאת קלה ועהנת מאפשר מה ?סתירה כאן אין האם .כוח תעהשק ללא

 .עעונהמת של נתוניו .א 

 .הדרוש הכוח וסוג הכוח וצמתע את לאמוד היכולת .ב 

 .הנתונה ולהפעל בדיוק המתאים הכוח וויסות של ייזום .ג 

 ועענהמת של נתוניו .א

 ."אנרגיה להשקיע" ."בודהע שותעל" צריך תרלנ שבכדי נבחין ,האתלט או הרקדן של הניתור לדוגמת נחזור אם

 ולכן ,ולהעפ אותה עהמבצ ,החלש של חלקו מנת שהוא הרב למאמץ זקוק ונאי ,(חזק עמנו) כוח לו שיש אדם

 ומדיםעה הכוחות בכל להשתמש צריך רנתהמ כאשר ,וכבדה מאומצת העונהת .קלילה תיראה החזק של ותנועת

 .לרשותו

 הדרוש הכוח לתעהפ וסוג הכוח תהשקע וצמתע את לאמוד היכולת .ב

 ונממ הנדרש הכוח אומדן יהיה כן ,קודם סיוןינ לע להתבסס יכול שהמבצע ככל .קודם סיוןני לע מבוסס כוח אומדן

 .יותר מדויק ולהעלפ

 ,במכונית ולםעמ נהג לא אם ?בהרמתה רב כוח עלהשקי ליועש תעלד לו יןנמ ,כבדה אכן ולםעמ הרים לא אדם אם

 ולםעמ ראה ולא גדול בלון להדוף ליוע אם .הכוח תהשקע מבחינת מדויק יהיה לא בוודאי הדוושה לע הרגל לחץ

 הבלתי יעינב כבד יראה ,הגדול הנפח לעב הנוצות שק .בלבד קל יד במגע להעלמ יצוף זה גדול שכדור עדי   לא,בלון

 .הנחוץ לע בהרבה להעי ,בהרמתו עהמושק והכוח מנוסה

 ואנ יום-היום בחיי ולהעפ כלב .'וכו בנשיאה .פהיבדח ,הבהרמ מורגשת בלתי טיתאוטומ ולהפע הוא מדןוהא תהליך

 .אותו יליםעמפ ושאנ לפני ,ולהלפע הדרוש הכוח את יםדאומ

 התחלת לפני כוח אומדן של לתהליך עהמבצ לב תשומת את להפנות רצוי ,"יזום כוח וויסות"ב יסוקעה בזמן

 .האומדן את לתקן או לאמת באה כך-אחר ילותעכשהפ ,ילותעפה

 במצבים להתנסות טחוןיב מקנות ,כוח לאומדן שגרתיות ובלתי מגוונות הזדמנויות למתן המכוונות ,ותבר ילויותעפ

 .בכוח המוטע שימוש עותמונכך  ידי-לעו סיוןיהנ את שירותעמ הן ,לבקרים חדשים

 :תחומים ינש כולל הכוח אומדן תהליך

 .להרים האדם מסוגל משא איזה .א 

 .ךודר זמן לאורך הכוח חלוקת .ב 
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 :נסה ?לך יש כוח כמה עדוי אתה האם

 .במיוחד יףלהתעי מבלי הפסקה ללא בריצה בורעל יכול אתה מרחק איזה והגדר חשוב .1

 .אותך העמט ונאי שלך האומדן האם לבדוק נסה    

 .ובדוק נסה .הפסקה ללא בה להתמיד יכול אתה זמן כמה ואמור כלשהיא גופנית הדבוע בחר .2

 .אותו והרם ההרמה אופן את תכנן .בדכ רהיט בחר .3

 .הנותיל כוחלך  ישארשבערב י ,ךכ היום במשך שלך הפעילות לאורך ךכוח מחלק אתה כיצד בדוק .4

 .העלמ שוב שיעלהכך  השני כדורעם ה בו פגע - חזרתווב מעלה כלפי כדור זרוק .משתתף לכל כדורים שני .5

 ?כוח אומדן במשחק לך נחוץ מה לשם .כדורת שחק .6

 ?רטבילה מבלי מים שלולית לעבור בכדי לקפוץ ךשעלי מרחק םעפ תאמד האם .7

  לעבור שהצלחת מרחק תנסימ האם .לרגל מרגל לעבור שתוכל במרחק זה אחר בזה קווים שלושה ךלעצמ סמן .8

 ?ךכולתמי קצר מרחק סימנת אולי או    

  קלה היתה האם :ובדוק הרם .לדעתך ,אחת ביד להרים תצליח שאותה משקולתב בחר - משקולות רמתע מבין .9

 ?ךוחכל מתאימה ?ימד כבדה ?ימד    

 הנתונה לפעולה בדיוק המתאים הכוח וויסות של ייזום .ג

 סיוןינ על ומתבסס ,כוח יותר לו יש כאשר אפילו ,מהנחוץ כוח יותר ישקיע לא שהאדם לכך מתייחס זה גורם

 :שונה הכוונה דורשים מאמץ סוגי שני .הנדרש המאמץ של נבון ואומדן

 ;הכוח חלוקת - ממושכת פעולה .א 

 .הנחוצה הכוח מידת הכוונת - קצרה פעולה .ב 

 הכוח חלוקת

 הפעולה שאיכות ,ךכ שלרשותו הכוח את לחלק ליוע ,זמן לאורך הבפעול דמעמ להחזיק צריר המתנועע כאשר

 מנת על הפעולה בתחילת מירבי כוח מהשקעת מנעילה יש ,ךכ לשם .התחלתה של לזו דומה תהיה ,לסיומה קרוב

 .כוח "לחסוך"

 המשחק ללא רב זמן לאורך לפעול אפשר שאי מכיוון ,הפעולה בזמן מהירה כוח החלפת אפשרות לחפש ניתן כן

 ששוב שלאחריה וההרפיה המאומצת הפעולה שבין הריתמוס את למצוא יש .להרפייתו הכוח לתעהפ שבין יןעדה

 .'וכו והרפיה במאמץ מתחלפת

 מעיקר בהרבה פחותה בעוצמה היא ההפסקה .הבא למאמץ הפתיחה שהיא ,והפסקתה כוח הפעלת יש פעולה בכל

 .המאמץ

 :להתנסות דוגמה

 .האחרון לסיבוב גם שיתאים מפעם הראשון בסיבוב בחר .סיבובים כמה באצטדיון רוץ - 

 .בהחלטתך לעמוד לך המאפשר במפעם רוץ .לרוץ תצליח דקות כמה מראש ךהער - 

 .ךבריצת להרפייתו הכוח פעלתה שבין לריתמוס לב שים - 
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 הנחוצה הכוח מידת הכוונת

 זו קשורות למעשה ךא ,מזו זו הפוכות הן שלכאורה ,הכוח בוויסות בעיות שתי להתעורר עשויות ,פועלים אשרכ

 .לזו

 יום-היום בחיי לנו הנחוצה מזו ,בהרבה גדולה כוח מידת לרשותנו מדתעוש ,הדמהעוב נוצרת האחת בעיהה

 בכוח המוגזם השימוש ,ולהעבפ ביטוי לידי באה היא אם .מוצא המחפשת ,גדולה כוח כמות מצטברת .המודרניים

 .מזיקה אף לעיתים ,מדויקת בלתי ,מקוטעת ,גסה נעשית שהפעולה ,לכך גורם

 כאשר ,חריטה פעולתכ נעשית ,שוטפת להיות צריכה ,המתאימה הכוח במידת שימוש שתוך ,למשל ,כתיבה

 .רב בכוח יםשמשתמ

 עשיתנ ,בקרקע הרגל כף מגע את שומעים אין מעטכ ,כוחב הנכון ובשימוש ,קפיצית פעולה שהיא ,במדרגות יהיעל

 .הבאה המדרגה על בכוח אותה ומורידים גבוה הרגל את מרימים כאשר ,תורועש כבדה

 ובהגזמהרב  בכוח זאת עושה בכדור החובט אם .המחבטים במשחק לראות ניתן ,בכוח מוגזם לשימוש נוספת וגמהד

 והמשחק מדויקת בחבטה להשיב אפשרות הכדור למקבל אין ,הזוג -בן של התגובה ולמהירות הנתון למרחק ביחס

 .נפסק

 ,גדולה כוח כמות פעם לנו שנחוצהכו ,ווניםנמת שרירינו ,ושלרשותנ בכוח שימוש-ימא שכתוצאה היא הישני בעיה

 והצרכים החיים בהרגלי הקשורה ,כוח של ליתאמיאופט מידה על לשמור צורך יש .נולרשות עומדת אינה היא

 .מהם הנובעים

 הפנימיים האיברים על ליאאופטימ לחץ המאפשר ,השרירים טונוס על לשמירה גם נחוצה תליאופטימא כוח מותכ

 .דם וכלי מעיים ,קיבה כמו

 .עייפות וגורר מיותרים תאים לפרנסת גורם ,מנוצלת בלתי ,מופרזת כוח כמות של מאגר ,שני מצד

 לשחרר יש שני ומצד ,הנחוצה הכוח למידת לב תשומת ךתו ,וקלות מדויקות פעילויות של רב במגוון להתנסות יש

 .טבעיות בתנועות הטבע בחיק וזאת ,רב מאמץ הדורשות פעולות ידי-על ,המצטברת המיותרת האנרגיה את

 ,מספיק סיונוינ ואם הפעולה את לבצע יסוד נתוני יש לאדם אם מתאפשרת ,לפעולה הנחוצה הכוח מידת הכוונת

 .הדרוש הכוח וסוג המאמץ עוצמת את לאמוד דיכ

 :מתבטאת ההכוונה

 .חלש ועד מחזק :לפעולה המתאימה הכוח דרגת בבחירת .א 

 .לתנועה הנחוצים ,וההרפיה הכיווץ ,המתיחה "שחקמ"ב .ב 

 .האחרים האיברים "שחרור"ו לפעולה האיברים בבחירת .ג 

 .לתנועה בהתאם הנפה פעולת או הולכה פעולת בבחירת .ד 

 .לבסיס מבסיס המעבר בשעת רך מגע ךתו הפרתו או איזון על בשמירה .ה 

 .ל"הנ ההכוונה מסוגי אחד כלב התנסות כוללות זה נושאב ההנחיות
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 וביניהם חזק ,חלש

תוך  וזאת "לי יש כוח במה ,הבט" :ואומר זרועו החושף ילד של התופעה מוכרת מאוד .כוחו את להפגין אוהב ילד

 .דורככ כיווצי עם הבולט ,רועהז של ראשי-ודה השריר כיווץ

 הכוח בחוסר מתגנדרת היא ובעיקר הוא .הגופני כוחו באמצעות שלא אחרים על וחוכ את להפעיל לומד המבוגר

 .הזדמנות לבכ

 ומה להגיע הוא רוצה דרגה לאיזו ,לעצמו לברר עליו .בידו ופיתוחו נולד הוא שאיתו ,כוח פוטנציאל יש אדם לכל

 .להשקיע מוכן שהוא ההשקעה

 את בדיוק למצוא יותר קשה ,הכוח כל את להפעיל יחסית פשוט .לחזק חלש שבין הרצף על לסווג ניתן פעולה כל

 רגילים שאנו מאלה ושונות מגוונות הן מאיתנו הנדרשות הפעולות אשרכ במיוחד ,לפעולה הנחוצה הכוח מידת

 הנחוצה הכוח השקעת מידת את ויעדן סיוןיהנ את יעשיר השונים הכוח השקעת בסוגי מגוון אימון .יום-יום לבצע

 .לפעולה

 או הוקי כדור זריקת ,כוח כדור או ברזל דורכ הדיפת מוכ ,מתפרץ כוח הדורשת בפעולה נחוצה הכוח השקעת מירב

 הכוחות כל ריכוז יש כאן .'ווכ כבד משא הרמת ,רב כובד בעל חפץ הזזת ,לגובה לקפיצה ניתור ,לריצה זינוק ,כידון

 ,הפועל גוף לכובד חשיבות יש אלה בפעולות .מנוחה יש שאחריו רביימ מאמץ הדורשת ,פעמית-חד בפעולה

 .חפץ כובד על ובחלקו ,הגוף כובד לע להתגבר הכוח לע האלה מהפעולות בחלק .בהתנגדות שפותחה הכוח ולמידת

 .יותר מרשימה התוצאה ,יותר מהירה שהתמונה ככל .הכובד לע להתגבר הכוח יכול בה למהירות חשיבות יש

 

 

 

 

 

 לרוץ היכולת או רויתנה כושר חשוב םילפעמ .רחוקות תיםילע רק אלה בפעולות נתקלים אנו יום-יום חיי בפעולות

 הנחוצה למידה שלרשותנו הכוח וויסות הדורש ,אופי לותעב הן הפעולות לרוב ךא ,כבד חפץ ממקומו להזיז או

 .לפעולה

 :כוח השקעת סוגי בשלושה פשוטות בפעולות סהננת "וחזק הלש" בנושא

 .חזק - להובפע האפשרית רביתיהמ הכוח השקעת .א 

 .חלש - פעולה לאותה האפשרית המינימאלית הכוח תהשקע .ב 

 .שתנוותח לפי פעולה לאותה הנחוצה פטימאליתוהא הכוח השקעת .ג 

 .רב חוזר באימון צורך יש ,האופטימאלית חהכו השקעת את להשיג ידכ :הערה

 לחזק חלש בין

 .ךל הנעימה הכוח השקעת במידת ,ביותר חזק ,צליל ללא מאוד חלש כפיים מחא :שונות מוצא מעמדות   .1

 .לחזק מחלש בהדרגה ל"כנ   .2

 .צעד בכל רקיעה דע בהדרגה ךצעדי הכבד   .3
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 .הדרגה באותה כפיים מחיאת ךתו ל"כנ   .4

 .נוחה כוח בהשקעת לך   .5

  תהשקע וצמתע לע להשפיע הידיים לתנועת תיתן אל .וגוברת הולכת כוח השקעתב כפיים מחיאת ךתו ל"כנ   .6

 .בהליכה הכוח 

 .נוחה כפיים מחיאת ךתו בהליכה וגובר הולך כוח השקע   .7

 .(במחיאה בר וכוח בהליכה מועט כוח השקע) חזק כפיים ומחא בקלות ךל   .8

 .(במחיאה מועט וכוח בהליכה רב כוח השקע) חלש כפיים ומחא בכבדות לך   .9

 .נוחה כפיים מחיאת תוך בנוחיות לך .10

 .משתנה כוח בהשקעת כפיים ומחיאות יםרונית בין קשר מצא ,ל"הנ דוגמאותה לפי .11

 .וחזקה מהירה לתנועה בהדרגה ועבור ואיטית חלשה העבתנו החל - גרוףאִ  תנועת חקה .12

 .ברגליים ל"כנ ונסה פרקדן שכב .13

 .שוב 13-ו 12 הנחיות הונס מוצא עמדת הנש .14

 ?חשת מה .ומהירה חלשה לתנועה ועבור ואיטית חזקה העבתנו החל אך ל"כנ נסה .15

 כדור עם לחזק מחלש

 ?לכדור קרה מה .מינימאלית כוח בהשקעת מעלה יד ישר .להעמ כלפי המופנית כפופה יד כף על הכדור את הנח .1

 ?בפעולה הידיים אצבעות ךל עזרו האם .יכולתך במידת כוח הוסף ,כוח בהשקעת מעלה יד ישר עתכ    

 .הגוף כובד את גם הוסף .ביד כוח בהשקעת רק נסה .וחזק חלש לקרקע הכדור את לחץ .2

  כוח בהשקעת כדרר ?ולוכ בגוף מורגש המאמץ האם .ביד הכוח השקעת למידת לב שים .חלש דררכ ,חזק כדרר .3

 .בכדור מירבית שליטה לך המאפשרת    

 .הקרקע על גם שקפץ לאחר אותו ותפוס קיר אל חזק כדור זרוק .4

 .נוספות פעמים מספר הזריקה לע וחזור התרחק .עבקרק פגיעתו עוצמת ומהי הכדור חוזר מרחק לאיזה לב שים    

 ?בקרקע ובקלות בקיר בחוזקה ייפגע שהכדור ,ךכ ל"הנ הזריקה לע לחזור לוכהת    

 .ויותר יותר הקיר מן התרחק .בקרקע ביניים מגע ללא אותו ותפוס הקיר אל דורכ זרוק .5

 ?הגיע לאן .חזק כדור גלגל ?הגיע לאן .חלש כדור גלגל .6

 .תשסימנ בנקודה צרעייש ךכ דורכ גלגל .הגלגול התחלת מקו מה במרחק נקודה סמן    

 שונות בפעילויות לחזק מחלש

 ?הריצה אופי היה מה .צעד לכב בחוזקה דחוף ,רוץ .1

 ?הריצה אופי היה מה .התקדם אך ,שאפשר לכ חלש דחוף ,רוץ - 

 .הריצה אופני ינש בין השווה - 
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 ?השחייה אופי היה מה ,הרפיה ללא ומאומץ מהר שחה .2

 .במקצת המקדמת מינימאלית דחיפה ךתו שחה - 

 .השחייה אופני בין השווה - 

  אחר שחייה סגנון נסה .חלש כוח הפעלת תותנוע ובאילו חזק חכו הפעלת ותעתנו באילו ובדוק חזה ןבסגנו שחה .3

 .לחזק חלש בין המקצב את והשווה    

 .בחבל טפס -  .4

 .במדרגות עלה - 

 .המושקע והחלש החזק הכוח של המבט תקודנמ הפעולות שתי את השווה    

  חלשה להיות הטונ הנכונה העונהת מתי ,ובדוק הגופנית והפעילות הספורט תחומי מכל תנושו מיומנויות בחר .5

 ?חזקה להיות נוטה היא ומתי    

  חלק על מאיזון מעברים .יםונש איברים של ופשיטה כפיפה ,למשל ,כמו חכו הגדרת בתוכן שאין פעילויות בחר .6

 .יםונש גוף בחלקי עגליםמ ציור ,אחר גוף חלק על לאיזון גוף    

 .השונות וההבעות התחושות את השווה .מהפעילויות אחת כלב וחלש חזק חכו פעלה    

 חזק - מתפרץ כוח

  .למרחק לקפוץ ,הגופני נוךהחי שיעורי במסגרת ,שהתבקשה תלמידה לי אמרה פעם

 ."אותי יןימענ ונאי הנושא .למרחק קופצת שאני טימטריםנהס למספר ייבעינ טעם אין"

 ךא ,מאמץ לאחר לקפוץ שתצליחי נוספים סנטימטרים למספר ךער שאין איתך מסכימה אני": :ואמרתי חשבתי

 נפשיים כוחות אותם לכ ,להשקיע מסוגלת שאת מה כל במעשה להשקיע סיוןיהנ ,משימה לקראת המירבי הריכוז

 בקפיצה בו מתנסה את אם חשוב לא ללכו בחיים חשוב סיוןני וזה ,אחת בבת אחת למשימה המרוכזים ,וגופניים

 ."השקעה אותה ךממ הדורשת .אחרת משימה בכל או למרחק

 מרוכז במאמץ פנייםווג נפשיים תווחכ ושחרור "התפוצצות" ואחריו ריכוז יש מתפרץ כוח של משימה בכל

 :דוגמאות מספר הנה .ופתאומי

 .באוויר לריחוף גבוה ולעלות האדמה מן להינתק כדי להשקיע שיש הפתאומי המאמץ .א 

 מרים .לאט להרימו מצליחים היינו לא .מעלה מאוד כבד משא מרימים נוא כאשר ,חווים שאנו המאמץ .ב 

 כדי ,פעמי-חד מירבי מאמץ השקעת ךתו בצעקה האוויר את מוציא ,המשא עם מתייצב ,מתרכז המשקולות     

 .להעמ המשקל בהחזקת והמרוכז האסוף גופו בכל בה ולתמוך ,מעלה המשקולת את לדחוק     

 הדחיפה יוצעד קדימה ףוהג את ניקהזמ הדחיפה .מתפרץ כוח להפעלת נוספת דוגמה הוא קצרה לריצה זינוק .ג 

   ותדלניי דרוכה ייחותנמ ביותר הקצרה הזמן ביחידת שנעבור ,לכך ודואגים מאיצים ,והחזקים הקצרים     

 .מסוגלים אנו לה ,ביותר המהירה     

  פתאומית הכבמשיאך  .נצליח לא ,לאט להוציאו ננסה אם .מיכל ךבתו תקוע כלי :יום היום מחיי דוגמה .ד 

 .להצלחה סיכויים יש ,ביותר חזקה     

 יעשו ,הגוף למשקל מתפרץ כוח ותוספת צהר  ה   ךא ,בהפלתו וזרע ונאי הגוף משקל כל .כבד מחסום הפלת .ה 

 .המלאכה את     

 מירבי בכוח ובהתנגשות הרצה צעדי מספר .להנעו דלת לפתוח המנסים ,החוק אנשי את רואים ונא בסרטים     

 .נפרצת היא ,בדלת הגוף של מתפרץ     

    ,קהחז לחיצה עם ,אחת בבת ומשם הסגירה לכיוון במקצת מסובבת מוכנה היד ,עקשן בקבוק פתיחתב     

 .הפתיחה לכיוון הפקק את מסובבת     

 .בפועל ןאות ונסו שונות דוגמאות על חישבו     

 :ווענ ואחרות המוצעות דוגמאותה את סונ     
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 ?למאמץ נתינהתכו ךאי -  

 ?מכינה ועהתנ היתה האם -  

 ?השונים גופי באיברי והדריכות הריכוז מידת היתה מה -  

 ?כיוון ובאיזה וחכ השקעתי מתי -  

  ?מירבית הכוח התפרצות היתה גוף חלקי באיזה -  

 ?מירבי כוח להשקיע הפסקתי מתי -  

 ?ובמאמץ במתח הקלהב הרגשתי מתי -  

 ?המשימה את סיימתי איך -  

 ?המשימה גמר אחרי התחושה היתה מה -  

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 מועטה המושקעת הכוח כמות כאשר - חלש. 
 רבה המושקעת הכוח כמות כאשר - חזק. 
 להולפע הנדרשת וצמהעה את תואמת ,המושקעת הכוח כמות כאשר - בכוח שליטה. 
 בגוף אחר במקום חלשה תנועה על מקשה ,מסיים גוף בחלק חזקה לתנועה כוח גיוס. 
 נתקלת אינה אם .מהירה גם כלל ךבדר היא ,חזקה העוהתנ כאשר .לעוצמתה התנועה מהירות בין קשר יש 

 .חיצונית בהתנגדות
 שתנועה בזמן בו ,הגוף חלקי שאר על בלבד קטנה בהשפעה גוף בחלק עשותילה יכולה וקלה חלשה תנועה 

 .כולו הגוף את לרוב מגייסת חזקה
 פתאומי באופן כוח של מירבית העוהשק רב ריכוז דורש מתפרץ כוח. 
 במשימה ריכוז דורש רב בכוח שימוש. 
 לה ומחוצה ולהעבפ לפרטים לב תשומת מאפשר מועט בכוח שימוש.  
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 והרפיה יחהמת ,יווץכ

 .כוח השקעת של סוגים שניהם - יחהומת כיווץ

 .המרכז מן ועהנת יש החיבמת .המרכז אל תנועה יש יווץכב

 לכפיפה הנחוץ מאשר ,כוח יותר הרבה מושקע יווץשבכ מעלה הופשיט לכפיפה החיתמו כיווץ ןבי השוואה

 השקעות את לחוש היא בכוח היתר תעהשק של המשמעות .הלפשיט מהנחוץ כוח יותר הרבה מושקעה חיובמת

 .לפעולה הנדרש הכוח לבין ביניהם השוואה אפשרויות לקבל בכדי ,הקיצוניות הכוח

 מתח יוצרת זאת פעילות .ומיותר רב כוח להפעלת בכוונה זמנית כנסילה כדאי ,ילהיע הרפיה לאפשר בכדי ,לעיתים

 .בהרפיה בצורך עהמבצ מגיב ךמכ וכתוצאה רב פנימי

 ביחידים והרפיה יחהמת כיווץ

  - והיד מטה - הרגל .נוגדים לכיוונים מקבילה ויד רגל חמת .הגוף בהמשך מעלה מורמות בידיים פרקדן תיבכש   .1

 .חזורו רפהה .במצב הושה מהרצפה הרמתם ללא מעלה 

 .מורפה פעיל הלא הצד אם בדוק -  

 .רפוי שהיה הצד לעומת חמתו שהיה צדב ךחושותית את והשווה ההרפ -  

 ?יותר ונח לקרקע יותר קרובכ הפעיל הצד את חש אתה האם -  

  חזורו רפהה .שניות מספר במצב שההו נוגדים לכיוונים נגדית ורגל יד מתח ,1 הנחיהב כמו פרקדן שכיבתב   .2

 ?הפעולה ריחא הבהרפי השכיבה זמןב סימטריה-אי חש אתה האם .מיםעפ מספר 

  מתח - אחת יד ףכ כיווץ כדי תוך .רפהה .רב בכוח מרכזה אל ךדי ףכ כווץ .לפניך ידיים פיסות והחזק שב   .3

 .והשהה השנייה ידך פיסת 

 .יותר גדול מאמץ היה יד פיסת באיזו ובדוק הרפה -  

 ?בכיווץ הייהשנ ךדי כף של במאמץ ינשו יש האם .הידיים תפקיד החלף -  

 ?ךפעולת בעוצמת משהו משנה זה האם .אותן רואה כשאינך ,ל"כנ הידיים תלוופע על חזור -  

 .'ווכ לצדדים מורמות ידיים ,למטה היושני למעלה אחת :כמו ,םמקו משנות כשידיך העונהת על חזור -  

 ?פעולתה עוצמת לע השפעה היד למיקום יש האם -  

 ?עייפות ידיך האם ?להעמ מורמות ךכשידי רבות פעמים ועההתנ את סיתני האם -  

 ?והרפיה יחהמת ,יווץכב הרגל לפיסת היד פיסת בין ההבדל מה גלה   .4

 .החומת כשהיא אותה והרם אותה הורד .רפה רגל והרם שכב   .5

 ?הרגל את להרים יותר קל היה מתי -  

 .ההרפ .שניות מספר במצב שההו כולו הגוף את או מגופך חלקים לכווץ אתה יכול סביבן ,בגוף נקודות חפש   .6

 .חהמתו במצב ושהה זאת עשה .הגוף איברי את ולמתוח לפתוח יתןנ נקודות מאותן      

 .(ומתוח מוקשת ולא ומתוח ישר) הנגדי דבצ לכיווץ גרוםת לאה חישהמת לב שים -  

 .איברים כיווץ לאחר ךתחושת לעומת יחהמת רלאח ךתחושת את ובדוק הרפה    

 .החיומת כיווץ בו ליצור שקל באיבר רבח   .7

  תוכל ,סבלנות ךל יש אם .למאמץ מאמץ בין לנוח לך שיאפשר במפעם רפההו מתח ,ההרפו כווץ -  

  המירבי יווץבכ המושקע המאמץ למרות ,במיוחד להתעייף מבלי רב די זמן לאורך ךבכ להמשיך    

 .דיה הכארו תהיה למאמץ מאמץ בין שההרפיה בתנאי וזאת ,תהמירבי החיובמת    

 .הגוף חלקי בשאר הלהרפי לב תשומת ךתו ךבגופ איבר כווץ   .8
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 .החיבמת ,8 הנחיהב כמו   .9

   ובפעם ,המתוח החלק את ופעם המכווץ החלק את פעם שחרר .רחא גוף חלק שתמתח בזמן בו ךגופב חלק כווץ .10

 .זמנית-בו החלקים ינשאת  – השלישית      

 .(חיתהנה לפני מכיווץ לשחרר הקפד) וףהמע בשעת האפשר במידת כולו את או ךבגופ חלק וכווץ תרנ ,רוץ .11

 .וףעהמ בשעת החיבמת ,11 הנחיהב כמו .12

 .הנחיתה ריחא מיד קרקעה על ל"כנ וכווץ תנח ,שחרר ,כולו את או ךמגופ חלק וכווץ תרנ ,רוץ .13

 .יחהבמת ,13 הנחיהב כמו .14

 .הנחיתה לאחר וצוומכו במעוף גופך מותח כשאתה תרנ ,רוץ .15

 .הנחיתה רחלא ומותחו המעוף שעתב גופך מכווץ כשאתה תרנ ,רוץ .16

 .הנחיתה לאחר הקרקע לע התקדמות ךתו ךא ,הקודמות המשימות שתיבצע את  .17

 .ביניהם הרפיה ללא למכווץ מתוח ממצב עבור .18

 .הרפה .תחומתמ מתכווץ שאתה הפעמים ספירת תוך ,יכולתך לפי בר מיםעפ מספר כך על חזור      

  מאשר יותר רב פעמים מספר לבצע יכולת האם .ךבכ צורך שתרגיש זמן בכל הרפיה ךתו ,18 הנחיה על זורח .19

 ?קודם      

  להרפות תשכח אל .לכיווץ יחהממת - ולהפך יחהלמת מכיווץ ברעבמ ירביתמ במהירות 19 הנחיה על זורח .20

 .הצורך בעת      

 .מעלה ךכשידי מאוד חמתו מודע ,מזרן על .21

 ?ךל קורה מה .אחת בבת הרפה -  

  ל"כנ נסה ?ושתךחת מה .ללכת והמשך הרפה .הליכה כדי ךתו פךמגו חלק חמת או כווץ כעת .חופשי לך .22

 .קלה בריצה      

 ?יחההמת או הכיווץ בשעת לריצה קורת מה      

 ?הריצה בזמן גופך מצב היה מה .יכולתך ככל מהר רוץ .23

 .המכווץ במצבו אותו והנע ךבגופ לקח כווץ .24

 .רפוי במצב חלק אותו ענה -  

 .ענוה ההרפ .מתוח במצב חלק אותו עהנ -  

 .התקדם - מתוח רחא וחלק מכווץ ךמגופ כשחלק .25

 .האפשר במידת רפוי כשאתה ל"כנ התקדם -  

 .רבה במהירות הפעולה לע חזור -  
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 בזוגות והרפיה תיחהמ ,כיווץ

 .ומחבטים ספוג כדורי ,המתנועע כתף עד מהרצפה ובאורך ותלפח מ"ס 1/2 ברוחב גומיות מכשירי עזר:

 .תפקידים החליפו .פתחית אל .למקום ממקום בזהירות ךאות מניע ךזוג-ןוב כדורכ מכווץ אתה .1

 .תפקידים החליפו .רפהת אל .למקום ממקום בזהירות אותך מניע זוגך-ןב .לכפיפה ןיתנ ובלתי חמתו אתה .2

 :זה ליד זה או זה מול זה עמדו .3

 .והרפו וחהתמת .והרפו התכווצו -  

 .בתפקידים ומתחלפים חמתמת ינכשהש מתכווץ מכם אחד -  

 .הרפו ,מכווץ ךשחבר הגוף חלק את מתח .4

 .מתוח או מכווץ הנשו גוף חלק פעם כשבכל יחד ועונ .5

 .המתוח או המכווץ החלק את יעונה ,העונת כדי ךתו -  

 .רפוי כשהוא העותנ בשעת חלק אותו את להזיז המשיכו -  

 ?מהמקום והתזוזה ועהנהת לע המתוח או המכווץ החלק משפיע ךאי  -  

 ?התחושה היתה מה .יםרפוי ,מתוחים ,מכווצים כשאתם לשוחח סונ .6

 החיהמת להמחשת גומייה בעזרת

 .הרפייתה ךתו והתקרבו הגומייה מתיחת תוך שונים באופנים מזה זה התרחקו .הגומייה קצות שניב אחזו .1

 ?קורה מה .הגומייה קצה את עוזב האחד .במקצת אותה ומתחו בגומייה אחזו .2

 .והרפייתהתה חימת תוך יחד ווענ .קצה משתתף לכלש כך ,היד מפרק סביב הגומייה קצות את קשרו .3

 .והרפייתה הגומייה מתיחת ךתו יחד ווענו אחר גוף חלק סביב הגומייה את שרויק -  

 ?הגומייה של הרפייתה עם ומרפה מתיחתה עם מתאמץ ,הגומייה קשורה סביבו ,הגוף חלק האם -  

 ?העונהת כדי ךתו לקרקע התקרב מכם אחד האם -  

 .הגומייה יחתמת ךתו יחד תרונ .4

  שתוכלו ככל רחוק כדורה זרקו זה אחר בזה .יציב מקום סביב ינהש וקצּה ספוג כדור סביב גומייה קצה קשרו .5

 .לתופסו ונסו    

 

 

 

 

 

 .לגומייה הכדור לתגובת לב שימו -  

 .אותו ושחררו מטה כלפי דוראת הכ לחצו .תלוי יהיה שהכדור כך ,גבוה במקום הגומייה קצה את שרויק -  

 !זהרוהי     



83 
 

  אתם יכולים מה .לגומייה קשור ולהיותו טותבלח לתגובותיו לב ושימו זה אל זה כדור חבטו :מחבט עם משחק .6

 ?המשחק לטובת מנוצלים יהיו אלא ,במשחק יפריעו לא אלה שתגובותיו דיכ ,לעשות    

  עם יחד והרפייתה הגומייה מתיחת .ביניכם כקשר משמשת ,אליכם המחוברת כשהגומייה תנועה חיבור בנו .7

 .שלכם והרפיה כיווץ ,יחהמת    

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 המושקע הכוח במידת הוא יחהומת לכיווץ ופשיטה כפיפה בין ההבדל. 
 מאד מעייפת ,המאמצים בין הרפיה ללא מירבית כוח השקעת. 
 למתוח ןנית ומהם לכווץ ניתן אליהם ,תנועה מרכזי יש בגוף. 
 תהקפיצי הנחיתה לפני הגוף את לפתוח יש ,המעוף בשעת כיווץ לאחר. 
 הנחיתה לפני מה במידת להרפות יש ,וףעהמ בשעת מתיחה לאחר. 
 עצבי-שרירי תיאום דורש ,אחר חלק מתיחת ךתו מהגוף חלק כיווץ. 
 המתמתח או המתכווץ החלק את כשרואים ,העונהת את לשפר יותר קל. 
 לגוף מחוץ יחההמת פעולת את ממחישה ,זרע כמכשיר ,גומייה. 
 מתח דורש ,בקלות ,הרגל כמו ,ארוך איבר הרמת. 
 ההרפי ללא ממושך ממאמץ פחות מעייפים ,בהרפיה המתחלפים החמתיו כיווץ. 
 המאמץ בהשקעת יחהומת כיווץ בין הבדל יש. 
 הנגדי בצד להרפיה תורם הכיווץ. 
 ומוגנות סגירות ,פנימה משאבים הפניית ,ריכוז – הכיווץ. 
 ולקומוניקציה להעזה פתוח ,לנו מחוצה למטרה מכוון ,גדול במרחב התפשטות ,מתח –ה חיהמת. 
 הבהרפי זורמת נעימה שיחה. 
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 לפעולה איברים ברירת

 ?ולהעלפ הנחוץ הכוח מוקד היכן -

 ?לפעולה ביותר המתאים האיבר מהו -

 ?הבודד האיבר עולתפ על ףוהג מגיב ךאי -

 ?לה ולהפריע מלהתערב ,בפעולה שותפים שאינם מאיברים מונעים איך -

 ?ברתוע היא היכן ,הכוח זרימת -

 .מעשי הענמ מחפשים אנו ועליהן זה בפרק לפעילות ותההצע בבחירת עינינו לנגד העומדות השאלות אלה

 תשומת .יםנעה הענפים כמו הוא המבצע שהאיברכ הפעולה שורשכ הוא .זורמת היא ממנו כוח מוקד יש פעולה לכל

 .אותה ליעלי עשוי ,העונהת זרימת ולכיוון למוקד לב

 .המשימה של מדויק בביצוע ולקשיים מיותרתו הבר כוח להשקעת גורם ,מיותרים באיברים שימוש

 .עהיפג תלמניע חשובה ,לועהפ וליכולת למשימה המתאימים האיברים בחירת

 הזיז שהוא להיות יכולה הסיבה .חזקים גב בכאבי לחוש עלול ,ותעש מספר במשך ביתו את המנקה אדם :לדוגמה

 או .הגוף במרכז הנחוצה התמיכה את נותנת ואינה רפה טןבשה ,כךל לב תשומת כל ללא כבדים רהיטים והרים

 פוףכול גו לזקוף במקום וזאת .בגב בעיקר הורגש שהעומס כך ,לפנים גו תבכפיפ העבוצ החפצים הרמת אולי

 משקל להרמת ומתאימות מהגב חזקות שהן ,הרגליים יישור ידי-לע הרהיטים את להרים יהיה שניתן ,ךכ ברכיים

 .כבד

 מסוגלים להיות ר כךואח – איברים בידוד – הפועלים האיברים בין להפריד מסוגלים להיות כל קודם צריכים לכן

 .לה המתאימים האיברים את ולבחור פעילות לבדוק

 איברים "דודבי"

 החלקים את לפעולה לגייס גם הוא דעי   ןכ ,מאמץ בשעות הפעילים ,בגופו החלקים בין להפריד יודע שאדם ככל

 קטנה וניעות ומידת חזק חוליותיו בין שהקשר ,השדרה מודעב כשמדובר ,במיוחד קשה ההפרדה .לה ההכרחיים

 לחיי במיוחד חשובה ,ןהאג את המניעה ,המותניים באזור השדרה מודע פעולת בידוד .פרייםהפרי לחלקים יחסית

 .תקינים מין

 השדרה מודע חלקי

 .לפעולה הנחוצה המינימאלית הכוח במידת רק לעפ :הערה

 .(רב כוח ליתפע אל) מאחוריך המרחב אל והסתכל ראשך הפנה .הברכיים על ידיים ,מזרחית ישיבהב   .1

 ?הקודם במקומם ךתפיכ האם ?הראש את רק הזזת האם -  

  המשך .ימינהך ויד ךכתפ ךהולו ימינה ראשך הפנה .הצידה מורמת הימנית היד ,1 הנחיהב כמו ישיבהב   .2

 .)החזה( השדרה מודע של העליון בחלק בהפניה      

 ?תחתון )המותן(ה בחלק גם ההפניה את להמשיך אתה ולכי האם -  

 .הישיבה ידי-לע קבוע האגן ,לב שים -  

 .לחזית מיוצב נשאר כשהראש צד אל מצד גו הפנה .לצדדים מורמות הידיים ,מזרחית ישיבהב   .3

 !רב כוח תפעיל אל .ומהג ההפוך לכיוון פונה כשהראש ,הגו בתנועת ךהמש -  
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  להרים ךהמש .לקרקע המותנית את ולחץ האגן של התחתון הצד את הרם .בקרוס הרגליים ,פרקדן שכיבתב   .4

  ,הכתפיים על כעת נשען אתה .הגב כל את - חוליה אחר חוליה - לאט הרםו המשך .המותניים וחוליות האגן את      

 .הרגליים וכפות הראש ,הידיים      

 .האגן ולבסוף לקרקע חוזרת חוליה אחר כשחוליה טלא חזרה רד -  

 .ראש הרמת ךתו האגן של תחתון צד הרם .בקרוס הרגליים ,פרקדן שכיבתב   .5

 .לפנים כתפיים הרמת הוסף -  

 .וראש כתפיים הורד - מחדש הרמתו עםו אגן הורד -  

 .נדנדה - וכתפיים ראש הרם - והורדת םע -  

  תהמוצע הנדנדה פעולת את בצע .הקרקע לע הגוף צידי משני כשהידיים בקרוס רגליים ,פרקדן יבתכשב   .6

 .בה פעילים ןהעליו הגו של הנגדי והצד האגן של אחד צד כשרק 5 הנחיהב      

 .לפנים ימין כתף בוס .הברכיים על הידיים תוכשכפ ,מזרחית ישיבהב   .7

 .לאחור שמאל כתף סיבוב ךתו ךא ,ל"כנ -  

 .לצד מצד גו עתלתנו גורם אחת נהוובע בעת הנוגדים לכיוונים כתפיים סיבוב -  

 .ימין בצד החל ,הראש של שלם סיבוב בצע ,7 הנחיהב מוכ ישיבהב   .8

 .לפנים הנעה ימין כתף מעל הסנטר ורביע תחילה .8 -ו 7 הנחיותב העונהת את חבר   .9

 .נוספות אפשרויות ומצא והראש הכתפיים כיווני םע שחק -  

 .רב בכוח עבודת אל -  

 :גדולה מראה לפני צידית קלה פישוק עמידתב .10

 .חזור ,המראה לכיוון ראש הפנה .א  

 .חזור ,המראה לכיוון וכתפיים ראש הפנה .ב  

 .תנייםוהמ עד והלאה כתפייםו ראש הפנה .ג  

 .כיוון לאותו אגן הפניית - 'גסעיף  לע הוסף .ד  

 .ההפניה עם מהמראה הרחוקה הרגל עקב את הרם ךא - 'בסעיף ד כמו .ה  

 .'וכו לזו בניגוד זו ,זו אחר בזו האפשרויות 5 עם שחק .ו  

 .ולאחור לפנים האגן תנועת את בדוק .ופותפכ ובברכיים קל בפישוק ,למראה צידית הדמיבע .11

 הגוף חלקי יןב הפרדה

 :(נע לא הגוף) כקרוס הרגליים ,זקופה ישיבהב .1

  הבהונות על תחילה לחץ – ךידיב לבהונות עזור ,מצליח אינך אם .אותה והורד לחוד והןב כל הרם .א  

 .להתרומם צריכות שאינן      

 .רדווה עקב הרם .ב  

 .בלבד הרגליים בהונות את הרם .ג  

 .הקרקע אל הרגליים כפות כריות את ולחץ יםבועק בהונות הרם .ד  

 .גו להזיז בלי ,רגליים וכפוף ישר .ה  
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 .הידיים בפיסות אצבע אחר אצבע הנע ,שלמה ישיבהב .2

 .לה המקבילה הןווהב אצבע הנע -  

 ?שלידה האצבע לפעולת ולתהעפ ןבי להפריד שקשה אצבע יש האם -  

 .ביניהם בתיאום ורגליים ידיים אצבעות הנע -  

 .נח השני והצד ילעפ הגוף של אחד צד .שכיבהב .3

 .נחים זוגם בני ,יליםעפ נגדיים ורגל יד -  

 .יליםעפ נגדית תףכו יד -  

 .ולהעלפ איברים זוג של אחר צירוף כל מצא -  

 .שונות מוצא תומעמד ל"הנ ולותעהפ את נסה .4

 .חליפות - רגליים כפות כריות ,בהונות ,עקבים לע הליכה .5

 .בפעולה ידיים פיסות תשתף לא -  

 :צעיפים תזרעב

 .שונים באיברים אותו והורד מהרצפה הצעיף את הרם .6

 .'וכו ךהשל ,נופף .רגליים ותנבבהו צעיף החזק .7

 .מייצבים רק האחרים הגוף חלקי כל -  

 .בלבד זה גוף חלק מניע הזוג-ןב .חברו של גוף חלק לע הצעיף את מניח חדהא :בזוגות משחק .8

 :הגוף איברי בין ההפרדה ולותעפ לסיכום שעשוע .9

 :למשל ,זמן באותו לחלוטין שונה הועבתנ לועפ אחר כשאיבר איתו לעופ אחד באיבר בצעיף אחוז    

 .אופקיים קווים מציירת יהיהשנ שהיד בזמן בו ותפוס להעמ זרוק ,ביד צעיף החזק -  

 .ךבדמיונ ולהעה צירוף כל בחר -  

 ובנחיתה בניתור איברים ברירת

 .אחת בבת המתפרץ רב כוח גיוס נחוץ ךכ לשם .עהקרק מן הגוף מסת כל את לנתק ךצרי יתורנה

 :הם השונים חיתהנוה יתורנה אופני חמשת

 ;רגליים לשתי רגליים משתי .1

 ;אחת לרגל רגליים משתי .2

 ;רגליים לשתי אחת מרגל .3

 ;שנייה לרגל מרגל .4

 .רגל לאותה מרגל .5

 :והנחיתה יתורהנ מסוגי אחד כל מתאים במיוחד למה בודקים כאשר ,משמעות מקבל זה מיון

  בגוף שליטה ךתו .לגובה מירבית התרוממות ומאפשר הרצה עוצר (בשתיהן מתפרץ כוח) רגליים בשתי יתורנ .1

 .סימטרית הדחיפה כי ,מכשול במעבר    

 .בקפיצה "סוס"ה לעמ ברעבמ :לדוגמה .נחיתה תעבש הגוף את מייצבת רגליים שתי על הנחיתה    
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 .בגוף שליטה ךתו גבוהה התרוממות מאפשר רגליים משתי יתורנה .2

  ברעמ לאחד התזוז המשך :לדוגמה .גבוהה ניידות - כלומר ,מיידי תזוזה להמשך תעמסיי אחת רגל על הנחיתה    

 .חומה לעמ    

  רגליים שתי לע הנחיתה .יתורנה ממקום רחוק להגיע מאפשר ,החופשית הרגל והנפת אחת ברגל יתורנה .3

 .למרחק קפיצה :לדוגמה .מייצבת    

  .ניידות יכולת מבטיחה אחת רגל על הנחיתה .יתורהנ ממקום רחוק עלהגי מאפשר יהישנ לרגל אחת מרגל ניתור .4

 .מחסה למצוא דיכ ,הריצה והמשך מים שלולית לעמ ברעמ :לדוגמה    

  מאמץ בהשקעת לתנועה מתנועה מהיר ומעבר ניידות המשמש דילוג - הרגל אותה על ונחיתה אחת ברגל רונית .5

  - מירבי כוח מושקע בו ,היהשני הרגל על נוסף לניתור כהקדמה או במחול מופיע שהוא פיכ ,להתקדמות מועט    

 .יםדיי לקפיצת קידם ניתור    

 על ךכ-ואחר הקרקע על תחילה ולתרגלםאפיוניהם  את להבליט יש ,השונים והנחיתה הניתור באופני באימונים

 .מקפצות

 .זקיםנמ ענלהימ כדי ,"הגוף לכובד התוודעות" בפרק המוצעים הבלימה כללי על לשמור יש

 סוגי בעזרת ועהנת חיבור בבניית .משמשים הם לה ,למשימה בהתאם שונים מקצבים יש השונים הניתור לסוגי

 .ביניהם ההבדלים את להבהיר יכד ,השונים מקצביהםו אפיוניהם את להבליט כדאי ,השונים והנחיתה יתורנה

 שמאל יד מתולע ימין יד

 גם כלל ךבדר היא( 24-23 ודיםעמ ,שלך הדומיננטי הצד מהו :בנושא "הגוף דימוי" קובץה ראה) הדומיננטית היד

 זה עיוות .יהיהשנ היד מן יותר קרובות לעיתים בפעולה היא כי ,מקבלת שהיא הנוסף האימון בגלל יותר החזקה

 ביד זהה במידה או ,צדדיים-דו חכו אימוני על להקפיד יש ןכל .וויציבת הגוף על משפיע ,משמעותי הוא אם ,בכוח

 .יד רחא

 ,הישר מהקו סוטה שהשחייןכך  המים את הודפת החזקה היד .בשחייה ידיים שתי בין בכוח ההבדל את לגלות קל

 .הידיים שבין המאמץ את המשווה במידה הכוח את לווסת מקפיד אינו אם

 ."הכוח וויסות על מכשירים השפעת"ו "זוג-ןלב ביחס כוח וויסות" :בנושאים בהמשך יותר מפורטות הצעות

 הגב תקינות על ובשמירה בבד חפץ בהרמת איברים ברירת

 שקרובים ןשכיוו ,ונדמה קלה ברכיים פיפתכו לפנים וג כפיפת י"ע אליו מתקרבים ,בדכ חפץ להרים רוצים אשרכ

 וכוחנ בעזרת לבצע עלינו זאת .בדכ חפץ להרמת דיו חזק אינו שלנו הגב! ותעט ,עצור .להרימו קל יהיה ,לחפץ

 .זקוף כשהגב ברגליים

 כדי ,ךרגלי פשק .תחתיו ההרמה עם מהר להגיע יוכל ךכובד שמרכז כך ,קרוב-קרוב הכבד החפץ אל תקרבה

 קרוב הכבד החפץ החזקת ךתו ברכיים יישור י"ע םוהר יךרגל לפיסות מעל ךברכי כפוף ,רחב בסיס לך שיהיה

 .ךלגופ

 נתונה למשימה ונהכהנ בתנועה ,המתאים האיבר ירתרב

 :ונלעצמ בררנו פעילויות מספר נבדוק הבה

 ?המירבית הכוח השקעת היכן -  

 ?משנית כוח בהשקעת התנועה את מלווים איברים אלו -  

 ?רפויים איברים אלו -  
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 ?תפקיד ובאיזה ?עוזרים בגוף חלקים אילו ?עלוהפ הכוח מוקד איפה ,לישיבה משכיבה קימהב .1

 ?הכובד מרכז שסביב השרירים תפקיד מה ?הרגליים פעולת לערמת הידיים פעולת את בדוק ,הכהליב .2

  הכדור את המכוונת ידב שקעתוהמ הכוח מידת לערמת בניתור המושקעת כוחה מידת את בדוק ,לסל קליעהבזמן  .3

 ?לסל    

  הכוח מידת את בדוק .הכוח השקעת אופן ואת בידיים המושקע הכוח מידת את בדוק ,בחבל נדנודבזמן  .4

 .הכוח השקעת אופן ואת ברגליים המושקעת    

 .ובדוק אחרת פעילות כל בחר .5

 ?הפעילויותן מ ללמוד ןיתנ מה

 השנייה מן חזקה אחת יד ,השנייה ןמ חזקה אחת רגל .האבסולוטי הכוח מבחינת סימטרית בנויים ונא אין 

 .הרפיהב אףלנו  תתגלה זהה תמונה .השני מצידו חזק הגוף של אחד צד ואף
 הכוח בוויסות בשליטה כשמדובר שוב ךבכ ווכחינ. 
 משאות לנשיאת יותר ומתאימים יםנהעליו ןמ חזקים בגוף התחתונים החלקים. 
 רב ואימון בשלות נחוצה ,בפעולה איברים בהפרדת להצלחה. 
 אימון לשם שונים לתפקידים יתוריםבנ להשתמש יתןנ אך ,ביותר לו המתאים תפקיד רותינ של סוג לכל 

 .הכוח בוויסות
 לפעולה האיבר את לברור קל הפריפריים בחלקים. 
 כוח בהשקעת כשמדובר ,הפעולה ןמ השדרה מעמוד חלקים לנתק רצוי לא. 
 הליכה :כמו בפעילות הבריאות על בשמירה נכבד חלק לו ויש הגוף את מייצב באגן ושלרשותנ הכוח, 

 .'וכו פנימיים איברים על לחץ ,בדכ חפץ הרמת ,לישיבה ירידה ,ריצה
 רב באימון צורך יש ,מןז באותו הנשו כוח בהשקעת בודעל צריכים גוף חלקי כששני. 
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 והנפה הולכה

 י"ע האיבר של בדוובכ לשלוט ניתן .העוהתנ של שלב לבכ לעוצרו שניתן באופן בגוף איבר תהנע היא הולכה

 .השרירים

 ותנועתו (המפרקים מבנה בגלל) בקשת יורד הוא .האיבר כובד שחרור י"ע ומושגת מורם מאיבר מתחילה הנפה

 .השרירים התערבות ללא מעטכ ,הנגדי לצד בהתרוממותו נמשכת

 מאשר ,בהרבה פחותה זו אך ,כוח של מה התערבות יש .תמיד עצמו על המגן ,בגופנו "נקיות" איברים הנפות אין

 באמצע לעוצרו יותר קשה ,יותר משוחרר שהאיבר ככל .נרציהיהא כוח ניצול ללא איבר אותו בהרמת או בהולכה

 .במסלולו בכוח להתערב סיוןיהנ עם מתבטלת החופשי שבמעופו ההנאה כל .רב כוח לכך ודרוש ההנפה

 וביניהם ,בעצמם ולהתרכז תנועה ללא לשכב סבלנות להם שאין לאנשים ומתאים ,הלהרפי מהאימון חלק זהו

 .ילדים

 העונהת טווח בכל ומשתמש ךהמוש המשוחרר האיבר כובד י"ע המפרקים של התנועה טווח בהגדלת יעיל זה אימון

 .האפשרי

 להנפה הולכה בין השוואה

 .'וכו הצידה ,מטה ,להעמ ,לאחור ,לפנים ידיים הולך   .1

 .(הכיוונים את הגדר) שונים לכיוונים אגן הולך ,אחורית או קדמית ארבע בעמידת   .2

 .מוביל כשהראש ,שונים לכיוונים גו הולך ,מזרחית בישיבה   .3

 .שונים לכיוונים רגליים הולך ,פרקדן בשכיבת   .4

 .הנפהב אך ,כאן עד המוצעות הפעולות כל את נסה ,ואחרות ל"הנ המוצא בעמדות   .5

 ?תהתקשי מתי ?בהנפה הצלחת איברים לויבא -  

  ההנפה ,יותר גדול תנועה טווח בעל ,קשור הוא אליו ,והמפרק יותר ארוך שהאיבר ככל :לב שים    

 .יותר מצליחה     

 .לאחור או לפנים ידיים סיבובי עד (וחזור הלוך) בתנופות החלו לפנים ידיים הרם   .6

 .הידיים הנפת בעקבות גו הפנה .פעמים מספר ,גו הפניית ךתו ,לצד מצד ידיך הנף   .7

 .התנופה רגל תפקיד את הדגש .לגובה תרנ   .8

 .גובה יותר להשיג דיכ ,ידיים הנפתב העזר -  

  הישבן בין המפגש יורגש שלא ,כך לישיבה דע הלאה רד ומכאן שפופה לעמידה עד לאט רד ,קל בפישוק עמוד   .9

 .לאחור לאט מועתק כשהאגן ,מטה לפנים וגו ידיים ושלח לפנים ראש הרכן כך לשם .לקרקע      

  ?מטה לפנים דייםיו גו ,ראש כובד העתקת י"ע רק ,מיותר כוח וגיוס דחיפות ללא ךדר באותה לקום התוכל .10

  שינוי וללא התנועה הפסקת ללא רגליים יישור י"ע להתרומם המשך ,הרגליים כפות על לעמידה מגיע כשאתה      

 .בדרך מהירותה      

 .לתקנה ול ועזור חברך בתנועת הסתכל -  

 .והנפה בהולכה נועהת חיבור בנה .11

 .הדלתפקי מתאימה העהתנו והאם בהנפה ומתי בהולכה העונהת מתי ,מציין הזוג-ןב .לחבר הראה -  
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 ?תנועה באיזו הולכה ?תנועה באיזו פהנה

 .ופנימה חוצה ,ולאחור לפנים רגל הנפת .1

 .שונים ,מנוגדים ,זהים לכיוונים מקבילה ויד רגל הנפת .2

 .נגדית ורגל ביד ,2 הנחיהב כמו .3

 ?3-ב או 2 הנחיהב ,משקל-שיווי לע לשמור יותר קשה מתי -  

 ?לבצע יותר םנעי היה מה .בהולכה הקודמות ההנחיות שלוש את נסה .4

 בשהברך ימין ביד מלמטה (כפופה) ימין רגל אצבעות ובאחיזת בקרוס שמאל רגל ,דןפרק תשכיבב .א   .5

 .וכפיפתה הימנית הרגל יישור :ליד מחוץ      

 

 

 

 

 

 דרך  שמאל יד והולכת מטה שמאל רגל יישור - הימנית הרגל יישור בזמן ךא ,'א סעיףב מוכ התנועה .ב  

 .מעלה הצד      

תוך  אליה פנייהם ע הצידה הורדתה - המקבילה ביד ומוחזקת ישרה ימין שרגלכ ךא ,'ב בסעיף כמו .ג  

 .הצד על בשכיבה הגוף לפני ורגליים ידיים מפגש דע ,מלמעלה שמאל ויד מלמטה שמאל רגל הולכת      

  אצבעות קתזובהח לפנים כפוף בגו שלמה לישיבה מהצד בקלות המובילה פהנבה ,'ג בסעיף כמו .ד  

 .רגליים      

 .יהשנ לצד 5 סעיפי כל .ה  

 .לישיבה לצד מצד בתנועה לעבור ךדר צאומִ  .ו  

   הקפצת ךתו הישרה ברגל סיבוב .צידית בתמיכה ישרה היוהשני כפופה אחת ברגל (בידיים) סמיכה עמידת .6

 .תאוצה יותר צוברת היא יותר מחיר הרגל שסיבוב ככל .מצליח זה אחר בזה יהיהשנ והרגל הידיים    

 .העונהת דרך את ךומארי הכוח תהשקע על ומקל מאיץ בתנופה או פהנבה שביצוען שונות תנועות צאומִ  .7

 אלה עם הנפה

 ,יהיהשנ דהי םע אהוולהשו התנופה להגברת ,היד של כהמשך באלה נשתמש כאן בפעילות

 .אלה ללא שהיא

 שלא כדי מדי חזק לא :ציפור מוכ להחזיק ךצרי אלה" .יהיהשנ ליד פעולות מספר לאחר האלה את להעביר יש

 כל את מהר מוצאים הרי ,בראשה אלה מחזיקיםכך  אכן אם .(תמיר חיים) "תברח שלא מדי חלש ולא ,חנקית

 הסיבובים כל .ולאחור לפנים ,ופנימה חוצה ,והחיצוני הפנימי בצידה ,הימתחת ,האמה לעמ ביותוהסיב ותעונהת

 המספיקה ,תאוצה מקבלת היא ,פהנבה הורדתה עם ,ןולכ התחתון בחלקה כבדה האלה כי ,לבצע קל האלה

 .ולכיוונה האלה לכובד ניםנע הידיים מפרקי אם ,הנגדי בצד להרמתה
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 .הצידה חזרה והרם אותה פנימה חופשית ידה הורד את .לצדדים מורמות ידיים   .1

 .אלה המחזיקה ביד ההתנוע אותה על חזרה - פעמים מספר לאחר      

 ;יחד הידיים בשתי ל"כנ -  

 .פשיתהחו היד את תקדים לא האלה םע שהיד ,ךכ כוח וויסות ךתו ל"כנ -  

 .האלה םע ביד ל"כנ .חזרה .פנימה מהצד החופשית היד תא הורד .להעמ מורמות ידיים   .2

 ;התאוצה את תעצור אל -  

 ;יחד ידיים בשתי ל"כנ -  

 היד כמו זמן באותו הדרך אותה את תעבור האלה עם שהיד ,כך כוח וויסות תוך יחד ידיים בשתי ל"כנ -  

 .החופשית    

 .הידיים בשתי זהה מהירות על שמור .ולאחור לפנים ידיים סיבובי   .3

 ?סיבובים מספר לאחר קורה מה .חופש לידיים תן ,כוח וויסות בלי ל"כנ -  

 ממקום דתמי העונהת את להתחיל צריך ,האלה שלטן ק סיבוב אף היד לסיבוב להוסיף רוצים אם :הערה    

 .תאוצה שתצבור מנת על ,האלה את להוריד אפשר ממנו אשר   

 .לפנים - האמה של הפנימי בצד האלה סיבוב ףוהוס לפנים מלמטה יד בבוס .לפנים מורמת ,אלה המחזיקה היד   .4

 .האמה של החיצוני בצד הוא האלה כשסיבוב ל"כנ -  

 .האלה בסיבוב המושקע לכוח היד בסיבוב המושקעת חהכו מידת בין ההשוו ,סיונותינ מספר רחלא -  

 .אלה ללא להעשפ ליד אלה עם שפעלה ביד תחושה והשווה שכב -  

  אחת כשיד ,הידיים בין העונהת חוטו גודל את והשווה ולאחור לפנים הסיבוביות ותעונהת על זורח -  

 .אלה מחזיקה    

 .הסיבובים לע הגוף לתגובת לב שים -  

 .עצירתה ללא עההתנו להמשך יהיהשנ ליד אותה העבר .האלה עם ביד סיבובים מספר סוב   .5

 .העלתנו ברכיים עותינ התאמת תוך הסיבובים את בצע -  

 .יםבהסיבו את המבצע ,חברךב הסתכל -  

 ?ההסתכלות מן ללמוד אתה יכול מה -  

 ?תחושתך מה .האלה םע דהי את להוליך נסה   .6

 

 

 

 

 

 .לפנים מטה באלכסון מהיד אותה ושחרר לפנים מאחור אלה הנף   .7

 ?וףלע האלה ממשיכה מסלול באיזה -  

 ?שוב ראשה שתתפוס לפני ,עצמה סביב אחת פעם להסתובב תספיק שהאלה ,כך חוהכ את לווסת התוכל -  

 .אותה שתתפוס לפני ,עצמה סביב פעמיים הסתובב שהאלה ,לכך להספיק צריכה התאוצה אך ,שוב נסה -  

 .היהשני ביד גם בזהירות נסה -  

 .יהיהשנ ביד ל"כנ .אותה תפוסו רוץ .לפניך רחוק צעבית בהושסיב ,כך האלה את שחרר -  
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 .ל"הנ ההנחיות מן אחדות נסה - ךידיב אלות שתיעם    .8

 ?ותנופה כוח של מידה באותה הידיים שתי פועלות האם -  

 .תנופה וניצול כוח השקעת של הושו למידה להגיע נסה -  

 .רגעית אותן ושחרר לפנים מאחור אלות הנף .יד בכל אלה   .9

  לפני ,פעמיים היושני אחת פעם בבתסתו אחת שאלה ,כך אותן ושחרר לפנים מאחור אלות הנף .יד בכל אלה .10

 .שוב ןראש את שתתפוס      

 ?הפעילויותן מ ללמוד יתןנ מה

 להיות חייבת ,במסלולה .מקום בכל לעוצרה יהיה ואפשר הדרך כל לאורך השליטה חשובה בה ,ועהנת 

 .הולכה
 ןיהעד ותוסווי את דורשת ךא ,כוח חוסכת הנפה. 
 הימהשני יותר טוב התנופה את ומנצלת יותר היחופשי אחת יד כלל בדרך. 
 הקשורים באיברים רק לביצוע ניתנות הן .גדול עהותנ בטווח מקיפות נועותתוה שחרור תחושת יש בהנפה 

 .גדול תנועה טווח המאפשרים למפרקים
 והרגליים ףהגו יישור תנועת עם מתואמת היא אם ,לגובה בהתרוממות עוזרת ידיים הנפת. 
 הנגדי בכיוון בהרמתו עוזרת ,בקשת אחד בכיוון איבר הפלת. 
 התנופה את מגבירה ,מכשיר י"ע המנוף זרוע הארכת. 
 רב אימון דורש ,זוגיים באיברים שונה כוח וויסות. 
 איפוק דורשת הולכה. 
 מיותר ממתח משחררת הנפה. 
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 ואיזון לבסיס מבסיס ברעמ

 .כובד העתקת :בנושא "הגוף ובדכל התוודעות" בפרק ההנחיות של הישיר המשכן הן ,זה בנושא ההנחיות

 .לבסיס מבסיס ברמע בשעת לקליטתו והדרכים הכובד על הושם הדגש שם

 נעשה לבסיס מבסיס ברעהמ .ךכ כדי ךתו צורה ומשנים הקודם מהמצב החדש למצב ובריםע ךאי :השאלה נשאלת

 ."פינות" ללא שקטה זרימה אלא ,מכה ואין משתפרת הקרקע םע המגע כשאיכות וחלק שוטף

 התנסות של המוגבלות את מאחור משאירים כן .לבסיס מבסיס בורעל כדי ,ושונות חדשות דרכים שמוצאים ככל

 לעיתים כשמשנים .ביטחון-אי מרגישים ,היונשי עם .ומיד בה ששולטים היחידה שהיא ,הטובה האחת ךבדר

 דרכים חיפוש הרגלי יש אם .ביניהם והמעברים חדשים למצבים יותר מהר מתרגלים ,המעברים את קרובות

 .מזדמנות חדשות תנועה ותעיב בפתירת והביטחון החופש גדל ,רבות אלטרנטיביות

 קטן הבסיס כאשר ,הכרחית האיזון פעולת .משקל-בשיווי מצאותהִ  של ממצבים למעברים יש מיוחדת חשיבות

-בשיווי נמצאים ונא בו ,אחר למצב משקל-שיװי ממצב במעברים .המשקל-ישיוו לשמירת להיערך אותנו ומחייב

 .מקומו המשנה ,הכובד במרכז שליטה על שמירה ךתו פועל והגוף האדמה משיכת כנגד הכוח מופעל ,משקל

 :םה האיזון ביכולת הגורמים

 :המרחב נתוני .א

 ;(גדול – קטן) התמיכה שטח גודל -  

 ;(נע ,קבוע) התמיכה שטח יציבות -  

 .(ישר ,עגול ,)אלכסוני התמיכה שטח צורת -  

 :עעוהמתנ של הגוף מבנה נתוני .ב

 ;התמיכה שטח מעל הכובד מרכז גובה -  

 ;בגוף וחלוקתו המשקל -  

 ;מהרגלים כתוצאה היציבה -  

 .ובאנטגוניסטים באגוניסטים המצויה הכוח מידת -  

 :ביניהם והתיאום החושים נתוני .ג

 ;והדינאמי הסטאטי -המשקל  שיווי חושי -  

 ;והלחץ המגע חושי -  

 ;(וברצועות במפרקים ,שרירים)ב העונהת חושי -  

 .הראייה חוש -  

 :נפשיים נתונים .ד

 ;האיזון על לשמור ביכולת ביטחון -  

 .האיזון לע המקשים ,ממתחים שחרור -  

 בגוף בסיסים

 ,אחרים בסיסים יש .בביטחון לגובה "צמיחה" של הסיכויים את מגדילה ליהםע שהתבססות גוף חלקי מספר יש

 .דרכם הכובד קתעתה ךתו ,בלבד געיר משען לשמש היכולים

 גשר .ולרוחב לאורך חזק כפול גשר יוצר ,ביניהם הכוחות שמשחק ,יחידות 26-מ מורכבות הרגליים פיסות

 ולמרחק לגובה לדוחפו אף ומצליח בר קושי ללא מעליו הכובד את מחזיק ,חלקיו בכל בהרמוניה פועל הוא שכאשר

 .המתאימים השרירים גיוס תוך יתורנוב בהליכה

 מוגן הוא יםנומלפ חיוניים פנימיים איברים לע הגנה לשם חזקות צמותע צדדיו משלושת המורכב ,רחב בסיס ,האגן

 ,הריתמית ההכרחית העונהת את ומאפשרים מלפנים הללו ריםהאיב על השומרים ,שרירים שכבות ארבע י"ע

 .(1984 ,לב)כ היטב מיוצב הוא אם ,איתן בסיס לשמש עשוי אגן אותו ,ולעיכול לנשימה הנחוצה
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 ופעולתם המשקל-שיווי לחושי בקשר הגדרות

 כדי ,שניתן מה כל ועושים הרצוי המצב את להשיג מנסים שבה לפעולה היא הכוונה - לאזן ,להתאזן ,איזון

 .משקל-שיווי של למצב להגיע - היינו ,אליו להגיע

 .בלבד קלה איזון עבודת ךתו זמן ךרלאו ונשמר הושג כאשר ,עצמו המצב - משקל שיווי

 וניידות הבסיס הקטנת

 ?מהר להתקדם יכול אתה האם ?בזחילה פעילים היו גוף חלקי אילו .שונים לכיוונים וזחל ןהבט על שכב   .1

 ?משקל-שיווי בעיית נוצרה האם      

 .לרצפה קרוב ךכשגופ נוספות התקדמות יכדר מצא   .2

 .לזו זו אותן קרב .מגע נקודות ארבע על הישען   .3

 .המשען נקודות שבין השטח את וכולל יותר רחב הבסיס ,מזו זו רחוקות המשען תוקודנש ככל      

 

 

 

 

 

 ?רגל או יד שאינם משען איברי בחרת האם .אחת משען נקודת שינוי ךתו ,3 הנחיהב כמו   .4

 ?לרצפה מופנה ךכשגב ניסית האם   .5

 .הבסיס את והקטן נסה -  

 .לזו זו ןוקירוב מזו זו הרחקתן י"ע הבסיס של והצרה הרחבה ךתו מגע נקודות ארבע על התקדם   .6

 .המשען מנקודות אחת שינוי ךתו ,ל"כנ התקדם   .7

  יותר קשה או קל היה האם .הקודמות לפעולות והשווה בלבד משען ותדקונ שלוש על ,7 - 3 הנחיות על חזור   .8

 ?מגע תדקונ להחליף ?להתקדם ?להתאזן      

 :בזוגות

  המשען נקודות את בהדרגה הפחיתו .משען נקודות חמש םלכ יש כשיחד שונים התקדמות אופני מצאו   .9

 .ביניהן המרחקים ואת      

 ?האיזון בשמירת ומתי בתיאום הם יםיהקש מתי      

 :הבסיס ולהקטנת ליחידים חזרה

 .התקדם .המשען נקודות את הנש .והקטן ביניהן המרחק את הגדל .מגע נקודות שתי על להישען נסה .10

 ?רגל או יד שאינן נקודות בחרת האם      

 ?להתאזן והקושי הגוף מצב ,ותיהםנותכ ,שבחרת האיברים בין קשר יש האם      
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 ?(מגע נקודות יתש ןכ גם) ידיים לעמידת (מגע ותדקונ שתי) הרגליים על עמידה להשוות ניסית האם      

 .הבא בנושא אחת משען נקודת אל מעבר :הערה      

 איזון - וממנו אליו ,קטן בסיס

 .שבחרת הבסיס מעל הגוף צורת את לשנות נסה .קטן בסיס שהיא אחת משען נקודת בחר .1

 .המשקל שיווי את לאבד ליבמ ולצדדים לאחור ,לפנים מהגוף חלק להניע ונסה אחרים קטנים בסיסים בחר .2

  הגוף חלקי את ולמתוח להחזיק נסה .הבסיסים מעל הנמצאים הגוף חלקי את להרפות ונסה קטנים בסיסים בחר .3

 .הבסיס מעל הנשענים    

 ?האיזון על השפיעו והמתיחה ההחזקה ,הההרפי כיצד    

 ?גילית מה .עצומות בעיניים 3-1 הנחיות לבצע נסה .4

 ?ההשוואה בעזרת גילית מה - ויחף בנעליים 3-1 הנחיות לבצע נסה .5

 :הבסיס אל מגיע אתה כיצד בדוק .6

 ;קטן לבסיס גדול מבסיס עבור .א  

 :אחר קטן לבסיס אחד קטן מבסיס עבור .ב  

 ;קטן בסיס אל במרחב התקדמות מתנועת עבור .ג  

 .קטן בסיס אל במרחב מהירה התקדמות ועתנמת עבור .ד  

 .האיזון על וההשפעה השונים במעברים התחושות את ההשוו    

 :צר מבסיס יוצא אתה כיצד בדוק .7

 ;מהבסיס להוציאך דךלכוב תן .א  

 ;מהבסיס להוציאך שלך לכוח תן .ב  

 .הקרקע עם המגע את והשווה חליפות 'ב-ו 'א סעיפים את נסה .ג  

 והעתקת בלימה :בנושא "ףהגו לכובד התוודעות" בפרק ראה) שונים ומעברים שונים בסיסים נסה .ד  

 .(כובד      

 :תנועה בחיבור התנסויות שתי .8

 .ביניהם חיבור יאופנ מצא .צרים בסיסים בחר ':א התנסות  

  לב תשומת תוך חדש צר בסיס אל התנועה את המשך .וממנו צר בסיס אל מעבר תרגל ':ב התנסות  

  הראשון האיזון ביצוע בזמן ההמשך על חשוב .הקודם מהאיזון אותך שהוציאה ועהנלת       

 ?"מכאן להמשיך אני יכול ולאן באתי מניין" :בחשבון וקח שאל .התנועה לכ ולאורך       

  האם ?העדפת מה ?ומודגשות ארוכות ההפסקות מתי .התנועה שטף ועל החיבור פיאו על משפיע ההתנסות אופן    

 ?לאופייך קשורה העדפתך    

 .אחר מוגבה משטח על או יציב ספסל על אןכ מהמוצעות משימות מספר נסה .9

 .רך יהיה הגבוה המכשיר סביב שהמשטח לב שים !זהירות    
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 ועהנלת מוצא עמדת - קטן בסיס

 .כדור :המכשיר

 :בכדור שחק - הייהשנ וברגל אחת רגל על עמוד .1

 .(חבר אל או) קיר אל בעט -  

 .עצמו סביב הכדור את סובב -  

 .סביבך הכדור את סובב -  

 .מעלה כלפי בכדור בעט -  

 .הרגל על כדור ןזא -  

 .הרגליים תפקידי את ולהחליף פעם מדי לנוח תשכח אל    

 ?מגוונת ועהתנ מתאפשרת מתי .ורבכד ושחק אחרים קטנים בסיסים בחר .2

 .בכדור שחק - אחר קטן לבסיס קטן מבסיס מעבר תוך .3

 ?שונים במשחקים פעולות לך הזכירו 3-1 הנחיותב שביצעת מהתנועות חלק האם    

 .בכדור שחק -קטן בסיס על האיזון ובעת לבסיס מבסיס מעבר כדי ךתו שונים גוף בחלקי כדור החזק .4

 .הכדור לע התאזן .5

 .עצירה בכל שונה משקל-שיווי כעמדת אותו ועצור כדור גלגל .6

 .להפילו מבלי לנוע ונסה שונים גוף חלקי על כדור ןזא .7

 .שלך הבסיס הקטנת ךתו שונים גוף חלקי על דורכ אזן .8

 איזון מחייב התמיכה שטח

 .ץע תוקור דלגית ,מכונית של צמיג מכשירי עזר:

 ,הקמע ,קוביות ,סולם ,קורה ,מדרכה שפת) קטנים תמיכה למשטחי לב שים - בבית ,משחקים במגרש ,ךבדר

 .(וכו׳ כסא ,גרוטאות

 .מהם ורד המשטחים על עלה -  

 .הכיוונים לכל המשטחים על לך -  

 .שונות התקדמות דרכי חפש -  

 .צרים בסיסים חפש -  

 .בכדור שחק - השונים המשטחים על -  

 .אחרים מסכן ואינך מסתכן נךאי אם בדוק .א  :הערות

 .לנחיתה ומתאים וחלק נקי הנחיתה שטח אם וודא :בהדרגה פעל .ב  

 .המשטח יציבות את נסה .ג  

 :הים בחול

 ;במים ,רטוב חול על ,צדפים מלא משטח על ,רך חול לע להתאזן נסה -  

 מהמבנים אחד כל על התאזן ;החול את להדק כדי ,מים מהם חלק על ךושפו בחול מבנים מספר בנה -  

 .ביניהם שונים מעבר אופני ומצא    
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 :צמיג בעזרת איזון

 :מונח צמיג

 ;אליו וחזור ממנו רד ,הצמיג על עמוד   .1

 ;שונים לכיוונים הצמיג על ךל   .2

 .משקל-בשיווי שונים במצבים הצמיג על עמוד   .3

 :צידו על עומד הצמיג

  .גלגולו ךתו ,העומד הצמיג על זחל   .4

 ,לצד מצד ועבור העומד הצמיג על זחל   .5

 .(בחבר עזרילה אפשר) ינוע שהצמיג בלי      

 .העומד הצמיג על בשכיבה איזון נקודת חפש   .6

 .הצמיג על תלשב נסה   .7

 .לאיזון אותו והחזר אותו הטה ,הצמיג על שב   .8

 .למטה ולא קדימה תמיד כשהמבט ,8-1 הנחיות את סהנ   .9

 .עצומות בעיניים 8-1 הנחיות את נסה .10

 :לגיתדו צמיג

 .ליוע להתקדם נסה .המונח הצמיג לע בדלגית נתר .11

 :וקורה צמיג

 .עליה קטן בסיס לע התאזן ,ליהע תרנ ,עליה בורע .הצמיג לע (קרש) קורה שים .12

 .כסאות לע מונחת כשהקורה ולהעהפ אותה םע הפעולה את השווה -  

 במעוף איזון

 בצניחה מדובר לא אם ,בלבד רגעי הוא כזה שמצב ברור .תמיכה בסיס ללא באוויר חופשי "ופףעמת" האדם

 התקרבות עם לאחרונה גברה וףעהמ תעבש בגוף השליטה באפשרויות ההתעניינות .מטוס מגובה חופשית

 אותנו מכריחים ,האדמה של המשיכה מכוח שחרור כלומר ,"המשקל חוסר" תנאי שם ,בחלל עלמס האפשרות

 או מוגבהת מסגרת בתוך קפיצית רשת) בקפצת האימונים צצו מכאן .וףעמ בתנאי בגוף שיםדח שליטה דרכי למצוא

 .ה(מדהא בגובה בור לעמ

 לאחר ,ציתיקפ בצורת גבוה יתורנ לאחר ביטוי לידי באים שהם כפי ,במעוף השליטה ביסודות רק נעסוק אנחנו

 .מגובה בנחיתהו תעונ תעוטב עזיבת

 :מאחוריה רןזומ קפיצית מקפצה

 .בריצה והמשך המזרן לע נחת ,המקפצה לע נתר ,רוץ .1

 .לאחור בריצה והמשך – למקפצה ךשפניכ נחת ,וףעהמ בזמן לאחור פנה ,המקפצה לע תרנ ,רוץ .2

 



98 
 

     והמשך הנחיתה לפני שלם סיבוב לפחות לפנות כדי ,מעוף תבשע תלעשו עליך מה ומצא המקפצה על תרנ ,רוץ .3

 .הריצה את    

 ?בסיבוב ביותר ילעפ שהיה הגוף חלק מהו -  

 ?המירבית הכוח תעהשק היתה האיפ -  

 :מוכ ,ךבגופ צורה צור - מעוף תעובש תרנ ,רוץ .4

 .'וכו סימטרי ,מפוזר ,רחב ,ישר ,מכווץ    

 .המזרן לע הבתנוע הנחיתה עם מיד המשך    

 :מתחתן ךארו רןזומ ותעטב

 ,"המתה" בנקודה מאחור העונהת בסוף .ותהטבע לע בתלייה התנדנד .1

 .המזרן לע ונחת ידיים עזוב ,לפנים הטבעות חזרת לפני    

 .במעוף גופך לצורת לב שים -  

 ?המזרן אל ישר בכיוון ירדת האם -  

 ?הנחיתה היתה ךאי -  

 ?במזרן הרגליים כפות מגע לאחר העוהתנ המשך היה מה -  

  ירידה .בלעדיהם כר-ואחר החבלים בעזרת תחילה הרגליים של איטי יישור :ותעהטב לע שפופה הפוכה תלייה .2

 .לעמידה לפנים    

 ?בירידה הגוף צורת היתה מה ?ידיים זבתע ימת -  

 ?עבקרק המגע לפני לרחף הספקת האם -  

 .קל בנדנוד ל"כנ נסה -  

 ?מאמץ ללא לעמידה (גופך כיוון) לפנים לרדת ניתן האיפ -  

 ?מגופך בחלק רבה כוח תעהשק יתההאם ה -  

 ?הידיים תעזיב בזמן במרחב הוא היה הואיפ גופך מצב היה מה -  

 .עליהם דנודנל ממנה רנתו לטבעות מקפצה קרב .3

 מגובה נחיתה בזמן המעוף על שליטה

 .מזרן על ונחת מאוד גבוה שולחן על עמוד .1

 .המזרן על תנועה המשך .מהשולחן לגובה תרנ אך ,ל"כנ .2

 .לגובה יתורנה לאחר במעוף גופך צורת שנה ךא ,ל"כנ .3

 ?לנחיתה להתכונן ,השינוי למרות ,הספקת האם -  

 ?בשקט תנחת זאת ובכל במעוף שלם סיבוב התספיק -  

 .הרגליים על מעמידה שונות מוצא ותדבעמ אתה כאשר ,הנחיתה את החל .4

 ?במעוף קורה מה -  

 ?נחתת גוף חלקי איזה על -  

 ?לנחיתה בהמשך עשית מה -  

  ומדגיש למכשיר ממכשיר עובר כשאתה תנועה חיבור והרכב ושולחן טבעות ,מזרנים ,)טרמפולינה( קפצית צרף .5

 .שונות מעוף אפשרויות    
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 ?הפעילויותן מ ללמוד יתןנ מה

 מבוצע הוא עליו המשטח מחומר מושפע האיזון. 

 .טוב איזון מבטיח ויציב חלק שטחמ -

 .האיזון על מקשה ,נע ,מעוגל ,מחוספס משטח -
 האיזון קושי גדל ,וצר קטן האיזון שמשטח ככל. 
 האיזון קושי גדל ,גבוה האיזון שמשטח ככל. 
 המבצע מנתוני מושפע האיזון: 

 .האיזון על מקשה גבוה כובד מרכז -

 .יותר קשה האיזון ,קטן וגודלן המגע נקודות שמספר לככ -

 .האיזון על משפיע המגע איבר חוזק -

   חושי כאשר פועלים במיטבם החושים .מתוח לא ךא ,היטב מוחזק להיות צריך המגע נקודות מעל הגוף -

 .שונים במצבים רבים גירויים מקבלים המשקל ושיווי התנועה  
 דק דובבג יחפה ברגל ,הפרעה וללא היטב פועלים והלחץ המגע חושי. 
 בשרירים המאמץ מידת ,האיברים מצב ,בסביבה הגוף מיקום על מידע לנו נותנים התנועה חושי 

 .ובמפרקים
 בדרך המכשולים ועל מיקומנו על מידע לנו נותן הראייה חוש. 
 לאיזון מסייעים ריכוז ויכולת נפשי שקט. 
 באיזון קשורה במעוף שליטה. 
 הזקוף במצבו כשאדם ,יחסית קלה במעוף שליטה. 
 במעוף בסיבוב מוביל האגן. 
 נוחה לנחיתה מהירה פתיחה וכן ,במעוף בגלגול הכרחי האסוף הראש. 
 בתנועה עצירה יש שם כי ,נדנודים שני בין "המתה" בנקודה נעשית נעות טבעות או נע חבל עזיבת. 
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 וכוחו כובדו דרך זוג לבן התײחסות ':ג פרק

 הקדמה

 .רב ואימון הדרגתי לימוד דורשת היא .מאליה המצליחה פעולה אינה זוג בן עם להתנועע

 בפרק "הגוף דימוי" ובספר "יחסים" בפרק ,"המרחב אל צא" )בספר "בתנועה להיות" בסדרה הקודמים בספרים

 ,הקודמים בפרקיו ,זה בספר גם .חברים םע מיוחדת לתנועה התייחסות ישנה ,("להתמצאות מוצא כנקודת הגוף"

 במונחים לחבר והסתגלות בהתחשבות נתמקד זה בפרק .דוניםיהנ הנושאים להבהרת זוג בן עם פעילויות מוצעות

 .חבר עם לפעילות נעבור ךכ-אחר ורק הקשיים והבהרת עצמית בפעילות פעם מדי נתחיל ,כך לשם .כוח וויסות של

 בן של וכוחו כובדו אף אלא ,בחשבון לקחילה צריכים האחד המבצע של והכוח הכובד רק לא זוג בן םע ותבפעיל

 .נגדו או איתו ומופעל פעיל להיות היכול ,הזוג

 ביחסי ,במגע הקשר בהעמקת והמשך תיאום ,התחשבות ,כרותיבה החל ,ולהפע שיתוף של בדרגות היא הפעילות

 .כובדו בכל חברו על סומך האחד כאשר ,מלאה תלות עד חלקית בהרמה זרהע ,ודחיפה משיכה
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 וכוחו ודכוב ךדר זוג בןל התוודעות

 גוף חלקי של והורדה הרמה

 .בזוגות לעבודה כהכנה עצמית התנסות

 .מהקרקע רפה יד הרם ,לצדדים ידיים ,פרקדן שכיבתב   .1

 .מתוחה יד הרם - מוצא עמדת מאותה   .2

 ?וחהתמ כשהיא או רפה כשהיא ,היד את להרים יותר קל מתי      

 .היד אותה את הרמת למעשה .מהקרקע מרפק הרם ,לכתף כפופה יד ,פרקדן שכיבתב   .3

 ?יותר כבדה ?יותר קלהכ הורגשה האם      

 .היד באותה ל"הנ סיונותיהנ לע חזור ,יםאפי שכיבתב   .4

 .ילהעהפ היד שלצד לשכמה וכן יהיהשנ ליד שפעלה היד ןבי בתנוחה להבדל לב ושים דןפרק לשכיבת חזור   .5

 ?יותר כרחבה ומורגשת לקרקע יותר קרוב נחה היא האם      

 .היהשני ביד אך ,5-1 הנחיותב יםהמוצע סיונותיהנ לע חזור   .6

 .חהוומת רפה ,וכפופה ישרה ברגל 5-1 הנחיותב סיונותיהנ על חזור   .7

  הם עליו לבסיס ,לכובדם לב םושי להרימם עדיין ניסית שלא גוף חלקי הרם - אפיים או פרקדן בשכיבת   .8

 .וזהירה איטית ולהורדה יםנשענ      

  .חזרה אותה והרם אפשרי כיוון לכל רגל הורד ,במותניים ידיים בתמיכת ,("נר") כתפיים לעמידת התרומם   .9

 .כתפיים בעמידת הגוף את לאזן מנת על ינגד משקל מהווה יהישנ רגל      

  כשהרגל) להרימה וקשה יותר בדהככ מורגשת היא כיוון ולאיזה ולהחזירה הרגל את להוריד קל לאן בל שים      

 .(מאחור הגוף שרירי חזרה אותה מרימים ,הגוף של הקדמי לכיוון יורדת      

 

 

 

 

 

 

 

 

 .לקרקע חזרה ולהורידם בודדים איברים להרים אתה יכול מהן ,שונות תנוחות מצא .10

  .מחובר הוא אליו ,המפרק מבנה מה .האיבר של העוהתנ יוצאת מאין לב שים .וההורדה ההרמה אופן את בדוק      

 ?תנוחה ובאיזו במיוחד להרים קשה איבר איזה בדוק .םרהמו באיבר המתח מידת את בדוק      
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 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 קשה הרמתו ,לגמרי רפה איבר .בהרמתו תרעוז ,האיבר ךאור לכל כוח גיוס. 
 ומקוצר" כפוף כשהוא איבר אותו מהרמת קשה ,מלאה בפשיטה איבר רמתה". 
 הקדמי בצידו לגיוסו ביחס הגוף של האחורי בצד כוח בגיוס ניכר הבדל יש. 
 באגן נמצא הגוף של הכובד מרכז. 
 איברים בהרמת הכובד על משפיעה בהם התנועתיות ומידת המפרקים מבנה. 

 חבר של ודלכוב דעותהתוו

 להרפות ,ממתח להשתחרר החבר מסוגל מידה באיזו לחוש ניתן כאן .בהרפיה אימון לאחר לעסוק כדאי זה נושאב

 .בך ולבטוח

 .למופעל לעהפו בין בתפקידים להתחלף יש משימה בכל

  את מפיל ,מלמטה הגנה משמשת היהשני כשידוו 'א יד את בזהירות מרים 'ב .מלאה בהרפיה פרקדן בשכיכת 'א .1

 .אחרים גוף בחלקי בזהירות יעשה כך .ליהע 'א יד    

  ,לחוש סהנמ הפעיל .חברו של המניפולציה י"ע כאב יחוש שלא ,ביטחון הרגשת לקבל צריך ,רפוי השוכב החבר    

 .במיוחד כבד ,המורפה וברח של ראיב איזה    

  משמש 'א שהעלמ .התנוחה את לשנות כדי ,'א של גוף חלקב ךמוש 'ב .לעצמו שבחר בתנוחה רפוי שוכב 'א .2

 .חדשה צורה לו הצר ,'ב היוצר ביד כחומר    

 .חדש למקום אותו לגרור מנסה 'ב-ו רפוי שוכב 'א .3

 .וחזרה לישיבה עד בזהירות 'ב את מוביל 'א .4

 ?פעולה כדי ךתו תפקידים להחליף התוכלו .שיינזק מבלי חדש למקום אותו לגלגל מנסה 'ב-ו רפוי שוכב 'א .5

 .הקרקע לע לשכיבה הכיסא מן בזהירות אותו מוריד 'ב .כיסא על רפוי יושב 'א .6

 ?'ב-ול 'א -ל ביותר הבטוחה הדרך מהי    

 .עצומות המורפה כשעיני ל"הנ הפעילויות מן אחדות נסו .7

 ?הפעילויות מן ללמוד ניתן מה

 לשני רוחש שהאחד באמון רבה במידה תלויה משותפת בפעולה הצלחה. 
 שונים מסוגים בהתנסויות לרכוש ןתני אמון. 
 צריכה האמון ודרגת ,הפעיל החבר פעולת על הפיקוח אפשרות את מפחיתה עצומות בעיניים ההרפי 

 .במיוחד גבוהה להיות
 שונים זוג ינב םע אמון דרגת לאותה להגיע ניתן לא. 
 בזוגות התנסות כלב שישולב רצוי ,זה מסוג תרגול. 
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 ומשיכה דחיפה דרך החבר לכובד עותדהתוו

 שמשך ,מינכהאוזן רק תולעש הצליח זאת .עצמו את למשוך לאדם קשה .זו את זו המשלימות הפוכות פעולות שתי

 ...יפה פוריס - ראשו ברעמת באוחזו הבוץ מן עצמו

 מקום שהוא באיזה ומעוגן הקבוע ,מולו או מעליו במשהו אחזילה המושך על ,קדימה או מעלה עצמו משיכת לשם

 .אליו משיכה ומאפשר

 .'וכו קרקע ,קיר כמו ,דוחף הוא ממנו לו מחוצה למשהו זקוק ,עצמו לדחוף הרוצה האדם

 .בו למשוך צריך ,חבר של איבר לפשוט דיכ .לחץ עליו ולהפעיל לדחוף צריך .חבר של איבר לכפוף כדי

 .קטן השניים יןב והמרחק ...אל מידת היא המשיכה .הדדית ודחיפה דחייה גם יש .אדם בני בין הדדית משיכה יש

 .גדל השניים יןב והמרחק ...מ תמיד היא הדחיפה

 ודחיפתו כובד בלימת

  ,הבסיס על לאמצע אגן החזר .לפנים באלכסון שנמצא לגוף קרובים מרפקים ,כפופות בידיים קיר על הישען   .1

 .ישרה לעמידה עבור      

 .לאחור בלבד ידיים עותבבאצ הגוף את דחוף .באלכסון אחת בחטיבה הגוף כל ךא ,1 הנחיהב כמו הישען   .2

 ?הגעת היכן עד .מרפקים ליישר לא      

 

 

 

 

 

  עד .בלבד מרפקים יישור י"ע לאחור ףגואת ה דחוף .הידיים פיסות שורשי על רק ךא ,1 הנחיהב כמו הישען   .3

 ?הגעת היכן      

 ?השתנה מה .ביחד מרפקים שריוי באצבעות לאחור הגוף את דחוף ,1 הנחיהב מוכ מוצא דתיעמב   .4

 .לדחיפה נוח מוצא מקום למרפקים מצא .הדחיפה התחלת לפני לצדדים מורמים שהמרפקיםכ ,4 הנחיהב כמו   .5

 ישרה לעמידה יחזור שהגוף כזאת במידה כוח השקע ךא ,5 הנחיהב כמו לאחור הגוף את לדחוף שוב נסה   .6

 .בנחת

  .בקיר בתמיכה הידיים י"ע בלימתו לאופן לב ושים לפנים גוףאת ה הטה ,ישרה מעמידה   .7

 .לאט ףוהג כובד את בלום      

 .הקיר עם ההתנגשות בעוצמת להבדל לב שים .לאט המתכופפות בידיים ךכ-ואחר ישרות בידיים לבלום נסה      

 :בזוגות

   להטיה מגיע אתה ידיו כפיפת ךותו נשען אתה ;מאחור ךפיתכ על ידיו שם ,איתנה הדבעמי העומד חבר   .8

 .לאחור באלכסון      

 .לעמידה חזרה בזהירות ךאות דוחף החבר -  
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  יקלוט הוא .ךתפיכ על החבר ידי כפות את מרגיש שאתה לפני לאחור בתנועה מתחיל כשאתה ,8 הנחיהב כמו   .9

 .בעדינות לעמידה חזרה ךאות ידחוף ךכ-ואחר ידיו פיפתכ י"ע אליו לאט אותך ויקרב ךכובד את      

  לבלום מנת על ,לפניך איתנה לעמידה במהירות ויעבור לאמצע מעבר ידחוף ,הדוחף החבר ךא ,9 הנחיהב כמו .10

 .חלילה וחוזר מאחוריך אל ויחזור ידחוף ,מלפנים ךכובד את      

 .לך אחראי הוא .פסיבי ֱהי ה -  

 .אליו הנדחף לקליטת האחריות את אליו ולהעביר שלישי חבר ממול להעמיד רצוי אל :הערה      

  מוכ חברך ךאות יבלום שם .לאחור לאמצע ברעמ עצמך ודחוף הקיר אל ןהישע .חבר ומאחוריך קיר לפניך .11

  בקבלת אקטיבי עםפו פסיבי אתה עם)פ בקיר ךעצמ שתבלום כדי ,לפנים לאמצע מעבר ךאות ידחוף הוא .קודם      

 .(ודחיפתו ךובדכ      

 .אחת ביד רק עצמך ודוחף ,ממול ולחבר לקיר צידית עומד כשאתה 11 הנחיהב כמו סונ .12

 .בקיר הרגל תבעזר עצמך לבלום נסה .13

 ?הפעילויותן מ ללמוד ןנית מה

 עזועיםזו חזקה התנגשות מונעת דרך לאורך כובד קליטת. 
 הכוח השקעת ומידת מהירות ,דרך באורך קשורה דחיפה. 
 כובדו של הבלימה יכולת שיפור ךתו בשלבים נלמדת הזוג-ןלב אחריות קבלת. 
 כי ,חלקי כובד של ובלימה בדחיפה אותם ללמוד יותר קל ךא ,ונחיתה ניתור לגבי תקפים ל"הנ העקרונות 

 .התנועה את להאט אפשרות יש

 הדדית לדחיפה כוח גיוס

 :בזוגות

 .לקו מעבר השני את לדחוף מנסה האחד .הזוג-ינב לפני קו .1

 .המנפיל נזהר רק ,מתנגד אינו השני .האפשר ככל ממנו רחוק השני את לדחוף מנסה האחד .2

 .המוצא עמדת אתעם פ מדי החליפו    

   ובמגע שונים מכיוונים אותו הדוחף ,יהשנ של לדחיפתו גדומתנ האפשר ככל ואיתן רחב בסיס על עומד האחד .3

 .הנדחף ושל שלו שונים גוף בחלקי    

  בחלקי במגע ,שונות מוצא מדותעב נסו .מהשני האחד האפשר ככל להתרחק מנת לע ,זה את זה דוחפים השניים .4

 יזהרו!ה .םוניש דחיפה איברי ועם יםונש גוף    
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 .לישיבה אחר במקום שיקום עד עצמו בכוחות בתנועה וממשיך לשכיבה נדחף היושב .5

 .גופו בכובד רק מתנגד הנדחף .בעמידה התחילו .הדחיפה ךדר כל רךלאו הנדחף םע קשר מנתק אינו הדוחף .6

 .בהתנגדות כוח מגייס הנדחף ךא ,ל"כנ .7

 .ביניכם מעיכתו י"ע בלון פוצצו :בלון עם משחק .8

 ?תילויועהפ מן ללמוד יתןנ מה

 נוחות-אי הרגשת תיווצר שלא דיכ ,לכך מוכן הזוג-ןכשב זהירה להיות צריכה הדחיפה. 
 בכוח לכך דגנהמת אדם לדחוף קשה. 
 תוצאתה מעוצמת מפחית ,הדדית בדחיפה תיאום. 

 משיכתו ךדר החבר ובדלכ התוודעות

 .אורך( מטר 2.5) ניילון בחבל בזה זה הקשורים (אורך מ"ס 60) מקלות 2 מכשירי עזר:

 :בזוגות

 .אליהם ,לקו ברעמ זה את זה ומושכים שונים באיברים בזה זה המחזיקים השניים ןבי מפריד קו   .1

 ?החבר כובד כל את למשוך קל איבר באיזה      

 ?החבר כובד כל את ךלמשו נוח איבר באיזה      

  הוסף .ךכובד י"ע קלה התנגדות ךתו למקום ממקום ךאות ךלמשו ךלחבר תן .יהשנ את מושך מי החליטו   .2

 .הלאה אותך למשוך להצליח לו המאפשרת במידה רק אך ,בכוח התנגדות גםלכובדך       

 .ומהיר פתאומי באופן ךמוש 'א   .3

 ?קורה מה .וכובדו כוחו בכל חברו למשיכת מתנגד 'ב   .4

  לאיזון שתגיעו דע ידיים ישרו ,זה של הידיים במפרקי זה החזיקו ,ממול העומד הזוג בן לרגל רגליים קרבו   .5

  באלכסון טיםומ עומדים שניכם) הזוג-ןב של בדווכ תחושת את לאבד מבלי לישיבה יחד רדו .הדדית הכבמשי      

 .ך(הדר כל לאורך ישרות הידיים ,לאחור      

  י"ע לעמידה עלו אז ורק הזוג-בן כובד תחושת יבטיח ביניכם שהמרחק כדי ,לאחור חזק שכומִ  ,בישיבה   .6

  .(מעלה לאחור באלכסון מוביל הראש) הדדית משיכה      

 ?ךהמשו החבר של ובדוכ את יןיעד חשים ואתם להעמ הגעתם האם      

 .בלבד בכובדו לו מתנגד הזוג-כשבן לישיבה תחילה ירד מי והחליטו הקודם סיוןיבנ שגמרתם כפי מדועִ    .7

 .יורד ינהש .ולהע כשהאחד - ביניכם התחלפו   .8

 .ובדוכ בעזרת מושך הזוג-ןשב ךכ י"ע ויתרומם ,בקרוס פרקדן שכיבה עד יגיע - לקרקע המגיע   .9

 .ידיים לנתק מבלי האפשר לככ רב זמן בידיים זה את זה ומשכו ברגליים בדחיפה ותנגדהת צרו ,בישיבה .10

  במידה חזק אינו המפרק יכ ,באמה - הידיים פיסות בשורשי היא בידיים ההדדית שההחזקה לב שימו :הערה      

 .חזקה הכלמשי להתנגדות מספקת      

 .יבהכשב או בישיבה ,הדבעמי ךאות ךלמשו לו ותן חברך של שונים גוף חלקי סביב ךידי שים .11
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 ?ל"הנ במשימה הידיים מקום את למלא תוכלנה רגליך האם .12

 .לו קשה ומתי ךאות ךלמשו לו קל מתי לב שים .המושך החבר של גופו למצב לב יםש      

 .לתגובותיו לב שים .עליו להקשות נסה .עליו להקל נסה      

 ?ךבחבר בהם שצפית לאלה דומות כעת ךתחושותי האם .ךברח את ךלמשו הגיע ךתור      

 

 

 

 

 

 

 :טר(מ 2.5 באורך) ניילון בחבל בזה זה הקשורים (מ"ס 60 באורך) מקלות שני עם

 .מחזיקים אתם בהם למקלות המחובר חבל י"ע הוא ביניכם כשהקשר ל"הנ מהמשימות אחדות נסו .13

 ?ביניכם הפעולה בשיתוף משהו משנה זה האם      

 ?הפעילויות מן ללמוד יתןנ מה

 בכוחו רק ולא הכלמשי הוא ודבכוב להשתמש כדי .לאחור בגופו נוטה המושך. 
 ודובכו כוחו לכב דגנהמת חבר ךלמשו קשה. 
 רב תיאום דורש הבמשיכ הדדי איזון. 
 הזוג-בני בין הקשר על מקל (עזר מכשיר ללא) אמצעי בלתי קשר. 
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 נשיאתו דרך החבר ובדכל התוודעות

  ,יותר גבוה יתרומם שהמנתרך כ שונים באופנים בהתרוממות לו מסייע 'ב-שכ לגובה רנתמ 'א :עומדים השניים   .1

 .הוא ניתורו לו מאפשר מאשר      

 .הניתור לפני המרים לקראת רץ כשהמנתר ל"כנ   .2

 .ביניהם תפקידים ומחליפים נעים הזוג-בני כששני ,2 הנחיהב מוכ   .3

 .הקרקע אל בנחיתה לו מסייע 'ב ,גבוה במקום עומד 'א   .4

 ?עליו 'ב של ובדוכ עם לנוע 'א להיוכ .בזהירות עליו שוכב 'ב ,דייםיו ברכיים בעמידת 'א   .5

 .עליו השוכב חברו עם במקצת רומםלהת מנסה 'א .עליו בשוכ 'ב ,יםאפי בשכיבת 'א   .6

 .'ב נשיאת כדי ךתו ממקומו לזוז מנסה 'א אך ,6 הנחיהב כמו   .7

 .הקרקע על ותנשאר 'ב רגלי .מתוחו "קפוא" שוכב 'ב-כש ,ומרימו בעורפו פרקדן השוכב 'ב את תופס 'א   .8

 .זקוף כשהגו להרים - יישורן ועם ,םרהמו של למראשותיו ברכיים היטב ףולכפ .הגב בכוח להרים לא :הערה      

  סמיכה לשכיבת 'א רגלי את ומרים בברכיים מחזיק ,'א רגלי בין דמוע 'ב .בפישוק קדמית סמיכה בשכיבת 'א   .9

 .מאוזנת      

 .ידיו על מתקדם 'א-כש בהתקדמות 9 הנחיהב כמו .10

  וטהנה 'ב בעזרת מהרצפה דייםיו גו מרים 'א .'ב י"ע יוכירב היטב מוחזק 'א-שכ ,9 הנחיהב כמו מוצא תעמד .11

 .(אווירון) כפופות בברכיים לאחור      

 

 

 

 

 

 

 

 

 .למעלה השניים וידי בקרוס רגלייםעם  'ב ,בפישוק רגלייםעם  'א ,גב אל גב ישיבהב .12

 .לפנים גו כפיפת ךתו רגליו פיסות אל אותם ומוביל 'ב ידי פיסות מפרקיב מחזיק 'א      

 צהחּו 'א עותבאצ) מעלה המורמות 'ב ידי במפרקי מחזיק ,כפופות בברכיים בפישוק עומד 'א ,גב אל גב בזוגות .13

 גב על רפוי שוכב 'ב .ברכיים יישור תוך מטה קדימה 'ב את ומושך 'ב מותלשכ מתחת גבו מעגל 'א .(פנימה והבוהן

 .'א גב על בבטחה שוכב 'ב אם ולבדוק ידיים לשחרר אפשר זה בשלב .'א

 .ושלך שלו הכובד למרכז קרוב תמיד הרם .ונשיאתו שונים באופנים חבר הרמת .14
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 ?הפעילויות מן ללמוד ןנית מה

 בהם מתנסים היו שלא ,בפעילויות להתנסות להעזה אף ןכול הבטיחות להרגשת תורמת ההדדית העזרה 

 .זרהע ללא
 איתו תיאום ולשם כובדו לכ לנשיאת טובה הכנה היא ,החבר מכובד חלק נשיאת. 
 וממנ חלק לע לוחץ ולא הגב לכ על מפוזר זה ובדככש החבר כובד לנשיאת מתאים הגב. 
 יותר כבד הוא אחרת ,משקל-ובשיווי רפוי להיות צריך ישאהנ החבר. 
 צדדיו משני זה את זה מאזנים גופו חלקי כששאר (באגן) כובדו למרכז קרוב מתאפשרת כבד חבר הרמת. 
 מוטלת המתקדם בשלב .חברים ינש בידי חבר נשיאת :למשל כמו ,בקבוצה פעילות הוא הבא השלב 

 .אחת עונהבו תבע (יותר או) הקבוצה מחברי שניים לע לבטיחות האחריות

 חבר היפוך

 .רך משטח על חבר היפוך לנסות אפשר וונשיאת החבר כובד בהרמת רב תרגול לאחר

  ומושך 'ב לשכמות מתחת גבו גלעמ 'א .'ב ידי במפרקי מחזיק בפישוק 'א-כש להעמ מורמות בידיים גב אל גב .1

  רגל ראח רגל מרים 'ב-ו לפנים הקרקע אל ,רפוי השוכב ,'ב ידי את מוריד ,יםכיבר יישורך תו מטה קדימה אותו    

 .פנים אל פנים לעמידה ךומתהפ    

  במפרקי תופס ,גבו על 'א את ומקבל מתכופף 'ב-כש ידיים לעמידת ולהע 'א .פנים אל פנים - הדרך באותה חזרה .2

 .מאחוריו לעמידה לאט רויזחומ 'א ידי    

  ,הוא לכתפיו מעבר 'א בקרסוליתופס  'ב-כש ידיים לעמידת עולה 'א .בפישוק ומדעה 'ב של ולגב ופניו ומדע 'א .3

 .לפניו הידמעל 'א את מושך ,איטי ברכיים יישור ותוך ,לפנים וגו ברכיים מכופף    

  וומוריד במותניים אותו התופס 'ב גב לע עצמו מוריד 'א .ייםרכוב וג כפוף לפניו עומד 'ב ,גבוה במקום ומדע 'א .4

 .לקרקע בזהירות    

 .חזרה ולרדת גבוה למקום לעלות 'ב-ל וזרע 'א .5

  זרהעב חזרה ירידה יםעומבצ מתכננים שניהם .ויאל להגיע 'א-ל וזרע 'ב-ו הוגב למקום תלועל 'ב-ל וזרע 'א .6

 .הדדית    

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 בגוף שליטה אפשרויות ופותח הנאה ךולנהפ ךלהופ גורם ,במצב שליטה של תחושה משדר חבר ךהיפו, 

 .השניים בין להעוהפ שיתוף ללא קיימות היו שלא
 זה על זה לסמוך לומדים השניים. 
 ובאחריות בזהירות לעולפ לומדים הזוג-בני שני. 
 ולא ,רב בקושי נרכש התיאום מיםעלפ .זמן פרק באותו זוג-ןב כל םע נרכש לא שניים בין ולהעהפ שיתוף 

 .בולטים גופניים הבדלים בגלל תמיד
 םרהמו של הכובד למרכז מתחת להיות חייב המרים של הכובד מרכז. 
 מבוקרת כובד להעתקת גורם ,גבוה ןהאג להרמת ברכיים יישור ךתו מטה לפנים םרהמו החבר משיכת 

 .להעמ החבר כובד כל את ךלמשו ךצור ואין
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 הדדי ואיזון בתיאום איזון

 ,ךר ,מעוגל ,מחוספס ,מוגבה ,אלכסוני ישר ,כצר שונים בסיסים לע היחיד של שונים באיזונים ואימון סיוןינ לאחר

 .הדדי ואיזון ,זוג-בן עם תיאום ךתו באיזון להתנסות ניתן ,וכו׳ נע ,קשה

 .רבה וסבלנות בו התחשבות ,הזוג-לבן הקשבה של רבה מידה דורש זוג בן םע האיזון

 הוא שניהם של הכובד ומרכז לבסיס מחוץ נמצא מהמתאזנים אחד כל של הכובד שמרכז ךבכ מאופיין הדדי איזון

 .נוואיז את מאבד השני גם ,הקשר את משחרר יםנהמתאז שכשאחד מכיוון ,הדדית תלות של מצב זהו .ביניהם

 תיאום תוך איזון .א

 :השניים בין מגע ללא

 .הצורה את משלים השני .צר בסיס לע גוף צורת יוצר האחד .1

  כדי ,המעברים את גם ןנכלת יש .שביניהם ביחסים מקומם משנים אך ,מראש מוסכמת זהה צורה יוצרים השניים .2

 .בלבד באיזון והעצירות שוטפת פעולה ווצרישת    

 .רעיונותיהם שילובתוך  בתנועה שביניהם הקשר את ומחפשים שונים איזון אופני מוצאים השניים .3

 .'וכו מתאזנים שניכם ,מתאזן השני ,תומך האחד .איזון אפשרויות חפשו ,האחיזה את לנתק ליבמ ,ידיים באחיזת .4

 ודחיפה הדדי איזון .ב

 .מתנגד כשהוא ומשקל-משיווי הזוג-בן את להוציא נסה .1

  מאשר לבסיס קרוב כוח יותר נחוץ האם .קלה דחיפה י"ע משקלו-יומשיו ומוציא 'ב .צר בסיס על מתאזן 'א .2

 ?ממנו רחוק    

 .משקל-יובשיו שארוישת ךכ זה לע זה שענוהִ  .3

 .הדדית דחיפה ךתו המקום מן יחד זוזו .4

 .לישיבה יחד ורדו זה על זה ונשעהִ  .5

 .הדדית דחיפה תוך לקום ונסו ביניכם המגע שטח את החליפו ,זה לע זה נותעהש ךתו קומו    

 ?חברו לע יותר סומך הזוג מבני מי לראות ניתן האם    

 הבמשיכ הדדי איזון .ג

 .היטב הזוג בן של הכובד את ולחוש משקל-וישיוב להישאר מנת לע הדדית משיכה .1

 ."משיכתו ךדר החבר ובדכל התוודעות" בנושא 9-5 הנחיות את נסו .2

 .לשניכם בטוח בסיס עליו שיש מוגבה במקום ,1 בהנחיה מוכ .3

 .דיהד איזון לשם הדדית משיכה .הארץ על השני ,מוגבה מקום לע ומדע הזוג מבני אחד .4

 .תלייה בעמידת הדדי איזון .תלוי בחבל מחזיקים השניים .5
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 וחבר י"ע נישא כשהוא מתאזן האחד .ד

 .לאחור גו הטיית י"ע מתאזנים ושניהם 'ב של מותניו את חובק ברגליו 'א .1

  ידיים יישור ךתו לאחור גוף הטיית .וירכי לע ועומד העולה 'ב בידי מחזיק ,כפופות ובברכיים קושפיב דומע 'א .2

 .הדדי לאיזון איטי    

  בהנפת ברגל דחיפה ותוך 'א ברכי על ידיו שם 'ב .לפנים פשוטות והידיים בקרוס הרגליים פרקדן בשכיבת 'א .3

 .עליו כתפיים עמידתל עולה - 'א ידי ךבתו כתפיו ושימת לאחור היהשני הרגל    

 ?מהפעילויות מן ללמוד יתןנ מה

 רב תיאום ודורש בקלות מופר הדדי איזון. 
 אליו ולהסתגלות הזוג-ןב להכרת הזדמנות פותח הדדי איזון. 
 דמי מתגלה ,בו נתן שחברו האמון את המפר. 
 בתגובותיו התחשבות ךתו עשיתנ היא אם ,ומחכה מחזקת זוגה-ןלב התנגדות. 
 משותף חיפוש ךתו והסתגלות התאמה דורש הוא .פתאומי באופן להשגה יתןנ ואינ הדדי איזון. 
 ולהצליח דיח לעבוד ורצון הדדי אמון דורש ךא ,לביצוע ןיתנ ,שונה כובד בעלי של הדדי איזון. 
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 הזוג -בן של הכוח להפעלת התייחסות

חקיםב הסתכלות ש  חקים של שונים טיפוסים חושפת מ  ש   .זוגם-ינולב למשחק ביחסם מ 

 של לסביבה מגיע הוא כאשר ,מתגלית מעניינת תופעה .הגבוהה חברהב מקורו ,הנוקשים וחוקיו הטניס משחק

 מכים הם .להישרד הסיכוי בעל הוא החוק על העובר ,החזק שרק תודעה עליבו וממורמרים מתוסכלים אנשים

 םותחה למגרש מעבר רעוב שהוא ךכ י"ע מגיב והכדור ומרירותם תסכולם את עליו מוציאים ,כוחם לבכ בכדור

 תקרבם החוקים על שמירה הטניס קחששבמ לכך להסתגל עליהם ,להפסיד אוהבים שאינם כיוון .מפסידים והם

 שיישאר ךבכ ולזכות בלבד הנחוצה במידה בכדור לחבוט ,כוח לווסת לרצונם בניגוד מעטכ לומדים ךוכ .צחוןילנ

 .המותרים בגבולות

 .מיידי משוב מבטיח המשחק כי ,היטב כוח וויסותב לאמן ניתן המחבט משחקי בכל

 מטבעו הדורש ,זוג-ןב עם המשחק .בולטים אופי וקווי רבות תכונות ,היטב המסתכל בפני חושפת התנועה

 :מספר ותאדוגמ הנה .לאחרים יחס אף מגלה ,אליו התייחסות

  מתחשב הוא אין .מוצא המחפש מיותר כוח צבירת או פנימי רוגז המסמלות ,חזקות מכות מכה ,האגרסיבי .א

  ,הכדור עם מחבטו של הגס המפגש בפני הגנה לעמדת נכנס זה .אלה חזקות מכות על לענות וזוג-בן ביכולת    

 .מכה להשיב סיכוי ללא עליו המתפוצץ    

  הקושי ולמרות אליו כראוי מכוונת היתה שלא ,חבטה על םג לענות ומשתדל הזוג-בבן המתחשב הוא ,יבדהא .ב

 .לנוחיותו זוגו-ןלב הכדור את תשלח שהמכה ךכ וחוכ לווסת אף מנסה הוא ,לענות    

  על נמצא רבכ הכדור ,ולענות הכדור אל לרוץ מחליט שהוא ועד אליו קרוב מגיע שאינו כדור רואה ,ההססן .ג

 .הארץ    

  את השולחת ,גבוהה בקשת כלל דרךב מכותיו .טההחב בשעת נראה הוא ךאי לו שחשוב האיש הוא ,האלגנטי .ד

  .המחבט עם המפגש זווית בגלל ,בקשת ותנלע הזוג-בן את אף ומכריחה רבה כוח השקעת ללא רחוק הכדור    

  יפה ראותילה כדי ,לו הרצויה בתנוחה עצמו להעמיד הזדמנות לחובט ונותנת הכדור דרך את מאריכה הקשת    

 .פעולה בשעת    

ה ,היעיל .ה כ  ה מ  כ    המפגש לפני המחבט של הארוכה וכרדמ הנוצרת ,כוח וויסות תנופה של תוצאה שהיא ישירה מ 

 .ותנלע יתקשה שלא הזוג-בן אל ישר בכיוון היא כשהדרך ,הכדור םע    

 לקבל הזוג-ןבל המאפשרת ,כוח השקעת של מתאימה ומידה ארוכה תנופה לאחד דרך מוצאים היטב המשחקים

 .בזמן עליה לענות ואף ומדויקת ישירה מסירה

 ממושך זמן מעמד להחזיק הרוצה .עצמו משחק אותו אצל במשחק לשינויים גורמים ,עייפות ומידת רוח מצב

 מאמץ של מוסרית נוצר כך .למכה מכה בין נוחה לתנוחה מחבט להוריד ואף מתח להרפות לומד ,המחבט במשחק

 .והנאה יעילות המבטיח .ומנוחה
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 הכוח וויסות על חפצים פעתהש ':ד פרק

 הקדמה

 עותבהאצ ארבע מול לפעול יכולה והןבה בה ,הנפלאה היד .החיות לבין ביניהם ילההמבד ,לבני־האדם ניתנה מתנה

 .החפץ ונותכולת המשימה לאופי בהתאם המשתנה ,כוח תתוך השקע בהם ולשלוט חפצים לתפוס יכולה ,האחרות

 השונות לתכונות התנועתית בתגובה הוא כאן כשהמיקוד ,יזום כוח וויסותב בוש היא ועהנבת ההתנסות ,זה בפרק

 לתנאים בהסתגלות הכוח וויסות מודגש .בהם המשתמש של חוהכ השקעת על אלה תכונות השפעתו חפצים של

 .ישנ מצד המכשיר ולתכונות אחד מצד האדם ליכולת המתאימים ,פתרונות וחיפוש מוכתבים

 :חפצים של מרכזיות תכונות לשלוש מתייחסות ההנחיות

 .לכבד מקל - החפץ דבכו .1

 .נוקשה עד מגמיש - החפץ עשוי ממנו החומר .2

 .'וכו מרובעת ,עגולה - החפץ צורת .3
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 לכבד מקל :החפץ כובד

 קל מכשיר םע כוח וויסות

 .עף-כדורי ,ספסלים ,בלונים :מכשירי עזר

 .שונים גוף חלקי לע בלון אזן -   .1

 .לשני אחד גוף מחלק זהירה עהובתנ בלון העבר -  

 .גוף חלק על הבלון איזוןוך ת התקדם -  

 .להודפו והמשך יוונוכב נתר ,מעלה בלון הדוף .שונים גוף בחלקי מעלה בלון הדוף .2

 .(צץיתפו שלא ,היזהר) שונים באיברים עליו לחץ .הקרקע לע הבלון .3

 .שונים באופנים מעליו עבור ,מהספסל נחת ,ספסל על הליכה ךתו מעלה בלון הדוף .דיודצ ינמש ומזרנים ספסל .4

 ?ארצה יגיע ןלובשה לפני ,לספסל מתחת רבוולע בלון וףדלה אף התצליח    

 .עף-כדור םע ל"הנ מההנחיות אחדות לע חזור .עף-בכדור שחק .5

 .זהות פעולותב הכוח תהשקע מידת השווה .הבלון לתכונות תכונותיו השווה .לו המתאימות פעילויות הוסף    

  פעמים מספר שניהם את הדוף .זהה לגובה שיגיעו ךכ מעלה שניהם את זרוק .בלון היובשני עף-רכדו אחת ידב .6

 .רצוף    

 .ייםדיב שניהם את סלתפו שתצליח ךכ ,בזהירות הדוף .הרגליים כפות על עף-וכדור בלון ןזא .7

 .יחד עף-ובכדור בבלון שחקו :בזוגות .8

 כבד מכשיר עם כוח וויסות

 .חכו-כדורי ,סל-כדורי :מכשירי עזר

 :קבוצה או זוגות

 .ידיים בשתי כוח-כדור מסרו .1

 .כפופות בברכיים איתנה לעמידה לב שימו -  

 .ידיים כוח לחסוך כדי ,הכדור מסירת כדי תוך ברכיים ישרו -  

 ?כבד כדור אתם תופסים ךאי -  

 .הדרגתית לבלימהך דר ךלאור מתכופפות והברכיים הידיים - המגע עם ,לקראתו ידיים ושיטהו -  

 ?אחת ביד כוח-כדור להדוף כלוהתו .2

 ?ימין ליד שמאל יד בין בכוח הבדל יש האם -  

 .קבוע מרחק ביניכם סמנו .3

 .במהירות רב די פעמים מספר כוח-כדור ביניכם והדפ -  

 .במסירות מייד והמשיכו סל-בכדור כוח-כדור החליפו -  

 .העונהת חושי של עותעת זהו ?מהרגיל קל הסל-כדור האם -  
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 .סל-כדורב השניו כוח-בכדור מחזיק הזוג-מבני אחד .4

 .הפלתם ללא המסירות מספר את וסיפרו ברצף בזריקה כדורים החליפו -  

 ?הכדור לכובד בהתאם כוח לווסת ההצלחתם -  

 ?הסל-כדור זריקת םע כוח לרסן ההצלחתם -  

 .מהקודם טוב הישג והשיגו שוב סונ -  

 .בישיבה הפעם ךא ,בוש נסו -  

 ?ועדמ ?יותר קשה זה האם -  

 .ביחד אליו שיגיעו ,כך לחברו אותם ומגלגל הארץ על סל-רובכדו כוח-בכדור מחזיק הזוג-ימבנ אחד .5

 .הרגליים בכפות בדחיפה ל"כנ נסו -  

 .שונה שלכם המוצא כשעמדת בידיים שוב וסנ -  

 ?הכוח סותיווב יותר מדייקת יד איזה -  

 ?תריו ייקתדמ רגל איזה -  

 .זה אחר בזה אותם קולט הזוג-בן .הכוח בכל כדורים גלגלו -  

 שונה במשקל וריםכד עםכבד ל מקל

 .כוח-כדור ,סל-כדור ,בלון :עזר מכשירי

 :זהה פעמים מספר או זהים זמן בפרקי וסנ ,בזוגות

 .ולתפוס לגובה לזרוק .1

 .האפשר ככל רחוק לגלגל .2

 .האפשר ככל רחוק לזרוק .3

 .האפשר ככל רחוק להדוף .4

 .המכשירים שלושת םע לבצע יכול שאתה נוספות פעילויות בחר .5

 :שונים בימים התנסות מסלולי בשלושה הפעילויות את בצע -  

 .בלון םע מכן ולאחר סל-דורכ עם מכן לאחר ,כוח-כדור םע יותמהפעילו אחת כל :ראשון מסלול    

 .כוח-כדור עם ולבסוף סל-כדור םע מכן לאחר ,בלון םע מהפעילויות אתת כל :ינש מסלול    

 .לסירוגין - מכשיר לכב יותמהפעילו אחת כל :שלישי מסלול    

 ?חהכו השקעת השתנתה האם ,המהירות את שינית כאשר -  

 ?המשמעותיים התפקידים את נטלו גוף חלקי אלו -  

 ?לפעילות ףוהג לכ הצטרף מתי -  

 ?במיוחד כבדכ הורגש הכוח-כדור המסלולים באחר האם -  

 ?מהרגיל קלכ הורגש הסל-כדור המסלולים באחד האם -  

 ?להוהפע על הבלון של המיוחדות תכונותיו השפיעו ךאי -  
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 שונים ובחומרים בכמות המלאים ,בקבוקים םע כוח וויסות

 .(ידית םע) ריצפז בקבוקי חמישה ,וחבלים כדורים :מכשירי עזר

 .ריק - 'א בקבוק

 .מים בחלקו מלא - 'ב בקבוק

 .מים מלא - 'ג בקבוק

 .חול בחלקו מלא - 'ד בקבוק

  .חול מלא - 'ה בקבוק

 .הטבלה את ומלא בקבוק כל םע הפעילויות את נסה

אילו איברים  הפעולות

 מרכזיים בפעולה

עם איזה בקבוק היה 

 ?הכי נוח לבצע

נוח לבצע מהר או 

 ?לאט

 .בידית ותפוס מעלה כלפי זרוק .1
 

 .ותפוס הבקבוק סיבוב תוך למעלה זרוק .2
 

  של רב מספר המונח הבקבוק את סובב .3

 .סיבובים    
 

  היד פיסת את סובב .ביד בקבוק החזק .4

 .מלווה שהבקבוקכ    
 

 .בעצמך פעולות בחר .5
 

 .שונים ממרחקים כדור בעזרת בקבוק הפל .6
 

  התקדםו שונים גוף חלקי על בקבוקים ןזא .7

 :איתם    

 ;שונים בגבהים .א          

 .שונים בגדלים בסיסים לע .ב          
 

  .בקבוק כל לידית חבל קשור .8

 :ופעלבחבל  החזק    

 ;ופותנבת .א          

 ;בסיבובים .ב          

   ,החבל אל הקשור הבקבוק עם בוס .ג          

 לקפוץ לחבר תן .ךיד על המוחזק             

 ;מעליו             

  שחרר - תאוצה יצבור הבקבוק כאשר .ד         

  .(בזהירות!) החבל             

 ?יעוף עוצמה ובאיזה כיוון לאיזה             
 

 :בזוגות
 

  ךחבל ךוסב אחר בקבוק בעל פגוש .ה          

 ;הבקבוק תאוצה במהלךו בחבל              

  ךשחבר ,ךכ חבל בעזרת בקבוק משוך .ו          

 ;עליו ךלדרו יצליח לא             

 .דגנהמתך ברחמ בקבוקים חטוף .ז          

 

   

 

 רשום!  ?מה למדת מן הפעילויות
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 כיסא - כבד בחפץ שליטה

 .שונים במקומות בשקט אותו והורד בידיים כיסא הרם   .1

 ?אחת ביד הכיסא את מרים כשאתה הפעולות על לחזור התוכל -  

 .("כבד חפץ בהרמת איברים ברירת" :לנושא חזור)! גבך על שמור -  

 .בשקט נחת ,עליו לעליה תרנ ,והורדת ועם כיסא הרם   .2

 ?אחת ברגל להרימו לכהתו .שונה במקום אותו והעמד ברגליים כיסא הרם   .3

 .איתו והתקדם שונים גוף בחלקי כיסא הרם   .4

 .לעיל מהמוצעות אחדות פעולות לע וחזור ,לכיסא אותו קשור ,הכיסא על כבד ספר שים   .5

 .דךכוב את ובולמות הקרקע על תחילה מתייצבות ךשידיכ ממנו ורד הכיסא לע עמוד   .6

 .קטנים בסיסים על ,שונות מוצא תעמדומ ,הכיסא על התאזן   .7

 .נייד או נייח כשהוא עליו ואיזון מעליו מעבר אפשרויות ובדוק מהרגיל הנשו באופן הכיסא את הצב   .8

 .החדש ממצבו הכיסא את והורד הנף .הרם   .9

 .ברעש ליפול לו תיתן אל .שונים למקומות שונים גוף בחלקי הכיסא את דחוף .10

 .לישיבה בירידה ל"כנ .הכוח מירב לחסוך העשויה ,ממנו הקימה דרך מהי ובדוק הכיסא על שב .11

  לשטף שאף .שונה באופן ,שונה במקום והצבתו בהרמתו העונהת את והמשך הכיסא על ותנהישע בעזרת תרנ .12

 .פעולה      

 אלכסוני ספסל - וכבד יציב חפץ על כוח וויסות

 .סולם על האחד בקצהו מונח ספסל ,כוח-כדור ,סולם ,ספסל :מכשירי עזר

  הגבוה השלב דע בהדרגה אותו והעלה הסולם של הרביעי השלב על מוצב כשהסולם פעולה כל התחל :הערה

 .הפעולה אותה ביצוע המאפשר ,ביותר     

 :בזהירות אותו והורד הספסל של התחתון חלקו את הרם .1

 ;לספסל כשפניך בידיים .א  

 ;לספסל ךכשגב בידיים .ב  

 .לספסל ךכשצד אחת ביד .ג  

 ?הספסל הרמת עם אותם ויישרת ברכיים תכפפ האם -  

 ?וההורדה ההרמה אורך לכל זקוף יהיה ךשגב לב שמת האם -  

 ?בעמידה בהרמה העיקרי הכוח בא מניין -  

 :הדרך באותה ורד הסולם דע הספסל על עלה .2

 ;שונות במהירויות רגליך לע .א  

 ;מושכות ךשידיכ יבהבשכ .ב  

 .הצידה בגלילה .ג  

 .בגלגולים .ד  

 ?ביותר הגבוה לשיפוע הספסל את להעלות יכולת הנחייה באיזו -  
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 ?מדוע ?פרקדן בשכיבת או יםאפי בשכיבת ,יותר רב בכוח הידיים מושכות מתי -  

 ?מדוע ?גלגול או גלילה :כוח יותר דרש מה -  

 .בקרקע לגעת מבלי ,עליו שתהיה דע סביבו וטפס מתחתיו הספסל על היתלה .3

 .הקרקע על לנחיתה מוביל שונה גוף חלק ירידה כשבכל ,מהספסל רד .4

 .כוח-כדור איתך מוביל כשאתה 2 סעיףב ותעונהת את נסה .5

 ?הפעילויות מן ללמוד יתןנ מה

 דרך לאורך בהדרגה שיתענ היא כאשר ,יעילה כבד חפץ בלימת. 
 דרך לאורך מואצת היא אשרכ ,יעילה כבד חפץ הדיפת. 
 בידיים שיתענ הפעולה אשרכ גם ,חפצים ובהדיפת בבלימה חשוב תפקיד לרגליים. 
 ףובג זוגיים באיברים כוח הבדלי יש. 
 זוגיים באיברים שונה בכוח בשימוש קושי קיים. 
 תעהשק מידת את לשנות בכדי .בה להמשיך שואף ,זמן לאורך מסוימת כוח בהשקעת בפעילות הנמצא 

 .מחדש הסתגלות בתהליך צורך יש ,הכוח
 המלווה החפץ משקל שינוי עם משתנה איכותן - זהות פעולות. 
 תמיכה נקודות 4 -ב היטב מיוצב הוא .מישיבה ליותר לשמש עשוי כיסא. 
 קל הופך ןשהאג דע לפנים ההטי יש .האגן גדנ משקל מהווים והגו כשהוא מכיסא בקימה מוביל הראש 

 .ברכיים כפיפת ךתו לפנים גו מהטיית מתחילה הירידה גם .מזדקפים ואז הרגליים מעל וברע ומשקלו
 ךכל בנוי לא הגב .מהרגליים לבוא צריך ,בעמידה כבד חפץ בהרמת העיקרי הכוח! 
 הגוף מבנה בגלל ,לאחור מאשר ,לפנים למשוך יותר נוח. 
 מעוגל גוף מאשר ,להזזתו וחכ יותר דורש ארוך ףוג. 
 המשא ושל ףהגו של הכובד למרכז קרוב מרימים כבד משא. 
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 הכוח וויסות על השפעתו - גמיש - נוקשה: החומר

 שונות תכונות בעלי מכשירים עם תנועה

 .גומייה ,בלח ,מקל: עזר מכשירי

 :את הובל .1

 .המקל בעזרת החבל .א  

 .החבל בעזרת המקל .ב  

 .הגומייה בעזרת החבל .ג  

 .החבל בעזרת הגומייה .ד  

 .הגומייה בעזרת המקל .ה  

 .המקל רתעזב הגומייה .ו  

 .הכוח וויסות הגוף תנועת של המבט מנקודת הפעילויות את השווה  

 .מהירה תאוצה מתקבלת מהם באיזה ובדוק המכשירים משלושת אחד לכ הנף .2

 .מהיד החפץ את שחרר - סיוןיהנ משלבי באחד -  

 .ךראש לעמ גבוה ךרגלי כפות בעזרת מהחפצים אחד כל הרם .3

 .שונים ניתורים בסוגי ,ומעליהם מתוכם ,כםתול ונתר הקרקע לע מעניינת בצורה החפצים את סדר .4

 .מהם אחד לכל אופייניות פעילויות מספר ומצא לחוד מכשיר כל עם פעל .5

 :בזוגות

 ?הצלחת האם .דחיפהוב הכבמשי ,גומייה ,חבל ,מקל רתעזב חברך את הובל .6

 .ובהורדה בהרמה ל"כנ .תפקידים החליפו    

 .חברך םע קשר ליצור מנת על ,מהחפצים שניים שלב .7

 .מהם אחד בכל לשליטה הנחוצה הכוח השקעת את טהמבלי ,תנועה חיבור לבניית החפצים בשלושת השתמשו .8

 נוצות מלא רך כר עם כוח וויסות

 .ועהנבת ואופיין אותן לחקות שניתן ,שונות דמויות ממנו ובנה הכר את מחץ .1

 .פעולה על המקלות הכר של אחרות סגולות מצא .2

 .עליו לשכיבה - בניתור ורעבל מסוגל שאתה ,למרחק הכר את זרוק .3

 .אותו וקלוט לקראתו תרנ ,לגובה כר זרוק .4

 .יישמע ךב שמגעו מבלי ,שונים בגבהים יםונש גוף חלקי על הכר את קלוט .5

 .חדשה להנפה תוביל שקליטתו ך,כ אותו ושחרר כר ףנה .6

 :כר בעזרת איזונים .7

 ;שונים גוף חלקי על מונח שהכרכ ןהתאז .א  

 ;למשנהו גוף מחלק הכר העברת תוך התאזן .ב  

 .הגוף של שונים בסיסים לע הכר על התאזן .ג  
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 :בזוגות .8

 ;ביניכם המרחק שינוי ךתו הזוג-ןלב כר הדיפת .א  

 ;ביניכם המרחק שינוי ךתו הזוג-ןלב כר זריקת .ב  

 ;שונים באופנים הזוג-ןב עם ריםכ החלפת .ג  

 ;ועליו הכר אל גלגול - ומשם הזוג-ןב על איזון .ד  

 כרים; החלפת ךתו איזון .ה  

 .ממנו המוחזר הכר ותפיסת גלגול ,הזוג-ןלב כר זריקת .ו  

 (."כיסא - כבד בחפץ שליטה" :ראה) ובזוגות ביחידים הכר םע בפעילויות הכסא עם פעילויות שילוב: העהצ .9

 צעיפים עם כוח וויסות

 :פרוסים הצעיפים .1

 .העוהתנ את וחקה בריחופם הסתכל .א  

 .ךעלי שינחתו ,כך מתחתם היכנס .בריחופם הסתכל .ב  

 .ומעליהם סביבם נוע ,לשני מאחר עבור .יזםזלה מבלי עליהם נחת .הקרקע על פרוסים יפיםעהצ .ג  

 .יםהצעיפ לתכונות המתאימות נוספות עילויותפ מצא .ד  

 .צעיף יד כשבכל ,בקצה מוחזקים הצעיפים .2

 .לך משדרת הצעיף שהחזקת ,לתחושה תנועתך התאם -  

 ?הכוח השקעת מבחינת צעיפים םע ךתעתנו אופי מהו -  

 .לעגולה קרובה וצורתם זהב זה עטופים, הצעיפים .3

 :והשווה 1 הנחיהב המוצעות ילויותעהפ לע חזור -  

 ;הרחיפה .א    

 :הםעלי הנחיתה .ב    

 ;ומעליהם סביבם ,עליהם ,איתם הנע ךגופ תנועת .ג    

 .עליהם בשליטה הכוח השקעת מידת .ד    

 .זהב זה הקשורים צעיפים שרשרת .4

 ;קרקעב געיי לא שהקצה כך, ביד השרשרת את הנע .א  

 ;חזרה וקימה לקרקע ירידה ךתו ל"כנ .ב  

 ;שונים התקדמות אופני תוך ,'א בסעיף כמו .ג  

 ;בקצה שוב אותה תפוסו אותה שחרר ,הצעיפים שרשרת את הנף .ד  

 .הידיים פעולות בין השווה .היהשני ביד' דעד  'אסעיפים  .ה  

 .4 הנחיהו 2 הנחיהב בפעילויות הכוח השקעת את השווה -  

 ?עילויותהפ מן ללמוד יתןנ מה

 לדחיפה מתאים המקל רק. 
 בקלות מונף החבל. 
 והתקצרות התארכות של ייחודית תכונה לגומייה. 
 שונות תכונות ליעב במכשירים בשימוש ,נחוצה זהות בפעולות שונה כוח השקעת. 
 התנגשויות מונעת הכר רכות. 
 לתפיסה נוח הכר. 
 נוח בסיס משמש הכר. 
 החפץ צורת שינוי םע משתנה הכוח השקעת. 
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 הכוח וויסות על השפעתה - החפץ צורת

 כדור גומי ענק מנופח

 .ומלמעלה מלמטה ,מהצד נסה .הכדור של האפשר ככל גדול חלק בגופך הקף   .1

 ?מדוע ,לא אם ?הכדור אל ךכשגב ,גם ניסית האם -  

 ?הגלגול את התחלת ךאי ?נעצרת האיפ .איתו כשאתה בזהירות גלגולו ךתו הכדור של הגדול חלקו את הקף   .2

 .איתו ורוץ שונים ףוג בחלקי הכדור את דחוף   .3

ת   פעמים כמה .שייעצר עד סביבו בסו ,אותו והשג הכדור את דחוף -    גלגולו? בשעת אותו ִהקפ 

 .הירידה בשעת בזהירות ךכובד לוםבו הכדור ומעל על עבור   .4

 .הכדור כלפי שונות מוצא מעמדות המעבר את התחל -  

 .גופך( י"ע יעצרי שלא כדי ,חזקה להיות צריכה הדחיפה) ךומעליעליך  שיתגלגל ךכ שכב ,כדור גלגל   .5

 .יפהדבה ךממ אותו והרחק אפשרי אופן לכב כדור הרם   .6

 .מראש מסומנת לנקודה עד לידו התגלגלו הכדור את גלגל   .7

 .קלה כובד העתקת י"ע קלות לתנודות גרום ,הכדור על התאזן   .8

 ?ברגליך האיטי גלגולו תוך וללכת עליו לעמוד התוכל   .9

 .מקל לך המושיט חבר י"ע העזר -  

 .וכו' "לגלגל" ,"להתגלגל" :כמו ,פעילות במונחי - כדור בעזרת לביצוע הניתנות הפעולות כל את רשום .10

 .'וכו רשת-כדור ."21" ,מסירות ,למשל הגדול בכדור אותם ונסו בכדור הנהוגים משחקים בחרו: בקבוצה .11

 ןזרומ מ"ס 100×  60×  60 נמוך ארגז

 (אורך×  גובה×  רוחב)          

 .ידיות-פתח הרוחב בדפנות .עור או ברזנט ומעליו מילוי הארגז של ןהעליו בשטחו

 .שונים באופנים ונממ ורד עליו עלה .שונים מכיוונים הארגז אל התקרב   .1

 !לנחיתה לב שים .המעוף בשעת הגוף צורת שינוי ךתו דור לגובה ונממ תרנ .הארגז על עלה   .2

 .וב שונים גוף חלקי תמיכת ךתו הארגז מעל עבור   .3

 .(במקפצה העזר .מדי גבוה הוא אם) בו מגע ללא הארגז מעל עבור   .4

 .שונים באופנים הארגז על התגלגל   .5

 .שונים בסיסים על הארגז על התאזן   .6

 .צידו על אותו תהפוך או ממקומו אותו שתזיז עד הארגז את דחוף   .7

 .שונים באופנים וצא היכנס: הפוך ארגז   .8

 .פנותיווד על ןהתאז -  
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 .אחריך הארגז את ךמשו   .9

 .'וכו "על לשכב", "להפוך": כמו ,פעילות במונחי - ארגז בעזרת לביצוע הניתנות הפעולות כל את רשום .10

 חישוק

 .שונים באופנים החישוק וסביב מעל ,חוצה ,פנימה תרנ .הקרקע על מונח חישוק   .1

 , הידיים אל עובר כשהכובד ,החישוק ומעל סביב מקום לכל ךברגלי להגיע ונסה החישוק ךבתו ידיך קבע   .2

 .כולו או חלקית      

 .סביבו בידיך וטייל החישוק ךבתו ךרגלי קבע   .3

  אל ךא ך,ורגלי ידיך אסוף - לכיוון כיוון בין .הכיוונים לכל וממנ חוצה ךורגלי ידיך לטבוה החישוק ךבתו שב   .4

 .בקרקע בהם תיגע      

 .שייפול לפני מירבי פעמים מספר מהירה בריצה אותו הקף .עצמו סביב אותו וסובב חישוק העמד   .5

 .מעליו לקפוץ אף ונסה שונים גוף חלקי מעליו העבר .עצמו סביב אותו וסובב חישוק העמד   .6

 .מעליו ונתר אותו השג ,חישוק גלגל   .7

 .המעבר לזווית לב שים .וכובת ועבור אותו השג ,חישוק גלגל   .8

 ?יותר חישוק להרחיק מצליחה יד איזו: והשווה שמאל ביד כר-ואחר ימין ביד חישוק גלגל   .9

 .שלך המוצא עמדת את משנה כשאתה ,קלות תותנוע י"ע שונים גוף חלקי סביב חישוק סובב .10

 .בסיבובו ולהמשיך לתופסו נסה .למעוף אותו ושחרר ביד חישוק סובב .11

 .למרחק ,למעלה חישוק זרוק .12

 .עליה "יתלבש" שוקשהחי ך,כ בה וקלע בשטח מטרה העמד .13

 .'וכו "לשים" ,"לגלגל" :כמו פעילות במונחי - חישוק בעזרת לביצוע הניתנות הפעולות לכ את רשום .14

 מקל עם כוח וויסות

 .בערך מ"ס 80 באורך מטאטא של מקלמשיר עזר: 

 אנו יציבים מתי ?החוקים אותם פועלים הגוף ילגב גם םהא ?במאונך או במאוזן ,לייצבו קשה ומתי המקל יציב מתי

 ?הקרקע על במאונך או במאוזן ,יותר

 .לצד מצד מעליו רנתו במאוזן הקרקע על מקל הנח .1

 .(עצירתו ענמ) לצד דמצ גלגולו תוך מעליו תרנו אחר גוף בחלק או בידך המקל את גלגל .2

 ?עצרויה לפני המתגלגל המקל מעל בעצמך להתגלגל התספיק -  

 ?מדוע ?נגדו או גלגולו כיוון עם ,זאת תעשה יווןכ מאיזה -  

 .גופך מאיברי באחד וגלגולי "ע עצירה המקל ןמ עמונ אתה אשרכ ,רצופות פעמים כמה נסה ,הצלחת אם -  

 .מעליו ועבור וחזור הלוך ולגלגל המשך .המתגלגל המקל מעל ךבעובר הידיים על נחת -  
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 .שייפול לפני שנית אותו ותפוס אותו עזוב .האחד קצהו על המקל דהעמ .3

 ?שייפול לפני ולתופסו לחזור ולהספיק ממנו להתרחק לכתו מרחק לאיזה -  

 ?שייפול לפניבריצה, אותו להקיף התספיק -  

 ?שייפול לפני .מעליו להעביר תוכל גוף חלקי מהכ -  

 .בגופך צרים בסיסים על המקל את אזן .4

 ?מאוזן או מאונך כשהוא נו,לאז לך קל מצב באיזה -  

 ?מדוע ,לאזנו לך קל גוף חלקי איזה על -  

 .שבחרת הצר הבסיס על המקל איזון ךתו מוצא עמדות שנה -  

 .שבחרת הצר הבסיס על המקל איזון תוך בחדר נוע -  

 ?היטב המקל איזון ךתו ,בה ועלנ שהחלטת במהירות וענל אתה היכול -  

 .צר בסיס על המקל איזון תוך צר בסיס על עצמך אזן .5

 .במאוזן או במאונך צר בסיס על עצמך אזן -  

 .לתשובותיך הסברים מצא ?המקל על הפועלים החוקים ךעלי פועלים האם -  

 .שוב תשובותיך את ובדוק מוגבה במקום עצמך ןאז -  

 .'וכו" לזרוק" ",לאזן" :מוכ ,פעילות במונחי - מקל עם לבצע שניתן הפעילויות לכ את רשום .6

 

 .והמקל החישוק ,הארגז ,הגדול הכדור בעזרת לעשייה הניתנות הפעולות כל את רשום

 :לביצוע הניתנות ולותעפ

 במכשיר אחד בשניים מהמכשירים בשלושה מהמכשירים בכל המכשירים

 

 

 

 

 

   

 

 .אפשרי מכשירים במספר פעילויות שלב

 .שונות כוח השקעות הבלטת ךתו עתינות חיבור בנה
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 בתחנות פעילות: חפצים לתכונות השונה היחס כוםיס

 הפעולה:     עזר: מכשירי

 ;תחנה בכל סיונותינ 10 בצע .א       אלות

 .תחנה בכל כוח וויסות להדגשת נוספת משימה הצע .ב      עף-כדורי

 כוח-כדורי

 ספוג-כדורי

 חישוקים

 ספסלים

 מתח

 עבה חבל

 קיר

 1 תחנה

 .הצדדים לשני היורד חבל מונח ולמעלה צדדיו משבי מתח על באלכסון יםנמושע שוודיים ספסלים ינש

 את יחוש שהחבר כדי ,לאחור היטב הישענו .הספסל על ורדו עלו דידה איזון ותוך בלח קצה אחד כל תפסו ,בזוגות

 .ביניכם מתוח בלכשהח גדינ משקל לו ותהוו משקלכם

 2 תחנה

 .הארץ על המגע מקום את וסמן המירבי למרחק כוח-כדור הדוףכוח. -עם כדורי

 3 תחנה

 .האלה תמהפל הימנע .אותה ותפוס סיבובה ךתו מעלה אלה זרוקעם אלות. 

 4 חנהת

 .מסומנים שונים ממרחקים החישוק ךדר ספוג-וכדורי עף-כדורי זרוק .תלוי חישוקעם 

 5 תחנה

 .מרחקים סמן .שונים ממרחקים הארץ לע מסומן עיגול לתוך כדור גלגל .ספוג כדוריעם 

 6 תחנה

 .מירבי פעמים מספר ,אחת סיבוב בתנופת צידו לע חישוק סובב .חישוקיםעם 

 .משלך תחנות הוסף

 .כוח בוויסות חפצים מיני כל להשוות יתןנ .בלבד ותאדוגמ הן המכשירים בין ההשוואות כל :הרהע

 למטרה קליעה

 .קטנות אבנים או אצטרובלים ,מטרה לוח עזר: מכשירי

 .אבנים אליו זרוק: בלוח לקליעה מתאים במרחק דועמ .1

 .הקליעות את ךלעצמ סמן -  

 .בהרבה התרחק ,רב בכוח לוחב הפגע האבן אם -  

 .התקרב ,פעמים מספר כלל בלוח פגעה לא האבן אם -  

 .ברגל ,ביד הלוח אל אבן או אצטרובל והדוף שב .2
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  ,עהיהפג לצליל הקשב .להציץ מבלי ךראש מעל בלוח לפגוע נסה .המטרה לוח אל מופנה ךכשגב שב או עמוד .3

 .לכך בהתאם התרחק או התקרב    

 ?למטרה יחד הגיעו האם .זהה בגודל אבנים שתי ידיים בשתי אחת בבת זרוק .4

  חזקה התנגשות ללא ללוח יחד עושהגי ,כך כוח לווסת ההצלחת .צטרובלא ובשנייה כבדה אבן אחת ידב זרוק .5

 ?בו    

 .השונות בקליעות שונה כוח וויסות הדורש ,למטרה קליעה משחק המצא .6

 ?הפעילויותן מ ללמוד ניתן מה

 יציבותו גדלה ןכ, הקרקע עם כלשהו גוף של המגע שטח שגדול ככל. 
 קטן, נשען ועלי הבסיס אם, מיציבותו מאבד מאוזן גוף. 
 יציב בלתי מכשיר על מאשר, יציב מכשיר על לשלוט יותר קל. 
 פרקיםשמִ  מחלקים העשוי, הגוף מאשר, צר בסיס על לייצב יותר קל, אחת מחטיבה העשוי, מכשיר 

 .ביניהם מחברים
 המכשיר לתנודות עצמו להתאים המאזן חייב, ונאיזו תוך מכשיר עם התקדמות בשעת. 
 נוסף קושי מהווה, המכשיר איזון תוך צר בסיס על המאזן איזון. 
 בו השימוש על רבה השפעה, המכשיר עשוי ממנו, לחומר. 
 יענהמ של הכוח וויסות על היעהמשפבתנועה,  משלו מהירות, ועהתנ המאפשרת צורה בעל חומר לכל. 
 קשה מחומר עשוי כשהחפץ, גובה אותו מעל ברממע פחות מאיים, ךר מחומר העשוי מכשול מעבר. 
 מיוחדות ועהנת הזדמנויות נותן, ריק שתוכו מכשיר. 
 (ונאצל גם האם) ניידותו מידת על משפיע המכשיר כובד? 
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 :3תרשים מספר 
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 :5תרשים מספר 
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 :7תרשים מספר 
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 :9תרשים מספר 
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 :10תרשים מספר 
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 :11תרשים מספר 
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 :13תרשים מספר 

 

 


