
רמת הביצוע שלתכנות    
באמצעיםספורטאי הישג    

":לא קונבנציונליים"   

    " אימון מנטאלי": או                      
)2015אוקטובר ( ר רובי שלו”ד

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



שחייניםשל בהכנה המנטאלית הגישה המודרנית 
)2015( –רובי שלו ר "כתב וערך ד

אנחנו הכי פחות טובים אבל": מי אמר
"לא נבוא בגישה שלילית       

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



שחייניםשל בהכנה המנטאלית הגישה המודרנית 
)2015( –רובי שלו ר "כתב וערך ד

אנחנו הכי פחות טובים אבל": מי אמר
"לא נבוא בגישה שלילית       

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



מחשבות הן  
.אנרגיה

.כוחזו הסיבה שיש להן  

.מילים הן אנרגיה

.כוחזו הסיבה שיש להן 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



טבעית של הגוף לגירוי,               הוא תגובה לא רצונית "רפלקס"
תגובה זו משמשת            בדרך כלל למטרות. חיצוני או פנימי

: בין הרפלקסים החשובים           .             הישרדותיות
. ורפלקס המציצה                   רפלקס המצמוץ

. לגירוי חיצוני או פנימי, נלמדת, הוא תגובה לא רצונית" רפלקס מותנה"
מנטאלי \בהיבט הנפשי. בהיבט הגופני הוא מאפיין את דפוס הטכניקה

 .  הוא תוצאה של אמונות שליליות ופחדים

שחייניםשל בהכנה המנטאלית הגישה המודרנית 
)2015( –רובי שלו ר "כתב וערך ד

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



הכנה מנטאלית
)2015( –ר רובי שלו "ד

פחדים ואמונות שליליות

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



מובאות, ספורטפי גדולי  -חוסן מנטאלי על 

יוגי ברה –" חצי מנטאליים"תשעים אחוזים מהמשחק הם "  -

נר'ברוס ג –" עליך לאמן את הצד המנטאלי כמו את גופך"  -

גרי מק –" על מה שתחשוב ישפיע על איך שתרגיש וכיצד תבצע"  -

טומי בולט –" יותר קליעות מהגוף' מפספס'הראש "  -

 –" רוב האנשים לא משתמשים בו נכון. המוח הוא כלי רב עוצמה"  -

גווייר'מרק מק      

לעיתים נדרש ממש מעט כדי. כל הרעיון הוא לזכות ביתרון כלשהו"  -

דון שולה –" בראש –והיתרון . לזכות ביתרון אבל אתה חייב את זה    

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



טיי קוב –" החלק החשוב ביותר בגופו של השחקן נמצא מעל לכתפיו"  -

סקוט המילטון –" טוב או רע יותר 15%תחת לחץ אתה יכול לתפקד "  -

בעזרת מחשבה, זאת. 'תענוג'ל' לחץ'כשאתה נהנה זה מתמיר "  -

קאן גריפיי האב וקאן גריפיי הבן –" נכונה    

התכונה החשובה ביותר שספורטאי חייב לרכוש היא קשיחות"  -

מיה האם –" מנטאלית    

כריס אוורט  –" קשיחות תחרותית היא תכונה נרכשת ולא מולדת" -

מובאות, ספורטפי גדולי  -חוסן מנטאלי על 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



זה ישפיע 100אם הוא מעל . במשחק צמוד אני בודק דופק"  -

קסון'פיל ג –" על החלטותיי    

רלס ברקליי'צ –!" קחו שליטה על חייכם: המסר שלי פשוט"  -

היכולת לנצח את עצמי היא ללא ספק הרווח הגדול ביותר"  -

אולגה קורבוט –" שזכיתי בו מהעיסוק בספורט    

אתה חייב חלומות ומטרות אם אתה רוצה להשיג ולו משהו"  -

לו הולץ –" בעולם הזה    

מובאות, ספורטפי גדולי  -חוסן מנטאלי על 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



ני'והן צ'ג –!" הייה החלום"  -

אינני רואה דרך אחרת . אני מאמין אדוק בהצבת מטרות"  -

ורדן'מייקל ג –" להגשים ולו משהו  

קארל לואיס -" הכול קשור למסע ולא לתוצאותיו"  -

השחקנים, עם כמה יוצאים מן הכלל. הכישרון לעולם אינו מספיק"  -

ונסון'יק ג'מג –" הטובים ביותר הם גם אלה שעובדים הכי קשה    

וינס לומברדי –" ככל שתעבוד קשה יותר כך יהיה קשה יותר להיכנע"  -

והן נייבר'ג –" החיים הם אוסף של נבואות עצמיות שהתגשמו"  -

מובאות, ספורטפי גדולי  -חוסן מנטאלי על 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



מטרתנו בחיים היא למצוא את האש. לכל אחד מאיתנו אש בלב"  -

מרי לו רטון –" הזו ולשמור עליה    

גורמת לך להמשיך , המשמעת. מוטיבציה מתניעה אותך"  -

ים רייאן'ג –" לנוע    

 –" גישה לקויה –היחיד בחיים  )המגבלה(אני מאמין שחוסר היכולת "  -

סקוט המילטון    

והן וודן'ג –" להפריע למה שאתה יכול -אל תיתן למה שאינך יכול "  -

מסודר המאמין כי (mind)הדבר הגדול ביותר לספורטאי הוא מוח "  -

טייגר וודס –" ניתן לזכות בכל תחרות    

מובאות, ספורטפי גדולי  -חוסן מנטאלי על 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



הכנה מנטאלית

להכשיר את הרובד הנפשי של השחיין :משמעה

על ולמטרות משנה בתהליך התחום -למטרת                
.במסגרת זמן ידועה מראש               

"הפנמה", "מודעות", "הבנה" :התהליך מבוסס על

התמרה לתוכנית האימונים כחלק", "רציונאליזציה"
".מגורמי יכולת הביצוע

)2015( –ר רובי שלו "ד

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



: מטרותיה
!) והמוכנות(ניתוב וויסות הנכונות . 1       

הנפשית כחלק מיכולת הביצוע האימונית          
.והתחרותית          

                      
.הקניית גישה חיובית לאימונים קשים ולתחרויות. 2                      

" ויסות עצמי"הקניית כלים לפיתוח יכולת של . 3                    
.במהלך תחרויות                        

הכנה מנטאלית
Martin, D. Carl, K. Lehnerz, K.(1991)י "עפ) 2015( –ר רובי שלו "ד

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס  2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



והיכולת ההתנהגותית "כוח רצון"פיתוח . 4

".מן הכוח אל הפועל"להוציא זאת     

"  תכונות אישיותיות" ביטוי מוחשי וייצוב של  . 5          
. ייחודיות לענף הספורט              

וליכולת "עצמאות"להכוונת השחיין : ומעל לכול. 6                  

          ".עצמית חינוך"                      

הכנה מנטאלית
Martin, D. Carl, K. Lehnerz, K.(1991)י "עפ) 2015( –ר רובי שלו "ד

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



הכנה מנטאלית
.Schnabel. Harre. Krug. Borde. (2003) -י "עפ) 2015( –ר רובי שלו "ד

תנאי יסוד להתפתחות האישיות הספורטיבית

סביבה                                אופי הפעילות                                 שחיין

מטרות -דרישות *מבנה הפעילות           -תכנים *תהליכים נפשיים                 *

פ חברתיות"דרישות שת*דינאמיות         -עצימות -היקף*סימני היכר אישיותיים          *

תנאים ואמצעים לאימון*התנהגות                  -חוויות *מבנה גופני                        *

דרישות משתנות
של אופי      

הפעילות והתנאים

סביבה חברתית

היררכית פעילות
פרטנית     

ערכים, חושים
מטרות, רצונות

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



אינטלקטואליזציה של

תהליך האימון

הכנה מנטאלית

אימון מנטאלי

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



מדיטציה ודמיון מודרך
2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



מטרת האימון המנטאלי היא לשפר
"המחשה פנימית" ידימהלך תנועתי על 

של הספורטאי

מנטאלית, הוא הצגה שיטתית אימון מנטאלי
של רצף תנועתי ללא ביצוע

הלכה למעשה

Beyer, E. (1987)

אימון מנטאלי

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



יכול להאיץ את תהליךאימון מנטאלי 
איכותית הדמיההלמידה דרך 

...של התנועות

עוזר בעיקר לשפראימון מנטאלי 
מיומנויות ספורטיביות הנדרשות

ברמות גבוהות של תנועות קואורדינטיביות
ושילובים תנועתיים

Beyer, E. (1987)

אימון מנטאלי

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



יכול להשפיע לחיוב האימון המנטאלי

הדמייתעל הכנת הספורטאי על ידי 

הקשורים לענף שבומצבים תחרותיים 

הוא מתחרה

מתוכנן מראש ומשולב האימון המנטאלי

באימון המעשי

Beyer, E. (1987)

אימון מנטאלי

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



הוא גם תכנון התנהגות אימון מנטאלי

במהלך תחרות דרך כוונון עצמי

Beyer, E. (1987)

אימון מנטאלי

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



היא אימון מנטאלידרך מיוחדת של 

"אימון אידיומוטורי"

.מתאימה במיוחד לענפי ספורט יצירתיים

הסידור הרצוי של איברי הגוף ודפוסי

.הדמיההתנועה מאומנים על ידי 

,על האקרן, בעיני רוחו, הספורטאי רואה עצמו

.מבחין בתנועותיו לפרטיהן וחש מתח וריפיון בשריריו

Beyer, E. (1987)

אימון מנטאלי

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



אימון מנטאלי

אימון
אידיומוטורי

דיבור
עצמי

(Eberspaecher, H. 1990)

אמצעים קונבנציונאליים

אימון
מודעות חבויה

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



)ר רובי שלו"י ד"עפ(אימון מנטאלי 

טכניקות
"יצירת חלום"

הטמעת
"סמלים"

קיבוץ חלקי חלום-
טכניקות

"ריפוי עצמי"

הזמנת מחשבות"

)חיוביות( "בונות  

הסבר לגבי בזבוז  אנרגטי-
של מחשבות

טכניקות
"שחרור"

קבלה עצמית

אמונה עצמית

אני יכול לעשות זאת-
אני אחווה זאת בחלומותיי-

טכניקת הכדור הכחול-
מחלה היא רק סימפטום-
אני אחראי לבריאותי- פחדים-

תסכול-
מתח-
חרדה-
כעס-
חוסר בטחון-
ב”וכיו-

תרגילי הדמיה

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



טכניקות ריפוי
עצמי

טכניקות של
"יצירת חלום"

הזמנת מחשבות

)חיוביות(בונות  טכניקות
"שחרור"

מטרות
מרכזיות

מטרות
משניות

תחרותתכנות רמת הביצוע בזמן 
)ר רובי שלו"פי ד"מודל ע(

קבלה עצמית

אמונה עצמית

תרגילי הדמיה

"סמלים"הטמעת 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



יש להבהיר" האימון המנטאלי"לפני תחילת      
באופן העמוק ביותר שני תחומים מרכזיים     

?מה מטרת התהליך, לשם מה אימון מנטאלי או)       1

?הצלחה *

?ניצחון *

 ?ארוך, מטרה לטווח קרוב*

..…ועוד*

מנטאליאימון 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



כל האחרים מתרוצצים, רק מעטים חוצים את הנהר לגדה השנייה"-

)פתגם הודי(  ".…הלוך וחזור לאורך הגדה

"בטחון בהצלחה מביא לעיתים קרובות עימו את ההצלחה האמיתית"-

)פרויד(

)פרויד( "ידי משאלות אינן מסוגלות לשרת איש-אמונות המעוצבות על"-

)פתגם סיני( "באם לא תשנה דבר..…כך תדע את עתידך, הרהר על עברך"-

יש להבהיר" האימון המנטאלי"לפני תחילת     
באופן העמוק ביותר שני תחומים מרכזיים      

?מה מטרת התהליך, לשם מה אימון מנטאלי או)       1

מנטאליאימון 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



?מי אני  )2

:חזונך יתבהר רק כאשר אתה מתבונן אל תוך ליבך"*
חולם -שמתבונן החוצה מי -    
”נעור -שמתבונן פנימה מי -    
)קרל יונג(    

)אוסקר ויילד( "אני הוא האדם היחיד בעולם שהייתי רוצה להכיר היטב" *

"מכיר אחרים כי ניתן להשוות לב אחד עם אחר, זה המכיר את עצמו" *
)פתגם סיני(

"האדם -מבין את כל בני, מי שהבין פעם אחת את האדם שבקרבו" *
)סטפן צוייג(    

"הפגם החמור ביותר אצל האדם הוא אי הניסיון לתקן את חסרונותיו"*
)פתגם סיני(

)ליכטנברג( "מרגע שהאדם נעשה מודע לחולשתו היא פוסקת מלהזיק לו" *

מנטאליאימון 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



“The Ultimate Ride” – Chris Carmichael. Berkley. (2004)

מנטאליהנחות שגויות באימון  6                        

"אימון מנטאלי מתאים רק לספורטאי צמרת"1.

"חוסן מנטאלי יכול לכפר על הכנה גופנית לקויה"2.

"אימון מנטאלי מספק פיתרון קבוע ומהיר להצלחה בתחרות מטרה"3.

"אינו שימושימנטאלי אימון "4.

"לא ניתן לרכוש קשיחות. ספורטאי קשוח מלידה"5.

"לעולם אין תחושה של עצבנות –מיומנויות מנטאליות טובות משמען "6.

מנטאליאימון 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:המיומנות המנטאלית החשובה ביותר –בטחון עצמי . 3

הזכר הצלחות עבר בכדי להתגבר תחושות טבעיות. א
.של ספק     

:אמור לספורטאי להתמקד בתחומים בהם הוא יכול לשלוט. ב
איכות האימון-          
הכנה מכל סוג שהוא-          
מגווניםלמידה של קצבי תחרות -          

" מה מצפים ממני"למד את הספורטאי להתעלם מהדאגה של . ג

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



חולשה בתחום אחד לא בהכרח רומזת על חולשה כללית. ד

) להתאכזב ולאבד ביטחון, "להכליל"לספורטאים יש נטייה (    

מכישלוןולא כדי להימנע " להשיג"התחרות היא כדי . ה

,בכל יום, על הספורטאי לרשום ביומן האימונים שלו. ו

.הערה חיובית אחת לפחות על ביצועיו באימון   

לתזכורת, בכל סוף שבוע עליו לעבור על היומן כולו   

חיובית   

:המיומנות המנטאלית החשובה ביותר –בטחון עצמי . 3

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



זוהי הישגי אולהיות תחרותי 
אנרגיה אבל לא

פוליסת ביטוח

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



ספורטאי לא מכוון או מתעל אתכאשר 

האנרגיה התחרותית שלו בדרך יעילה

דיכאון, יגרמו לו תסכול, וטובה

...ויפגע ביטחונו העצמי

.ספק ופחד יופיעו, עם הזמן

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



…?"אםיקרה מה "

שאלות מפתח המצביעות על תיעול לקוי של 
:אנרגיה

?"הבחירהיקרה אם אפספס את מה "

?"אצליחיקרה אם לא מה "

"?יקרה אם לא אבצע זאת כהלכהמה "

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:היא המראה שלנוהסביבה                  

תוצאות גדולות -גדולה גישה *

תוצאות חיוביות -חיובית גישה *                      

תוצאות בינוניות -בינונית גישה *                          

תוצאות שליליות -שלילית גישה *                            

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



יצור עבורנו, שנתמקדבמה "

"…לרעאו  לטובמציאות 

האויבים הגדולים ביותר אנחנו"

"עצמנושל 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



"הכל תלוי בנו"

נטילת אחריות *

ראייה אובייקטיבית *

)כוחהיא אופטימיות (ראייה אופטימית  *

הכרה בעבר דרך מודעות *

קיבוץ חלקי חלום *

רק אנחנו ניצור שינויים *

"אני העצמי"-השמירה על  *

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



כל תופעה היא יצירתו של אדם הצופה בה

)בודהה(
":תחילהמעשה במחשבה כל "

עמידה-

ישיבה-

הליכה-

שכיבה-

פעולה שאנו מבצעים חייבתכל -  

דרך מודעותלהתבצע     

הבנה עצמית היא

תוצר של פירוק וביטול

מתח פנימי

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



)בודהה(

?מיהו המנצח האמיתי

זה אשר גובר על עצמו

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



)שייקספיר(

העולם במה והמשתתפים בהצגה הם רקכל "

יש להם כניסות ויציאות וכל אדם. שחקנים

."תפקידיםבזמנו מגלם מספר 

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



...החיים האישיים שלנושל בסרט   

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:הכנה לאימון מנטאלי) 1

.שכיבה נוחים \ישיבה *

לאיתור "סריקה", הסרת תכשיטים, שחרור בגדים *
.הרחקת כרטיסים מגנטיים ומתכות, "לחצים"    

.אולם \האפלת החדר *

.נעימה ומתאימה לכולם, השמעת מוסיקה שקטה* 

.הסבר מפורט על מהות ודרך האימון המנטאלי *

.מתן אפשרות לשאלות* 

."מעגל אנרגטי"יצירת  *

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:שרירים מתקדמתהרפיית ) 2

.נעים ומרגיע, המנחה ידבר בטון נמוך* 

המנחה ידבר בשפה תקנית ובאוצר מילים מתאים * 

.ישתמש ברמת הפשטה ודימויים הולמים. לקהל    

המנחה יוודא שכולם נינוחים וקשובים ואז בקול* 

:נמוך ורגוע יאמר    

"אנו פונים כעת להרפית שרירים"      

:מבוא) א

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:שרירים מתקדמתהרפיית ) 2
:  הכנה להרפיה) ב

איך היא באה, להתמקד בנשימה. לעצום עיניים כולם" *

."באה והולכת,והולכת     

להחזיק האוויר, לשאוף שאיפת אוויר עמוקה לבטן" *

בבטן עד שלא נעים יותר ואז אט אט לסנן אותו החוצה    

הסתכלו על האוויר היוצא החוצה. בין החיך לשיניים    

כל, כל הפחדים שלכם, ותזהו את כל המתחים שלכם    

.התסכולים שלכם כיצד הם זורמים החוצה    

. "פעמים 3חיזרו על כך     

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:שרירים מתקדמתהרפיית ) 2

כניסה וסיור בנוף יפה  : הכנה להרפיה) ב

."נוף היפה ביותר"-להכניס המשתתפים ל *

ידי-לאפשר להם באופן מאוד ציורי להפנים את הנוף על *

:שימוש בארבעה חושים עיקריים    

ראיה -              

שמיעה -              

ריח -              

 מישוש -              

.תחושה, ריח, צליל, של צבע "הרמוניה"להדגיש  *

רגועים ומוכנים, אנו נמצאים בנוף היפה ביותר" *

."שריריםלהרפיית     

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:שרירים מתקדמתהרפיית ) 2

:שריריםוהרפיית ידי כיווץ  -תהליך ההרפיה על) ג

.פעמים 3כל קבוצת שרירים מכווצים ומרפים  *
.שניות 5 -משך הכיווץ כ* 
.שניות 10משך ההרפיה עד * 

:"סדר העבודה"*                   
פוינט -                    
פלקס -                    
ירכיים -                    
הצמדת רגליים -                    
עכוז -                    
בטן -                    
הצמדת ידיים לצידי הגוף -                    
אגרוף כפות ידיים -                    
עיוות פנים   -                    

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:שרירים מתקדמתהרפיית ) 2
:שריריםהרפיית ידי הדמיה של  -תהליך ההרפיה על) ד

:"סדר העבודה"*    
כפות הרגליים -     
שוקיים -     
ברכיים -     
ירכיים -     
עכוז -     
בטן -     
זוקפי הגב עד אל , עמוד השדרה -     

בין הכתפיים        
חזה -     
זרועות וכפות ידיים, כתפיים -     
צוואר ועורף -     
קרקפת ואוזניים               , פנים, לסת תחתונה -     

ידי הדמיה -עלההרפייה 
היא החזקה ביותר    

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 



:להדמייהשונות אפשרויות . 3

)."עלייה לראש ההר"( שחרור מפחדים  *
).כדור כחול(שחרור מפחדים והפחתת כאבים * 
.הדמית תחרות+ שחרור מפחדים *
ידי מילות מפתח או -הקנית בטחון עצמי על *

.אגרוף כף יד שמאל    
.הדמיה תחרותית* 
."מדידת זמנים-“הדמיה תחרותית ו* 
."מעגל אנרגטי" *
.הטענת אנרגיה *
.אנרגיה "שליחת" *

2017 -וינגייט  –השתלמות מאסטרס 


