
14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת
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14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

  –סבולת היא 

היכולת להתגבר על עייפות  1.

היכולת להתמיד במהלכים תנועתיים יעילים לאורך זמן  2.

היכולת להיות ממוקדים לאורך זמן  3.

היכולת לקבל החלטות נכונות ונבונות למרות עייפות גופנית  4.

גוברת      

היכולת הנפשית להתגבר על חוסר הרצון להמשיך בפעולה.   5

מערכת חיסונית איתנה והגורם מספר אחד= סבולת טובה .   6

פציעותבמניעת        

שחיין/הסבולת היא מרכז התחזוקה של האדם.   7



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

סבולת

ייחודית            

תחרותית  אימונית    לא אווירנית מעורבתאווירנית

מקומיתמקפת

מהירות סטטיתכוח    כוח מהיר

סוגי 
סבולת

התאמה לסוגי 
משחים     

כללית               



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 
ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

D
/מערכת העצבים

הרובד המנטאלי 
מערכת  
מערכת

מערכת כלי הדם

מערכת  
מערכת

מערכת
התנועה       

מערכת  
מערכת

מערכת חילוף
החומרים   

מערכת  
מערכת

מערכת 
הנשימה       

מערכת  
מערכת
הדם

מערכת  
מערכת

המערכת
ההורמונלית   

מערכת  
מערכת

המערכת 
החיסונית     

מערכת  
מערכת

אימון
הסבולת     

ההשפעות הנרחבות של אימון הסבולת

כמכלול) הספורטאי(של האדם " מרכז התחזוקה"הסבולת היא 



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

 -הספורט המשמעות לענף 
)אירוביתתכולה (מקפת  -סבולת יסוד  *

)ייחודיתאנאירובית  -תכולה אירובית (סבולת ייחודית  *

 -הפועלות קבוצות השרירים 
)השלדשרירי  1/6 -יותר מ(סבולת מקפת  *

)1/6 -פחות מ(סבולת שרירית מקומית  *

)וריפיוןתנועות של מתח (סבולת דינמית  * -השרירים דרך עבודת 

)מתמשךתנועה עם מתח (סבולת סטטית  *

:הסבולת לפיצורות 



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

אירוביתסבולת 

דקות 10עד  3 -סבולת קצרת טווח  *

דקות 30עד  10 -סבולת לטווח בינוני  *

דקות 30מעל  -לטווח ארוך סבולת *  

סבולת אנאירובית

שניות 20עד  10 -אווירנית קצרת טווח  -סבולת לא  *

שניות 60עד  20 -אווירנית לטווח בינוני  -סבולת לא  *

שניות 30מעל  -סבולת לא אווירנית לטווח ארוך  *

:הסבולת לפיצורות 

מקורות אנרגיה
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

שניות 120 - 35: קצרת טווחסבולת       *

דקות 10 - 2: סבולת לטווח בינוני *

דקות 35 - 10): 1(סבולת לטווח ארוך          *

דקות 90 - 35): 2(לטווח ארוך סבולת  *

דקות 360 - 90): 3(סבולת לטווח ארוך  *

שעות 6מעל ): 4(לטווח ארוך סבולת       *

בהקשר של, הזמן התחרותימרחב 
עומסים עצימים מאד

:הסבולת לפיצורות 



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

תהליכי התאמה באימון הסבולת

שינויים מרכזיים

גידול נפח הפעימה של הלב        *

ניצול החמצן המועבר על ידי הדםייעול  *

:העורקיהפרש ריכוזי החמצן בדם הורידי לעומת  *

18-19%לעומת מאומן  10-12%לא מאומן     

ליטר אצל מאומן 7-8גידול נפח הדם עד     *

3מעט , 2בעיקר תקן 

שינויים מקומיים

קפילריזציה *

גידול וריבוי מיטוכונדריה *

בתאי השריר ושיפור

פעולת האנזימים

התארכות והתפתלות *

כלי הדם

התרחבות כלי הדם *

3תקן בעיקר   
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

אנאירוביתשינויים הנובעים מאימון סבולת 

העלאה ושיפור -ביוכימיים בתחום הפקת האנרגיה שינויים  *

(buffering)חומצה שיפור יכולת הגוף לנטרל  *

)גבוהיםח .כיווץ בעת ריכוזי ח(יכולת השרירים לפעול ביעילות          *

הגדלת מצבורי האנרגיה כתוצאה מתזונה נכונה ואימון נאות      *

הפעלת כוח הרצון *

תהליכי התאמה באימון הסבולת

6-ו 5בעיקר תקן  4מעט תקן  



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

ריכוזידופק
.ח.ח 

סבולת
יסוד

סבולת
מקפת

מ”צח

סבולת
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עצימות
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שריפת חומצות שומן

סף אירובי

מניעת פציעות -קפילריזציה 

סף אנאירובי

קיבולת אירובית

סבולת מהירות
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מרבי

השינויים הגופניים באימון הסבולת
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

משפטי מפתח -אימון הסבולת 

 .הוא בעיקרו כמותי, המקפתהסבולת אימון 

על הבסיס שנבנה הסבולת הספציפית והאיכותיתאימון 

 :משום שתנאיי היסוד לאימון כזה הם, המקפתבאימון הסבולת 

.התאוששות ממאמץ, ריאה -תפקודי לב , חילוף חומרים יעיל

או בתקופת הכנה ראשונה/באימון מתחילים ו

בשיטתהאימון : שיטות האימון המקובלות הן

.הפוגות נרחבואימון  הרצף

לקריטריונייש להתאים את תכני האימון 

.העמסה אלה
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

בתקופת ההכנה השנייהאו /באימון מתקדמים ו

מתווספים מרכיבים איכותיים יותר לתוכנית על ידי

כשמדובר באימון. העציםההפוגות שיטת אימון 

,לטווח ארוך

 ,שיפור  הסבולת המקפת היא עדיין מטרה ראשית

.מימושה באימון כמותי

הדגש יהיה על אימונים עצימים התחרויותבאימון בתקופת 

כך חשוב יותר לקיים, ככל שיכולת אימון הסבולת גבוהה יותר

רק כך יתקיימו הלאה תהליכי. אימונים עצימים ומגוונים

.ההתאמה לעומס וההתקדמות ביכולת

משפטי מפתח -אימון הסבולת 



14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 

ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

דורשת שיטות ותכנים ספציפיים סבולת ספציפית

אימון סבולת ללא תכנון ארוך טווח וללא בקרה אינו מאפשר

.תיקונים והמשך תהליך אימון סדיר

תהליך אימון מסודר דורש ברירה קפדנית של

המטרה אינה האימון עצמו אלא. התחרויות

 .מימוש היכולת בתנאי תחרות

התחרות חייבת להתאים לאותם המרכיבים אשר

 ,ברצוננו לבדוק

.כך גם תיבדק האפקטיביות של שיטות האימון

משפטי מפתח -אימון הסבולת 
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

משפטי מפתח -אימון הסבולת 

מטרות בינייםאימון הסבולת דורש 

אינו נשען רק על עומסים מדידיםמיטבי אימון סבולת 

הפעלה נבונה של אמצעי בנייה מחדשאלא גם על ומדויקים   

אימון סבולת עצים לזמן מוגבל גורם לדלדול

אחריו ניתן לקיים .F.Tמאגרי האנרגיה בסיבי

אימון סבולת נרחב משום שהגירוי ינתן

אין להפוך את היוצרות ולאמן קודם .S.Tלסיבי

סבולת נרחבת משום שלאחר דלדול המאגרים

 F.T-ה יחלו גם המאגרים בסיבי  S.Tבסיבי

להתדלדל
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

משפטי מפתח -אימון הסבולת 

:ברמה גבוהה מאפשרת לספורטאיסבולת         

להתאושש מהר ממאמצים גם כשההפוגה ביניהם קצרה*

לשמור על ריכוז ברמה גבוהה באימון ובתחרות* 

להביא לידי ביטוי מיטבי את התכונות הגופניות האחרות*       

בכל שלב של הפעילות הגופנית 

לפתח עמידות כנגד פציעות ומחלות  *          
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

משפטי מפתח -אימון הסבולת 

4עד  3מאומן הרוצה לשפר את יכולת הסבולת חייב לקיים שחיין לא 

דקות בשיטת הרצף ובדופק 30עד  20ישחה אימונים בשבוע בהם 

.פעימות בדקה 130עד  120של 

:משנית) או השחייה(העוסק בענף שבו הסבולת ספורטאי                

.שחייהשעות שבועיות  3עד 

 (?)פעימות לב בדקה 150עד 140                            

:יובן כחלוקה שלזה סעיף                                

.בשבוע 4*45‘או  5*  35'                                 
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

משפטי מפתח -אימון הסבולת 

)או השחייה(הסבולת ספורט שבהם חשיבות  -בענפי , כאלההיקפים         

.עד השגת רמת הסבולת הנדרשתרק הגיונייםמשנית                   

.כ יש לשמר את הרמה”אח

.היא מתחילה לסגת-סבולת ימים רצופים ללא אימון  4לאחר       

-או שניים בשבועיספיקו אימון , לשמר סבולת מקפתכדי                     

,ברמה של עד הסף האנאירובי הפרטני

20'-30'ולמשך 
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ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת

השיטתיות באימון הסבולת

קביעת מטרות לאימון הסבולת

בדיקת ובחינת

בחירת 

ע

/איסוף מידע
דידקטיקה 

?מה זו סבולת

יכולת מדידה
של סבולת 

מבחן מדרגה
2000מבחן 

תכנון וקבלת 
החלטות   

תוכניות אימון

בחירת שיטות
אימון     

ביצוע האימון-
בקרת האימון-

בדיקת ובחינת
יחידת האימון 

יכולת ביצוע האימון-
יכולת מימוש השיטה-

בניית המסלול
עיצוב ארגון  

ותיעוד האימון

תיעודע

עע מרכיבי תיקונים
עומס   

הערכת ביצוע
אובייקטיבית



העמסה באימון סבולת -תקני 
”המילון העברי המרוכז“).  1996. (אבן שושן. א:  מתוך

”סטנדרט, ”נורמה“=    תקן

”התחום, הנושא, תכונותיו העיקריות של המוצר“=    תקן

”תחום..……סכום תכונותיו של“=  תקן 

באיכות ובכמות, מתכונת קבועה ומוסכמת במבנה“=    תקן
".  שלפיה נעשים עניינים שונים                

14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 
ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת



העמסה באימון סבולת -תקני 
:סיכום מקורות ספרותיים

."…גדלים מייצגים של עומסי אימונים“                          

מסייעים, מאפשרים הוצאה לפועל של עומסי אימון“                           

."…למאמן לתכנן יחידות אימון ולממש אפקט אימון                             

,  סוג ההעמסה, קובעים את מינון האימון…"                            

.”יכולת מימוש של מטרת האימון                              

,עומדים ביחסי גומלין הדוקים האחד עם השני…"                            
”     מעת לעת יש לבדוק מהימנותם                                  

14.4.17 –וינגייט , למאמני ולשחייני מאסטרסהשתלמות 
ר רובי שלו"ד: כתב וערך

ויסות אימון הסבולת
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גזרות עומס באימון הסבולת

סבולת
יסוד

סבולת
מקפת

מ”צח

סבולת
מהירות

עצימות
% -ב 

50

60

80

95

90

סוג המאמץ שיטות האימון

אירובי
קל

אירובי בינוני

מרבי-אירובי תת

אירובי
מרבי

אנאירובי

מרבי

-תת
מרבי

רצף

הפוגות, רצף
נרחב

אימון הפוגות נרחב
פרטלק

,אימון הפוגות עצים
פרטלק

חזרות

תקני העמסה

6.

.ת.ז

.ת.ז

5.
4 .
3 .

3 .

2 .

2 .



גבולות האימון הגופני והעומסים אצל ספורטאים
)2015(ר רובי שלו "ד: כתב וערך          

3.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

תקני העמסה

CP - ATP מהירות

התאוששות, חימום

140-120 - 45'-60'-פירוק אירובי  סף אירובי

160-140 – 30'-60' -פירוק אירובי   בין הסיפים

175-160 – 20'-40' -פירוק אירובי   סף אנאירובי

180+ – 12'-16' -מקורות מעורבים  צריכת חמצן מירבית

מירבי - 4'-8' -אנאירובי לקטי   סבולת מהירות
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העומס באימון
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