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 מבוא

התאמץ. אתה יכול לבחור בניגוד לביה"ס, לאימון אתה בוחר ללכת, להשקיע ול"

 את המאמן שלך, ואתה מקבל ברצון את סמכותו כי ברור לך שהוא תמיד בצד שלך"

 

כך, במילים אלו )פחות או יותר( הסביר לי המאמן הראשון שלי, בכתה א', את 

מהותה ועוצמתה של מסגרת האימון. כמאמן אני מבין היום שהעיסוק באימון הוא עבודה 

ראשונה, וכמו שאראה בעבודה זו, החינוך בתקופתנו הוא משימה חינוכית מן המעלה ה

 לא פשוטה בכלל. 

על מנת להבין לעומק את משמעותו החינוכית של האימון, יש להבין את התרבות 

בסקירה ובניתוח בסיסי של בחיבור זה אעסוק ואת ערכי התקופה בה הוא מתקיים. 

. בעידן בו מעטים 2010ל שנת המסרים החברתיים המועברים לדור הצעיר בישראל ש

הטאבויים שלא נשברו, תחושתם של רבים מהצעירים היא חוסר אמון ובלבול, מול 

 המערכות האמורות להוביל אותם אל עבר הבגרות בחברה מתוקנת. 

בתקופה זו המאופיינת לעיתים בהתפרקות מערכים בסיסיים, כגון ערכי העבודה, 

ית, ההכרה בהיררכיה החברתית ועוד, קשה מאוד הסולידריות החברתית, האחריות האיש

 צעירים מודל חינוכי בעל אמירה נחרצת שירצו ללכת לאורו. לייצר עבור ה

אישית ישירה, גוברת התחושה -במגע אישי, ותקשורת ביןבהיררכיה, בשל חוסר 

 שהן מערכות החינוך והן בתי האב איבדו את השליטה על הדור הצעיר, וחדלו מלחנכו.

צר ואקום בחייהם של צעירים רבים, המבקשים מסגרת ברורה ושייכות חברתית. כך נו

הואקום הזה מזמין תופעות חברתיות שליליות רבות כגון התמכרויות מסך, סמים, 

הימורים וכו', אך גם מאפשר כניסה של גורמים חיוביים, אשר יכולים להשפיע לטובה על 

ים: מסגרות התנדבותיות, תנועות נוער, חינוך הדור הצעיר, ולהנחיל בו ערכים בריא

 גם הספורט.  -ארגונים חברתיים וכן

דווקא בשל הואקום הזה, תפקיד המאמן הוא לא עניין של מה בכך. כדוגמה לכך 

אציין שפעמים רבות, נתפס המאמן בעיני התלמיד כדמות בעלת השפעה רבה בהרבה 

מכיוון שהיא עוסקת  ,יני עבודה זוממוריו בביה"ס, ואף מהוריו בבית. בשל כך, חשובה בע

התרבות בה צומח באספקטים החינוכיים הבסיסיים של מעשה האימון, ומבהירה את 
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תשתית מסודרת ובהירה למאמן המבקש לחנך את הדור הצעיר. בקובץ זה ניסיתי להניח 

 תלמידיו, בעידן בו מעטים הגורמים שעושים כן בהצלחה. 

חנך. הוא מתווה דרך והשקפה. עליו ללמד את המאסטר הוא קודם כל מלראייתי, 

התגובה הנכונה, המדודה והשקולה, מבין מגוון אפשרויות הפעולה העומדות בפני 

התלמיד, ואת התזמון הנכון לתגובה זו. עליו להצליח להבין ללב תלמידיו, כשהם יחד 

  בקבוצה, וכשכל אחד ואחת מהם ניצבים בפניו, כיחידים.

מן לדעת מתי להיות קשוח כמו סלע השובר את הרוח, ומתי כמו בלחימה, על המא

 רך כמו מים, המוכלים ע"י כל צורה וכלי. 

להיות מאמן פירושו, בעיני, להפוך את אמנות הלחימה לאמנות החינוך. וכולי 

 תקווה שהאל יצליח דרכי.

 

שנים, לימדו  פעמיים בשבוע, כל שבוע, במשך במפגשיי ה"קצרים" עם תלמידיי,

 תלמידיי את עצמי, ועל כן, להם מוקדשת עבודה זו. אותי
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 אימון קטנטנים בטאקוונדועל 

ולפטור את האחריות מהתעסקות מהותית לעיתים לזלזל  , נוטיםבמסגרות רבות

ועדיין "אי  בטענה שבגיל זה הילדים "מעופפים"( 3-7בגיל הילדות המוקדמת )גילאי 

יזכרו בעתיד מהגיל הזה...". אך מחקרים "גם ככה מה הם כבר -אפשר לעבוד איתם", ו

חלק  ראים כי דווקא בגילאים אלו מתפתחמבתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית רבים 

ים דפוסי חשיבה והתנהגות, ונלמדים נרכש שלב זהמהותי וניכר מאישיותם של הילדים. ב

בד הקודים החברתיים הבסיסיים, היררכיות וגבולות החברה וההכרה בכך שאתה אינך ל

 יש להתחשב בגורמים נוספים מלבד רצונותיך המיידיים. שבעולם, ו

המפותח של הילדים, ובחוסר  לאי הגן וכתה א' מתאפיינים בדמיונםגיכמו כן, 

העבודה עם ילדים בגיל זה היא בשל כל האמור לעיל, . הבנת קודי ההתנהגותהבהירות ב

ל זה מונחות מרבית התשתיות מיוחדת במינה הן באופייה והן בחשיבותה, מכיוון שבגי

. מקובל לחשוב שבמסגרת אימון טאקוונדו מפתחים בעיקר את חייהם של הילדיםלהמשך 

ו של התפתחות הילדים. אך האמת היא שהתרגול המשמעותי ביותר הוא לא מוטוריהפן ה

במישור הפיזי, הכמעט מובן מאליו, כי אם במישורים הרגשיים והקוגניטיביים.  דווקא

, בשלב זה או ולבצע צעדי רדיפה גם ילדים שלא התאמנו בטאקוונדו ילמדו לרוץ: לדוגמה

אחר של חייהם. גם מבוגרים שמעולם לא התעסקו באמנויות לחימה יצליחו לעמוד ולקפץ 

תרגול מסגרת האימון. אמר פעם באימון קטנטנים הוא  התרגולעיקר אך על רגל אחת. 

תת לימוד. ציפו יא לימדו אותי כיצד יש לשבת בכהאנתרופולוג קליפורד גירץ: "מעולם ל

כשילד מגיע לאימון הוא נדרש להכיר ולשנן "תוך כדי תנועה" שאדע זאת מעצם קיומי". 

את עקרונות האימון. עקרונות אלו כוללים בתוכם סט שלם של ערכים, אשר הילדים 

דעת ובטיחות  שיקולעקרונות של סבלנות וסובלנות, זוכים להיפגש עימם מידי אימון: 

והבעת אמפתיה כלפיו, כנות, הכרה באחר , ("סוף מעשה במחשבה תחילה"עצמית )

לו, לקיחת אחריות הכרה בגורם סמכות וציות הכרה בגבולות כאמצעי חיובי וחיוני, 

 ריסון דחפים, היכולת לבקש סליחה בכנות, יכולת התמדה, ועוד ועוד.אישית וקבוצתית, 

רים עם הילדים, והם לוקחים אותם עימם לסיטואציות ערכים אלו מוטמעים ונשא

ומיום, יהל מצבי עמון האימסגרת בהעקבי הלימוד והתרגול מיות. כך מקרין ומשפיע יומיו

 . ילדים גם עם תום האימוןהדפוס התנהגותי הנשאר עם  ויוצר

כאן המקום לציין את חשיבותה של ההתמדה. האימון הוא תהליך, ובניגוד 

ות הרווחת, אין הוא יכול להתבצע בצורה מיידית. כמו מיומנות מוטורית, תרבמקובל בל



5 

 

התמדה  לב רבה ותרגול אינסופי.-גם אינטליגנציה רגשית היא יכולת הדורשת תשומת

היא המפתח הראשוני לקיומו של כל תהליך. המפגש העקבי, שבוע אחר שבוע, אימון 

לשוב ולבדוק את גבולות ו, במצבים השונים אחר אימון, מאפשר לילדים להתנסות

 נדרשים להיות יציבים וברורים. בדיוק האימון, אשר מסיבה זו 

 

 ודמות המאמן מסגרת האימון

מאמן טוב הוא  .שליטה במתרחש במהלך האימוןבקרה ומסגרת האימון מאפשרת 

מאמן שאין דבר שנעלם מעיניו. הוא צריך לראות את כולם כל הזמן, לזהות מצבים שונים 

ט. שליטה זו מאפשרת למאמן שהם מתרחשים, ולשלוט בקבוצה באופן מוחל לפני

במגוון המצבים המתרחשים באימון, להציג אותם בפני התלמידים )מצבי  להתערב

ולהתוות את כללי ההתנהגות ( ריב, בטיחות, שיקול דעת ועודקונפליקט, פציעה, 

חם, בתוך מסגרת  המתאימים למצב. כך, פעם אחר פעם, מכה המאמן בברזל בעודו

ללא גבולות אלו, יאבדו הילדים  ה.וברור בצורה מוגדרת כלליםאת הציב האימון ומ

, "אין מילה"במהרה את אמונם במאמן ומסגרת האימון, ויגיעו למסקנה שלמסגרת זו 

בהמשך העבודה ארחיב עוד בנושא מסגרת  ובשל כך אין לה יותר מידי מה לתרום להם.

 האימון וחשיבותה.

דמות המאמן היא גורם , של אימון קטנטנים )ילדים בגיל הילדות המוקדם(רה במק

. כדי להצליח לקיים את כל האמור לעיל, על המאמן להיות קשוב עבורם ביותר משמעותי

ללב תלמידיו, כקבוצה וכיחידים. עליו לגלות חום ואמפתיה, חיבה והכלה של תלמידיו 

דמות סמכותית שאין עליה עוררין. תירה מול וטעויותיהם. ערכים אלו אינם עומדים בס

להיפך. דווקא דמות חמה המציבה גבולות איתנים היא דמות המעוררת רצון להתחבר 

 אליה וללכת אחריה. 
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 כיצד ירצה התלמיד בגבולות

. שהוצבו בפניו תמיד ינסה לבדוק את הגבולותשהתלמיד הוא ידוע בחינוך  דבר

רגע שהציבו לנו גבולות אנו סקרנים לבחון אותם. מה ים כולנו תלמידים, ומבמובן מסו

יקרה אם אחצה את הגבול, ועד להיכן ניתן לחצותו? גבול מוצב ע"י גורם הסמכות 

משטרת התנועה על שמירת הגבולות בדרכים, כך, אחראית במסגרת בה הוא ניתן. 

ולאכוף להציב  . במסגרת האימון תפקיד המאמןתהיהמורה אחראי לשמירת הגבולות בכו

לבחון אותם שוב ושוב. בחינת הגבולות היא כמובן, , ותפקיד התלמידים גבולותהאת 

 בחינת גורם הסמכות שהציב אותם, ובמקרה שלי, המאמן. 

ידיעה זו עלולה לגרום לעיתים לייאוש גדול. ''כמה כוחות נדרשים כדי לשמר את 

מידים לחצות אותם?" הכללים הללו, ומה הטעם להקפיד אם בכל פעם מחדש ינסו התל

כדי להתגבר על הייאוש אני יכול להציע את הרעיון )המוכר( שילדים זקוקים לגבולות 

ומבקשים כללים על מנת שיוכלו ללמוד לתפקד באמצעותם. השאלה הראשונה של ילדים 

כאשר מספרים להם על משחק חדש היא "מהם כללי המשחק?" בהנחה זו טמונה 

ביכולת להשפיע על אישיות התלמיד, ולעצב אותה לפי אופטימיות גדולה ואמונה 

הכללים שהגדרת. בעולם ללא גבולות ברורים נחוש כולנו מבולבלים מאוד, ולא נדע 

 לקשר בין סיבה ותוצאה, ולא נוכל ללמוד דבר. 

מצד שני חשוב להכיר בנסיון לחציית הגבולות כאקט לגיטימי של למידה. כך למשל 

רותח על אף שהוזהר מפניו. ייתכן שהוא יכווה, אך לבטח תהיה ינסה הילד לגעת בסיר ה

זו חוויה לימודית ראשונה במעלה. כאן המקום לציין שני שיקולים מהותיים בכל הנוגע 

 לגבולות וכללים:

על המאמן לשקול בכובד ראש ולהחליט אילו הם הגבולות  קביעת הגבולות: .1

צריכה להתקיים כללים עליהם בכוונתו לשמור. כלומר, גם בתוך מערכת ה

היררכיה ברורה, מן המעשה החמור ביותר ועד לכלל שמהווה הצעה לשיפור. ככל 

 שיפחת מספר הכללים, קל יהיה לשמור עליהם. ועל כך ארחיב בהמשך.

תגובת המאמן לאחר חציית הקווים צריכה להיות ברורה,  תגובה מתאימה: .2

שותיו ובלתי מתפשר על ומידתית בהתאם למצב. על המאמן להיות נחרץ בדרי

את החשיבות שבשמירה  הכללים שהוא הבהיר שאין להתפשר עליהם, ולהדגיש

 גם על כך אפרט בהמשך. על הכללים. 
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 סיבה ותוצאהעל עקרונות מנחים והקשר בין 

ככלל עליון על  ",מנחה או "עקרון ציונאלר ריהגדלמומלץ במסגרת כללי האימון, 

מעין חוקה, המספקת מענה מוצלח במגוון רחב של כ משתמשכל יתר הכללים. הגדרה זו 

על של -כך למשל הגדרת מטרתובמישורים רבים של פרקטיקת האימון. מצבים באימון 

, בהם מספק למגוון סיטואציות מסוכנותהגיוני והימנעות מפציעה, יכולה להוות הסבר 

. את שהתרחש ולברר או להסביר לתלמידים להפסיק את האימון ,נדרש המאמן להתערב

למה המקרה להסביר בדיוק המנחה כדי  להשתמש בעקרוןבמצבים כאלו יכול המאמן 

מוביל מהלך מחשבתי בקרב התלמידים אשר בסופו הם בכך הוא גם  מסוכן.שאירע 

עיגון . , ולהתרגל להפעיל שיקול דעת לפני מעשהלקשור בין סיבה לתוצאה יםלמד

ורר את התלמידים לקבל את הכלל ולהסכים עם מע ,הכללים בתהליך מחשבתי בעל הגיון

, כיוון קיומו. מהלך שכזה יוצר בהם מוטיבציה פנימית להתאמץ, לשמור ולקיים את הכלל

 שהם מבינים את הרציונאל העומד מאחוריו, וכיצד הוא פועל לטובתם. 

בנוסף לכך, יכול המאמן להתוות וללמד את התגובה המדודה והראויה למצב 

שיש לפנות קודם לגורם סמכות, ולא מייד להחזיר. הוא משל הוא יכול ללמד הנתון. כך ל

קבלת האחר  אתבאמירתה. שהכנות  אתאת משמעותה של הסליחה, ויכול ללמד ולתרגל 

יכול וצריך להעביר לתלמידיו בתוך המאמן והתחשבות בו. כל אלו ועוד ערכים אשר 

 . בי במתרחש בקבוצה, תוך שהוא שולט באופן מירובזכות מסגרת האימון

לשמחתי גיליתי בחלוף השנים כי הילדים לוקחים ערכים אלו, מפנימים אותם 

ומעבירים אותם הלאה לסביבתם, חבריהם ומשפחותיהם, גם הרבה מעבר למסגרת 

הופכים הקיימים באימונים,  "יםהמנח יםלאהאימון. הם מאמצים בשמחה את "הרציונ

 לכלל על ידי התנהגותם. םומנחילים אותאותם לדפוסי חשיבה, 
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  חשיבותו של הניסוח

נה אחד עם את מילותיהם ומחשבותיהם עולה בק יכולת הניסוח של בני אדם

יכולות התקשורת שלהם. על ידי אוצר מילים רחב, ואינטליגנציה רגשית גבוהה, יכולים 

כ, מה אנשים לנסח את רגשותיהם ודעותיהם להעביר רעיונות מופשטים אלו לזולתם. בד"

שהופך ניסוח למוצלח הוא הבהירות בה הוא מתקבל אצל הצד המאזין, ולא בכדי נאמר 

 במקורותינו ש"חיים ומוות בידי הלשון".

היכולת להעיר ולתקן היא לעיתים אמנות של ממש. אחד הדגשים הנלמדים בכל 

מתקנת חיובית, מאשר הערה ודוגמה הערה  פהא שעדיוקורס מדריכים או מאמנים ה

ילית, ואם ניתנה הערה שלילית יש לתת מייד הערה בונה חיובית. או במילים פשוטות של

 יותר: עדיף להסביר מה יש לעשות מאשר מה אין לעשות. 

בה משתמש ואף האינטונציה יש ללמד בקורסים את החשיבות של השפה  ,לדעתי

ג זה המאמן. לעיתים יכול המאמן מעמדתו הגבוהה לשדר מסר שיפוטי. מסרים מסו

מעכירים את אווירת האימון, ואף עלולים להעליב את התלמידים. לניסוח ישנה חשיבות 

, עילאית בתהליך הלמידה והאימון של התלמיד. אף אדם לא אוהב לחוש ששופטים אותו

כאשר מאמן מתנהג באופן שיפוטי, הוא משדר לתלמידיו בניגוד למה שניתן לחשוב, ו

מסביר פנים לתלמיד הטועה, יגרום לו לרצות להשתפר. דווקא מאמן ש. חולשה ולא חוסן

את התלמיד מקבל , לטועהולא  לטעותכאשר המאמן מצליח להתייחס באופן נקודתי 

התחושה שהמאמן נמצא איתו, בצד שלו, ולא נגדו )כמו שלעיתים חשים לצערנו 

 גוברת אצל התלמיד המוטיבציה להפנים את התיקונים או . כך,התלמידים בביה"ס(

 הערכים שמציע לו המאמן לאמץ. לא בכפייה, לא בשיפוטיות, ולא בהכללה. 

בלי לרמוס את כבודו, הוא יכול להעביר מסר מאת התלמיד  תקןליודע המאמן כל עוד 

נחרץ ואף חמור ביותר, ועדיין לשמור על המוטיבציה של התלמיד ללמוד ולהשתפר. 

 ניסוח תיקון טעות של מאמן:כדוגמה להכללה ושיפוטיות אביא שתי אפשרויות ל

אתה בועט לא נכון! שים לב! אינך מקפיד על הטווח הנכון ואתה מסכן את בן הזוג  .1

 שלך העומד מולך! למה אתה לא מתייחס למה שהסברתי קודם? 

שים לב! הבעיטה שלך יכולה להיות טובה יותר אם תקפיד על הטווח הנכון מול  .2

כן בפציעה. אני מבקש ממך ליישם את תבן הזוג שלך. תבעט מרחוק יותר ואל תס

 הדגש שנתתי קודם בהסבר.

 מקריאת המילים בלבד, ניתן בנקל להבחין בנימת הקול השונה הקיימת בשתי הדוגמאות.
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 בניסוח הראשון קיימות מספר בעיות שאפרט אותן בקצרה: 

ראשית, להכליל תלמיד )או כל אדם( תחת כותרת של "אתה" היא טעות בסיסית 

רת. "אתה בועט לא נכון" משדר יחס מתנשא ומעליב, ומבטל את כל מאמציו בתקשו

ופעולותיו של התלמיד. במצב זה התגובה הטבעית והמיידית מצידו תהיה כניסה למגננה, 

 ואדם הנמצא במגננה לא מנסה להקשיב, ובטח שלא מסוגל ללמוד. 

אפשרות כל ציע שנית, תיאור הבעיה )הנופל על אזניים ערלות בלאו הכי( אינו מ

לא די בלהסביר מה הטעות או הבעיה, אלא יש להבהיר  ,רביםתקשורת  לפתרון. במצבי

למאזין מה בדיוק מצופה ממנו לעשות. כאשר הניסוח אינו רק מבטל אלא גם מצביע על 

 האלטרנטיבה, רואה הצד השני בדיוק מה עליו לעשות על מנת לתקן את הדרוש תיקון. 

לסיים את הערתו בשאלה רטורית. זוהי טעות ראשונה שלישית, המאמן בחר 

שהיא מסיטה את מהות ההערה לשאלה שלרוב אין עליה מענה מצד במעלה מכיוון 

שאילת שאלה מסוג זה אינה פרודוקטיבית ואינה . התלמיד, בטח שלא מענה מספק

 מציעה כל אלטרנטיבה היכולה לשמש כפתרון למצב. 

, "להצליח לבעוט טוב יותר" -קודם כל את היעדלעומת זאת, הניסוח השני מציב 

ואח"כ מתנה את היעד בביצוע הפתרון. כך מצביע המאמן במדוייק על הבעיה באופן 

 באופן זה,חיובי, ומעודד את התלמיד לפעול לקראת הגשמת המטרה, ולא מדכא אותו. 

 להבדיל ,תחושת מסוגלות המאמן בתלמידנוטע  ,ע"י שינוי בניסוח ההערה בלבד

מתחושת כשלון ואכזבה. בסיום ההערה, בחר המאמן להדגיש את דבריו ע"י בקשה, דבר 

 לפעול בו ולספק למאמן את מבוקשו: הצלחתו של התלמיד. מרווח המאפשר  לתלמיד 

אחד: בניסוח הראשון יחוש ממצה ניתן לסכם את ההבדלים בין הניסוחים במשפט 

וד שבניסוח השני יחוש התלמיד התלמיד שהמאמן נגדו, ואף רוצה בהשפלתו, בע

 בצד שלו ומעוניין בהצלחתו.שהמאמן איתו, 

לסיכום פרק זה, ניתן לצייר מעין מעגל המזין את עצמו, בו על המאמן להאמין 

במוטיבציה הפנימית של תלמידיו, ואמונה זו גורמת ומעודדת את התלמידים לפעול 

בידי המאמן כלים  רך להצלחתם.ולקבל את כללי מסגרת האימון ככלי מובנה ומהותי בד

מילים ודוגמה אישית, אשר באמצעותם עליו להשכיל לשמש דוגמה ניסוחי רבי עוצמה: 

יבינו  ושתלמידיגרום לכך ולנווט את תלמידיו במצבי האימון השונים על פי דרכו. עליו ל

ד הצלחתם, ובשל כך ירצו לעמובין התקדמותם ואת הקשר שבין שמירה על כללי האימון ו

. כולו בכללי המסגרת, ויפתחו מוטיבציה פנימית חזקה כלפי תהליך האימון
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 שייכות קבוצתית ומנהיגות

סוימת, הפרמטר המדויק ביותר כדי לדעת אם אדם כלשהו משתייך לקבוצה מ

הסובייקטיבי: האם הוא מזהה עצמו כחלק מאותה קבוצה. המחקר הסוציולוגי  הוא

וי שעברה המדינה מתרבות קולקטיביסטית יחסית באינטנסיביות בשינ בישראל עוסק

מתבטא באומנות: בספרות, בקולנוע,  האינדיבידואליזם. הדבר ת אתקדשתרבות המל

בהתגלמותו של וההורים,  בשירה, בהתאגדויות עובדים, בחברות כוח אדם, במסרים מן

ייך, להשת הביטוי: "אל תהייה פראייר". מול מגמות אלו עומד תמיד רצונו של האדם

משום שההשתייכות היא המפתח לחיים של משמעות. כיום הגענו לשלב מתקדם בתרבות 

איש איש לעצמו, ספון בחדרו מול מסכו האישי. בנסיעות משפחתיות ברכב יושבים  זו:

, הולכים ספונים במוזיקה הפרטית שלהםאנשים ברחוב , DVD טלפון ומסכימול הלדים י

מליוני אנשים "במועדונים ולבדם, בדיסקוטקים  ם יושביםרביבהפסקות בבית הספר 

ת תחוש .)כמאמר השיר של מיכה שטרית( ", ואם כבר לבד אז שיהיה בתנועהלבד

החברה דומה הדבר להתעסקות האובססיבית של  השייכות הינה מצרך נדיר בתרבות זו.

מספקת תחושה של ידוען זה או אחר של  ההתעסקות של כל אדם בעניינובסלברטיז. 

של נושא משותף לשיחה, לשייכות רגשית. באמצעות אותם סלברטיז ייכות, של ביחד. ש

אנשים שונים אומרים לעצמם שהם משתייכים לקבוצה. בעבר הייתה תחושה זו מחלחלת 

אידיאולוגיה: ציונות, סוציאליזם וכו'. כיום, בעידן הפרסוניפיקציה היא מועברת דרך  דרך

גופים מסחריים המנצלים באופן ציני ביותר את הצורך , אשר לרוב משרת גם אדם מסוים

בעיקר בהשתייכות לקבוצה השתייכות ובהניסיון של בני נוער  חוסרכיום, . בשייכות

, והחברתית חשים כלפי סביבתם הגיאוגרפית מתבטא בחוויות ניכור שהםחיובית, 

שלהם  ובניכור כלפי בית הספר הם לא ממש מכירים משום שהם שוהים בביתשאותם 

 גם במרחב הביתי הם ספונים בחדריהם מול המסך. מכיוון שכלפי משפחתם,  לעיתים אףו

כאנטיתזה למצב הקיים בקרב התרבות הצעירה, מאמן חייב להיות מנוסה בתקשורת בין 

אישית ישירה. מאמן שלא מפחד ליצור קשר אישי ואף משמעותי עם תלמידיו הופך את 

שניתן לחשוב הוא מחזק אותה בעיני תלמידיו, ולא פוגע  ובניגוד למה סמכותו לפנימית,

בה. הוא הופך להיות רלוונטי עבורם, ומצטייר בעיניהם כדמות בוגרת וסמכותית שיש לה 

 מה לתרום להם. 

הוא תה וחייב להיות חלק מהקבוצה שא המאמןכדי לזכות בסמכות פנימית 

ל המפקד והפקוד צריכה להיות ש החוויה -לדוגמה: בצבאמנהיג. חלק מובחן, אבל חלק. 
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אותם לובש את רמטכ"ל ההמפקד עובר את המסע יחד עם פקודיו, ו -למשלמשותפת. 

בטלוויזיה  הורה לא יכול לחנך ילד לצפייה ביקורתית -המשפחה חוגב טירון.המדים כמו 

יסכים מכור לסמים לא  -בתחום הגמילה איתו את כל התוכנית.יחד אם אינו יושב ורואה 

 שאינו נגמל בעצמו.  נס לתהליך גמילה עם שום אדםהיכל

גה חינוכית המבקשת סמכות פנימית היא חלק מהותי מכל הנהגה, במיוחד הנה

במסגרת "רק" קרב, גם אם הוא מו צה לעמוד באתגרים פיזיים ומנטאליים כקבומ

 ספורטיבית. 

ה, בזמן בענף הטאקוונדו חלק ניכר מאסטרטגיית הקרב נקבע ומנוהל על גבי הזיר

הקרב מן  על למאמן המשקיף היטבהקרב עצמו, בין הסיבובים. על הספורטאי להקשיב 

הצד, ורואה בדיוק את המתרחש. ברמות הגבוהות, בהן יכולות הספורטאים פחות או 

יותר שוות באיכותן, חלק ניכר מן הקרב מתרחש בין המאמנים היושבים בצידי הזירה. כל 

היריב ולנצל את יתרונותיו של הספורטאי שלו ואת מאמן מנסה לפצח את טקטיקת 

כלפי המאמן שלו יראת כבוד פנימית, ומתייחס חולשותיו של היריב. ספורטאי שלא חש 

, לא יקשיב לו, ולא ילך אחרי הוראותיו בקרב. בלבד למאמן שלו כבעל סמכות חיצונית

, על ידי ניםהמאמן צריך לקנות את אמונו המוחלט של הספורטאי, ואמון נקנה מבפ

 . החוויה המשותפת, ועל ידי הבסיס הרגשי שבונה המאמן עם הזמן

דמות מאמן שכזו מחזקת את ההיררכיה שזקוקים לה ילדים ובני נוער, והם 

בוגרים  אנשים חברתיים,מבינים טוב יותר את מעמדם, ולאיזה יעד עליהם לשאוף: להיות 

זולת, ובכלל זה, כמובן, את גורמי ואחראיים, המכבדים לא רק את עצמם אלא גם את ה

 . 1הסמכות, הוריהם ומוריהם

                                                 
 (. סמכות הורים, סמכות מורים: היבטים תרבותיים בחברה הישראלית2005מייזלס, עפרה ) 1
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 אחריות אישית

ערכים הבולטים בכל ענף ספורט הוא האחריות האישית. בעוד האחד מ

שבתחומים רבים אחרים ניתן לגלגל את האחריות על גורמים אחרים, את האימון הפיזי 

מלבד אתה עצמך. ערך זה  יכול רק אתה לבצע בעצמך, ואף אחד לא יכול להניע אותך

מלמד את הספורטאי למצוא את הכוחות הפנימיים ואת המוטיבציה שתגרום לו להתאמץ 

וק בשל כך זהו ערך נדיר למדי ידהפיזיים שמציב בפניו האימון, וב ולעמוד באתגרים

 בתקופתנו.

לקיחת אחריות אישית על מעשיך נעוצה קודם בתחושת עצמאות וערך עצמי. 

י המתקיים מעצם הגעת התלמיד לאימון הוא "באתי כדי לעבוד, ואף אחד המסר הראשונ

, 2לא יכול לעשות את העבודה הזו במקומי". מסר זה עומד בסתירה לתרבות ה"סימפול"

אין במהלך האימון חושב לעצמו התלמיד: "הויקיפדיה, ההעתקה והשכתוב של טקסטים. 

באותה האחריות להזיע מוטלת עלי. כאן, אחריות. את הכאן את אבא ואמא שייקחו עלי 

. משפטים הנפוצים "מידה מוטלת עלי גם האחריות המיידית למעשיי, מול סמכות המאמן

בביה"ס כגון "מה בכלל עשיתי?" "זה לא הייתי אני!" לא יכולים להתקיים במהלך אימון. 

נדרש להכיר הוא  ,ניםאימומסגרת הב ותנאי בסיסי להשתתפותעל התלמיד לדעת שכ

אחריותו על מעשיו, ולא להתנער מהם. באותה מידה אסור למאמן לבלבל את התלמיד ב

בנחרצות.  במקומואת התלמיד  דיהעמבהתאם למקרה, חייב המאמן לבמסרים סלחניים. 

שכר ועונש, וילמד להיות  -את הקשר שבין התנהגות ותוצאה ללמוד התלמיד יוכל רק כך 

 אחראי על מעשיו, מבלי לפטור את עצמו ממנה ע"י גלגולה ממנו והלאה.

 

                                                 
גזירת מקטע מוזיקלי קיים )בית, פזמון או לחן( ועיבודו מחדש. סינתוז הוא עריכה  סימפול )במוזיקה( היא 2

 וסידור מחדש של מקטעי "סאמפלים" שונים, לכדי יצירה חדשה.
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 וערך עצמי בעולם וירטואלי, ממשותהיררכיה, על 

סתכל על הרחוב איך הוא ריק, כבר שכחנו ת "ילד סינטטי כבוי מול מסך שדולק, 

 .(1997"סוף העולם", אביב גפן, )מתוך השיר    איך לשחק"

את המושג "הלם טכנולוגי".  3טבע ניל פוסטמן בספרו "אבדן הילדות" 1982בשנת 

על מנת להבין לעומק את משמעותו החינוכית של האימון, יש להבין את התרבות ואת 

 ערכי התקופה בה הוא מתקיים. 

לדים לבין עולם ראשית, תקופתנו מאופיינת בטשטוש גבולות כללי בין עולם הי

המבוגרים, וניתן לומר ששני הצדדים, גם הילדים וגם ההורים, משתפים פעולה לקיים 

מעורבות הדדית מתמשכת ביניהם. מעורבותם האינטנסיבית של ההורים בחיי ילדיהם 

 ,ם מנסים, לעיתים בכחורימתחילה בגן הילדים ונמשכת עד קורס הקצינים וגם לאחריו. ה

ובים" של ילדיהם. בניגוד לעבר שבו צעירים ניסו להחיש את להיות "החברים הט

עצמאותם, הרי כיום הילדות הישראלית הולכת ומתארכת, והם מצפים לעזרת ההורים 

 החל מבעיות טכניות של הסעות ועד שכירת דירה, תשלום שכ"ל לאוניברסיטה וכו'. 

לם במקביל, המבוגרים מזמינים את ילדיהם בעודם קטנים להשתתף בעו

לדוגמה, הורים מאפשרים  4זכויות, ואף לתפוס בו מקום מרכזי ובלעדי.-המבוגרים כשווי

לילדיהם לצפות עימם בתכניות ובמהדורות חדשות שאינן מתאימות לילדים. כמו כן 

תם של הורים מאפשרים לילדיהם מרחב פעולה ובחירה במצבי קונפליקט מעבר ליכול

א מונע מהמבוגרים לתהות מאוחר יותר: "ומה עם )מה של הילדים, כאילו היו מבוגרים

 .הזכויות שלנו? איזה חצופים! כיצד הם מרשים לעצמם?(

ניל פוסטמן היה הראשון לנבא את "אבדן הילדות", וזאת בעקבות הגעת המסך 

הראשון לבתיהם של מליוני אמריקאים. בעוד שההיכרות עם נושאים מסויימים אמורה 

באופן מדורג, שידורי הטלויזיה חושפים את הילדים ללא כל  להגיע לידיעתם של הילדים

 סינון לכל האספקטים של חיי המבוגרים, ללא כל הכנה; כסף, אלימות, תככים, מין וכו'.

את הפרדוקס של התארכות הילדות וקיצורה בעת ובעונה אחת, מתארת גיל הראבן: "זהו 

, משאירים את 22ת עד גיל אחד האבסורדים הגדולים של חיינו. מאריכים את הילדו

הפעוטות בחיתולים עד גיל שלוש, שבועיים ימים יושבים עם הזאטוטים בגן החדש, 

נזהרים כ"כ ברגשותיהם של הילדים, נועצים במומחים ובפסיכולוגים, טורחים באלף 

                                                 
 אביב, ספריית פועלים-תלדן הילדות, בא(. 1983פוסטמן, ניל ) 3

 אביב, ספריית פועלים-(. הורים כבני אדם, תל1997, חיים )עמית 4
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ובכל זאת, חושפים אותם ללא כל  -דרכים להעניק לילדים את הלוקסוס של ילדות רכה

 למחלות ולתסבוכות של העולם כאילו היו מבוגרים קטנים". מחשבה לתכנים,

כך, גדל דור שלם של ילדים בתחושת בלבול נוראית. באצטלה של כיבוד זכויות 

הילד מוותרים מבוגרים, הורים ומורים הן על זכויותיהם והן על חובותיהם כלפי ילדים 

ם המבוגרים, ואת ותלמידים, וכתוצאה מכך ילדים אינם חווים היררכיה ביחסיהם ע

 5מקומה של ההיררכיה תפס השוויון. "מה שמותר לו, למבוגר, מותר גם לי, הילד".

ההשפעה האינטנסיבית של אמצעי התקשורת על ילדים מפחיתה את יכולת 

ההשפעה המעורערת בלאו הכי של המבוגרים. התקשורת מציפה את הילדים במידע וגם 

טיים של -ה מושלמת והמידע חודר. כך, בפרייםאם המבוגרים מנסים לסנן, השליטה אינ

ערוץ מרכזי נחשפים ילדים בני שש למושגים של פרשיות אהבים, תקיפה, רצח, אונס, 

וכו'. ילדים אלו מאבדים את תמימותם, והמרחק התודעתי בין הדורות קטן. כתוצאה מכך, 

 כח ההשפעה של המבוגרים על הילדים נחלש.

בל את המסך כאמצעי ראשון ומוחלט לידע ואף בנוסף לכך, ילדים למדים לק

לאמת. כך נוצרה המציאות בו ילדים החשים עליונות טכנולוגית על דור הוריהם, אינם 

זקוקים להפגין עוד יחס של יראה כלפי המבוגרים, וממילא חשים שאין למבוגרים מה 

 לתרום להם. 

ה מגדירה מחדש את הטכנולוגי" בו אנו חיים, טכנופיליבעידן ה" 6על פי פוסטמן

המוסדות החברתיים ואת מושגי היסוד של התרבות כמו: משפחה, עבודה, חינוך, דת, 

 ., אמת, ועוד, תבונה, פרטיותיטיקה, היסטוריה, שפה, אמנותפול

מזה כמה עשורים אנו חיים מול המסך, אשר שינה באופן קיצוני את מידת 

אישיות, חולל המסך -אקציות ביןהחשיפה של החברה כולה למידע. בכל הקשור לאינטר

תקשורת בין אישית היא מיומנות נרכשת, הנלמדת תוך התנסות מהפכה של ממש. 

יחד עם  במהלך החיים. הגיל הקריטי לפיתוח יכולות תקשורתיות אלו הוא גיל הילדות.

זאת, מחקרים מצביעים על כך שילדים נחשפים יותר ויותר לתכנים המועברים אליהם 

כים )טלוויזיה, אינטרנט, טלפונים סלולריים, קונסולות משחק וכו'(, בד"כ באמצעות מס

 בעידוד ישיר )ע"י הוראות מפורשות( ועקיף )ע"י מתן דוגמה אישית( של המבוגרים. 

                                                 
הקיבוץ ) בספרו של גדי טאוב ,על התפרקות ההיררכיות בחברה הפוסט מודרניתה נוספת לקריא 5

 על תרבות צעירה בישראל - המרד השפוף(: 1997המאוחד, 

 אביב, ספריית פועלים-, תל( טכנופולין2003ניל )פוסטמן,  6
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מאיכויות  60%מקובלת כיום ההערכה כי המסך מסוגל להעביר לכל היותר 

 ניםתאמשאינם מ יםמשמעות הדבר היא שילדמתווכת.  התקשורת של שיחה לא

מאבדים יכולות תקשורתיות בסיסיות, ובוודאי באינטראקציות בין אישיות ישירות 

נסיון באינטראקציה  יםברצו יםהם ילדבזמנים שאינם מפתחים אינטליגנציה רגשית. ה

ת יובפעילו יםעסוק םשעות בהן ה הם.אישית אינטימית חופפים בד"כ לשעות הפנאי של

וגם  ,ים משותפיםבילויתנועות נוער, חוגים, קות בביה"ס, ת כגון: הפסולא פורמאלי

התיכון , יבת הבינייםבגילאי חט ילדעל פי המחקרים האחרונים,  7שהייה בקרב המשפחה.

מביה"ס גדלה  היסודי ממלא שעות פנאי רבות בשהייה מול מסך, ובעת החופשים אףו

מכרת, ולהשלות את השהייה מול המסך עלולה להפוך בקלות למ חשיפה זו אף יותר.

 מסוגל לספק עבורו מענה מיידי לכל צרכיו הרגשיים. מסך היושב מולו שה

חלק עצום מחיינו מתקיים על גבי המחשב, הטלפון, ורשת האינטרנט. אנו חולקים 

מידע, מתקשרים עם הקרובים לנו והרחוקים, נחשפים לתכנים, דעות, ומנהלים את חיינו 

ד מהתרבות הצעירה עסוק ב"לעדכן סטטוסים". הפייסבוק, על גבי המסך. כיום, חלק נכב

הטוויטר והצ'אטים למיניהם, מאפשרים להשאר מעודכנים ו"מחוברים" לכל אחד בכל זמן, 

ללא הפסקה, מבלי בהכרח להכיל תוכן ממשי. קיימים מודלים רבים של "חיים מקבילים" 

דר צ'אט או בחשבון , אך בין אם מדובר במשחק מבוסס רשת, דף פייסבוק, ח8ברשת

דוא"ל, חלק נכבד מחיינו מתקיים ומנוהל בפועל על גבי המסך. בקרב בני הנוער הדבר 

הוא טבע ראשון. באופן לא מפתיע, מחקרים מצביעים על כך שלרבים מבני הנוער יותר 

כשהאינטראקציות החברתיות שלך נוח להתבטא במחשב מאשר פנים אל פנים. 

לשלם מחיר על  ול להגיד כל דבר בשם כל אחד ולאמתרחשות מול המסך אתה יכ

 מעשייך, ומשום כך לא להתבגר. אין פלא שכיום ילדים רבים נשארים בבית הוריהם עד

סוף שנות העשרים גם כשהגורם הכלכלי איננו פקטור וההורים מציעים לעזור. המילים 

 יש לו חום גבוה" של אהוד בנאי הם המנון הדור. הילד בן שלושים"

קבות שינויים אלו בדפוסי החיים, נוצרים לעיתים פערים ומתחים בין עולם בע

 10הפנטסיה הממוחשב לבין העולם המציאותי. כדוגמה מוחשית לכך אספר על ילד בן 

אשר ויתר על אימוני הטאקוונדו לנוכח התסכול הנוראי שהוא חש לאחר שלא הצליח 

מר, והעדיף לצלול חזרה לעולם לבצע תרגיל בסיסי. "במחשב זה כל כך קל!" הוא א

                                                 
 יטאון עמותת אפשר, עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך(. ב2009) תמירליאון,  7

 וכדו' second life, world of warcraftכדוגמת  8
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-הוירטואלי שהציע לו המסך. הקלות בה הוא מבצע בהינף אצבע בעיטה "משולשת

ויורקת אש", מקשה להתלהב ולהעריך את לימוד התנועה, ואת ההישג -מעופפת-מסובבת

האישי שבהתגברות על הקושי. אותו ילד לא העריך את המאמץ כשלעצמו, ומשלא בא על 

סקיפ", -סקיפ-ויתר. ילדים מסוג זה נמצאים במצב תודעתי של "סקיפ -סיפוקו המיידי

כשהם עוברים מערוץ לערוץ, וממסך למסך במהירות מסחררת, וממצים את ספי הגירוי 

" מתקיים הלכה למעשה בעידן !Been there, Done that, Nextשלהם עד תום. הביטוי: "

 ללא כל הכנה, וללא כל פילטר.בו כל מחוזות הדמיון כבר נחרשו והוטחו בפנינו, 

 

 מסגרת האימון כמענה

בתנועה  רבות מזמנםרבים להשקיע בוחרים , שבחר לוותר לעומת אותו ילד

ובמאמץ. שלא כמו שיעורי ספורט בביה"ס, אשר מפאת המסגרת המגבילה בה הם 

מאפשרת מסגרת מועברים מתמקדים בעיקר באספקטים טכניים של האימון הגופני, 

יסודות העקבי, המתמיד, מאפשר בניית הגופני האימון חיזה בהישג ממשי. האימון א

זמן במשך  הינם דפוסים שמעוצבים לתוך האישיות. יסודות אלו פסיכולוגיים של הכושר

בניגוד למקובל בתקופתנו כאן המקום להדגיש כי  רב, ובסופו של דבר נטמעים בה.

האימון הינו תהליך. וכמו  נסטנט"(,)אפקט ה"אי תוצאות מיידיותתמיד לראות המבקשת 

  בפרק זמן קצר, יעיל ככל שיהיה.דפוסי התנהגות לפתח כל תהליך חינוכי אחר, לא ניתן 

מסגרת  .מסגרתעל אף שזה נשמע מעט מצחיק, מסגרת האימון מהווה קודם כל 

היא אלמנט נצרך ונדיר יחסית ציבה ובעלת גבולות ברורים, י ,אתית ,חברתית, משמעתית

 ןמערכות אשר קצרה ידהיררכיה ובהצעירים אשר איבדו את אמונם בתקופתנו. ב

להתאמן במסגרת אשר מסבירה להם בבירור מה להשתייך ומלמשמע אותם, שמחים 

עליהם לעשות, וכיצד ראוי להם להתנהג. כך, בעידוד המאמן, נוצרת מוטיבציה פנימית 

הכרה התחשבות באחר,  תקשורת בין אישית, קשב,המאפשרת פיתוח של יכולות 

ועוד. כל זאת  , אחריות אישית, פיתוח משמעת עצמית, קבלת מרותובהיררכיה בגבולות

, בניגוד הודות לכך שהתלמידים חשים ערך עצמי, ובעלי יכולת ממשית בעולם המציאותי

בקרת האימון המתקיימת באמנויות לחימה בנוסף, . מול המסך הקיימת לניכור ולבדידות

קוונדו בפרט )כדוגמת החגורות( מאפשרת משוב עבור התלמידים, הרואים בטאובכלל 

 וחשים בהתקדמותם מאימון לאימון, ומשנה לשנה. 
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 סיכום

בעבודה זו תיארתי את תפקידם הייחודי של המאמן ומסגרת האימון של 

בגיל הילדות הטאקוונדו בקרב הדור הצעיר של תקופתנו. בתחילת העבודה עסקתי 

במהלך העבודה  ר מכן הרחבתי את הדיון ועסקתי גם בגיל הנעורים.המוקדם ולאח

הצעתי עקרונות בסיס למסגרת האימון ודמות המאמן, והסברתי את תרומתם של 

 עקרונות אלה לפיתוח אישיותם של התלמידים.

התרגול המשמעותי ביותר הוא לאו דווקא במישור הפיזי, בגיל הילדות המוקדם, 

בגילאים אלו דמות  אם במישורים הרגשיים והקוגניטיביים. הכמעט מובן מאליו, כי

המאמן היא גורם משמעותי ביותר בתהליך, וביצירת מסגרת האימון. מסגרת זו אמורה 

לקבוע כללים ברורים ו"ליישר" בצורה מכובדת את התלמידים המנסים לבדוק ולחצות 

לרצות בקיומם, צריך  על מנת לגרום לתלמיד להכיר בחשיבותם של הגבולות, ואף אותם.

 הואש לתלמידמשדר  המאמן המאמן להיות שותף אמיתי לתהליך אותו חווה התלמיד. כך

ורוצה בטובתו ובהתקדמותו, ולא נגדו. אמצעי נוסף בו יכול המאמן להשתמש הוא  לצידו

 יםלתלמידים את ההגיון העומד מאחורי הכללים, ומגביר המבהיריםעל, -קביעת עקרונות

 ושמירה עליהם. עימםציה הכללית להזדהות את המוטיב

בכל הקשור למהלך האימון, שליטה בקבוצה והנעתה, על המאמן להכיר 

בחשיבותו העילאית של הניסוח, ולדעת היטב כיצד להשתמש בנימת קולו. הדגמתי כיצד 

על ידי שינוי בניסוח בלבד, ניתן להעביר באותה הוראה שני מסרים שונים בתכלית. 

למצב הקיים בקרב התרבות הצעירה, מאמן חייב להיות מנוסה בתקשורת בין כאנטיתזה 

הופך אישית ישירה. מאמן שלא מפחד ליצור קשר אישי ואף משמעותי עם תלמידיו 

להיות רלוונטי עבורם, ומצטייר בעיניהם כדמות בוגרת וסמכותית שיש לה מה לתרום 

כמו . הםומחזק אותה בעיני ,למידיומצד ת הופך את סמכותו לפנימיתלהם. על ידי כך הוא 

הופכות לפנימיות על  אישית מוטיבציה ואחריות הסמכות, שהופכת להיות פנימית, כך גם

הניע וכל למצוא את הכוחות להתלמיד י יכולותיו. כךוב של התלמיד בערכוכנה  ידי הכרה

 ."למעשי, ואני האחראי הבלעדי לא יכול לעשות את העבודה הזו במקומייש א" :את עצמו

בוואקום התרבותי שנוצר בקרב התרבות הצעירה, האימון מהווה מסגרת לסיכום, 

נדירה בה מפתחים התלמידים בטחון וערך עצמי, ומתרגלים ערכים רבים וחשובים של 

 לעיצובהאימון תורם תקשורת, משמעת, אחריות, היררכיה, התחשבות ועוד. כך 

 שמשו אותם בכל מסגרות חייהם. ומעניק להם כלים שיאישיותם של התלמידים 
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 הטיפול באמנויות לחימה -נספח 

טיפול באמנות לחימה הינה מתודה טיפולית אקדמית* ומוכחת מחקרית, 

 המשתמשת בשיטות האימון הייחודיות של אמנויות הלחימה ביישומים טיפוליים.

ם במסגרת הטיפול מתנסים המטופלים במגוון תרגילים ובאלמנטים היחודיים לעול

מתוך מטרה להשיג שיפור  אמנויות הלחימה; אלמנטים פיזיים, קוגניטיביים ומנטליים,

התהליך הטיפולי כולל שימוש   בתחומים השונים אותם המטופל מבקש לחזק.

הטיפול  באסטרטגיות למידה מובנות ותמיכה רגשית, תוך הצבת יעדים לטווח ארוך וקצר.

בוגרים, ונותן מענה למגוון של קשיים; מוטוריים, עד למ 3מיועד לילדים מגיל יכול להיות 

טיפול יכול להתקיים באופן פרטני או במסגרת קבוצתית קטנה, בה  רגשיים ותקשורתיים.

 עובדים עם המטופלים להשגת יעדי הטיפול שהוגדרו מראש.

ידע או נסיון קודם באמנויות לחימה, את המטופלים להטיפול אינו מצריך לרוב, 

 ית טיפול מהנה וייחודית.יתנסות בחוולה ותםאלא מזמין א

 

 ההבדל שבין 'אימון' ל'טיפול'

  הטיפול באמנות לחימה שונה באופן מהותי מאימון סטנדרטי.חשוב להבחין כי 

התלמיד אמור להתאים את עצמו ו ,אימון באמנות לחימה מטרתו היא לימוד השיטה

  מתאמן.לטכניקה, לתנועה, למתודה ולחשיבה של אמנות הלחימה בה הוא 

במסגרת טיפול באמנות לחימה שיטת הלחימה הופכת לאמצעי, ובניגוד לאימון 

את יעדי הטיפול קובעים מראש בין הלקוח למטפל, בהתאם לצרכים  היא אינה המטרה.

בהתאם ל"סילבוס" של כל  בעוד שבאימון היעדים מוגדרים מראש .וליכולות המטופל

בטיפול אין קשר הכרחי ל"סילבוס" או לדרגות , טה ושיטה, לרוב בחלוקה לפי דרגותשי

 כלשהן. התרגילים והמתודות מותאמות למטופל, ולא לשיטה.

ים פיזיים, אלמנטהטיפול באמנויות לחימה הינו מגוון ביותר וכולל בתוכו 

יכול באמנויות לחימה טיפול בדומה למתודות טיפול אחרות,  קוגניטיביים ומנטליים.

 סגרת התערבות קצרת מועד, ויכול להיות גם לטווח ארוך, בהתאם ליעדילהתקיים במ

, כאשר כל מסגרת התרגול וההתמודדות מול אתגרי הטיפול שיוגדרו בתיאום עם הלקוח

הטיפול נעשה במסגרת עולם אמנויות הלחימה. כך, ההתמודדות העיקרית עם האתגרים 

 ריב. אל מול י (וממש לא בהכרח)השונים נעשית קודם כל מול עצמך, ולבסוף 
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מיועד לילדים, נוער ומבוגרים, המעוניינים לשפר את איכות מתאים והטיפול 

מנטלי  -חייהם, להגביר את ההשתתפות שלהם בפעילות חברתית, לצבור ביטחון עצמי

 ותנועתי, ולהביא את עצמם לידי מיצוי הפוטנציאל הגלום בהם.

תקשורת, הפרעות בין יתר התחומים בהם נוגע הטיפול: ויסות רגשי, ליקויים ב

 ועוד ועוד. ויסות תחושתי, ,ןדחיית סיפוקים, שיתוק מוחיסרבול מוטורי, בקשב וריכוז, 

 

 טיפול אחרים מתחומי הייחודיות של הטיפול באמנויות לחימה

, מנויות לחימה משיטות טיפול אחרותמייחד את הטיפול באמאפיין וה האלמנט

 ימוש הרב בתנועה. היא קודם כל השימוש המינימאלי במלל, לעומת הש

באופן טבעי, אמנויות לחימה הן מתודות תנועתיות העושות שימוש בגוף באופן 

( והן בעבודה מול בן זוג, יריב אימון. SELF MEDITATIONהן בעבודה עצמית ) -ייחודי

כך, הטיפול באמנויות לחימה מאפשר לכל מי שמתקשה בהבעה מילולית של רגשות, 

מנטלי משמעותי, מבלי שיצטרך בהכרח לתמלל -ור תהליך פיזיקשיים וקונפליקטים, לעב

 את תהליך ההתמודדות שלו. 

בניגוד לטיפול פסיכולוגי קלאסי, בו המטפל מבקש ניתן לומר ש במילים אחרות

ולדבר על זה, הטיפול באמנות  "שולחן הניתוחים"מהמטופל להניח את הקרביים על 

לעבור את תהליך הגילוי העצמי והצפת לחימה מבקש להביא את הקרביים אל המזרן, ו

 הרגשות, מבלי בהכרח להשתמש בכלי הבעה מילוליים.

כאן מסתתר גם חלק משמעותי מההצלחה של טיפולים באמנויות לחימה, 

 'הטיפול הקלאסי' מתקשה להגיע אליהם, ו'לפגוש אותם'. הםב מות ובאנשיםבמקו

 

 :יתחום התקשורתה

שמעותי, היות והתרגול בנוסף, כולל בתוכו תהליך האימון מרכיב תקשורתי מ

באמנויות לחימה מתבסס על עמידה מול יריב, כלומר, הנחת המוצא של כמעט כל מהלך, 

כל טכניקה וכל תנועה היא הימצאותו של אדם נוסף העומד מולי. זאת כאשר התרגול 

הטמעת סכמת גוף, קריאת  -כשלעצמו כולל בתוכו מרכיבי תקשורת רבים מעבר למלל

 הבנת מחוות )ג'סטות(, תורות, מגע פיזי באדם אחר, ועוד. שפת גוף ומימיקה,



20 

 

ושוב, כאן מסתתר חלק משמעותי מההצלחה של טיפולים באמנויות לחימה 

בתחומי ליקויי התקשורת, במקומות ובאנשים בהם 'הטיפול הקלאסי' מתקשה להגיע 

 אליהם, ו'לפגוש אותם'.

 

 :תחום המוטוריה

קשת האולטימטיבית של הטיפול באמנויות לחימה מאפשר את ה, בתחום המוטורי

 המוטוריות.  9מיומנויות תנועה; הן בשליטה, בלמידה ובהתפתחות

העבודה המגוונת באמנויות הלחימה מאפשרת תרגול של כלל המערכות אשר 

, 11, המערכות הסנסוריות10המערכות העצביות פזיות; מצריכות חיזוק באנשים עם לקויות

  ת, בזמן ביצוע המשימה.כת הקוגניטיביוהמער

שליטה ביציבה ומציאת מרכז הכובד, אלמנטים משמעותיים בטיפול הם למשל 

-קואורדינציה בי, ווי משקליש שמירה על אוריינטציה יציבתית )פרופריוספציה(,

שמירה , הפרדה ודירוג תנועה, כוח וסבולת שריר, אסימטריה, חציית קו אמצע, לטראלית

 ועוד ועוד.תנועתי, מקצב תנועה, תיאום נשימתי, על רצף 

. השונים הפיזיותרפיה מיכל האמור לעיל נכון גם למגוון רחב של טיפולים מתחו 

הללו. בטיפול המיומנויות הפונקציונליות שבתרגול המייחד את אמנויות הלחימה הוא 

 מהותיים: רונותתיבאמנויות לחימה כל התרגילים מונחים לקיום הפונקציה, ולכך מס' 

ב יותר מה עליו לעשות, מכיוון שלתנועה אותה הוא משמעות: המטופל מבין טו .א

יש משמעות בעיניו. למשל: הגנה, שצריכה להיות יעילה, מתוזמנת, חזקה  מתרגל

 דיה, במנח ובמיקום הנכון ביחס לגוף, ביחס להתקפה, וכו'.

מוטיבציה: הכנסת העניין לתרגול הינו מרכיב קריטי ביצירת מוטיבציה אצל  .ב

)תוך  יל סיזיפי אותו יש לבצע מספר עלום של חזרותהמטופל. להבדיל מתרג

                                                 
9

 :תפיסות שונות של התנהגות מוטורית 3למידה והתפתחות מ', הם מושגים מקצועיים המתארים  ,שליטה 

 ברמת המוח והיציבה. מאורגנת מסבירה כיצד השליטה בהתנהגות המוטורית "ליטה מוטורית"ש

 אימון או ניסיון. דרך נרכשתורית מסבירה כיצד ההתנהגות המוט "למידה מוטורית"

 לאורך פרק זמן ארוך. משתנהמסבירה כיצד התנהגות מוטורית  "התפתחות מוטורית"
10

 תנועה, גמישות שלדית, מרכיבי שריר ואלמנטים טווחיכגון: במערכת העצבית  מוטורייםתהליכים  

 )מנגנון גולג'י, תחושה עמוקה ועוד(. מכנים-ביו
11

מערכת ה ,סנסורית-סומטוהמערכת ה וסטיבולרית,המערכת כגון: ההעצבית  במערכת חישהתהליכי  

 , ועוד.ויזואליתה
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, התרגול הפונקציונלי מגביר מוטיבציה ומעודד את המטופל בהייה במסך?(

 להמשיך בטיפול.

ערך מוסף: להגנה עצמית יש ערך מהותי בבניין הביטחון העצמי וההערכה  .ג

יוצא בתחושת התעלות חיובית  מטופלהעצמית. כך, נוסף לתרגול הפיזי, ה

 מסוגלות, אשר נחוצות מאוד לאנשים עם קשיים בתנועה. ו

 

 :תחום הקשב והריכוז

בתחומי הקשב והריכוז, מצטיין הטיפול באמנויות לחימה בצורך לשמור על קשב 

 מלא בסיטואציית קרב משתנה.

פומסה/קאטה, ובין אם מדובר -בין אם מדובר בקרב מדומה בתרגול עצמי 

היכולת לשמור על ריכוז גבוה  .יריב אימון -בתרגול מהלכי קרב אמיתיים מול בן זוג

לאורך זמן הינו מרכיב מהותי בתרגול אמנויות לחימה. במסגרת התהליך הטיפולי מתרגל 

המטופל תרגול פונקציונלי מעולם אמנויות הלחימה, מתוך מטרה להגדיל את טווח הקשב 

 שלו, ולהאריך את פרק הזמן בו הוא מצליח לשמור על קו מחשבה רציף ואחיד. 

ל בלחימה נותן משוב מיידי לחוסר ריכוז או אי שמירה על קשב מלא, בכך התרגו

שהיריב מנצל את המצב לטובתו. כך יכול המטפל להנחות תהליך הדרגתי בו המטופל 

 מצליח להתרכז יותר ויותר לאורך זמן, מבלי 'להתפזר' לכיוונים שונים.

 

 :התחום הרגשי

הקרב הוא הקרב. בתחום הרגשי, אלמנט ייחודי נוסף לטיפול באמנויות לחימה 

הינו סיטואציה ייחודית, אשר דוחקת במטופל וממחישה לו מצבים בהם המוצא היחיד 

הוא תהליך התמודדות והתעלות. תהליך ההתמודדות נבנה כל הזמן בתוך מסגרת 

מה שהופך את תחושת הקרב לחווייה  הטיפול, תוך הנחיה ובקרתו המלאה של המטפל,

"עׂצמה היא לא מה שאתה     כך נלמד הלכה למעשה המשפט האלמותי:   מעצימה. 

 מסוגל לעשות, אלא להתעלות מעל שפעם חשבת שהוא בלתי אפשרי."

*כמובן שהמונח "קרב" בהקשרו כאן אינו בהכרח מתייחס לקרב מקצועי כפי 

ו. עבור אדם מן השורה )וקל וחומר אדם עם לקות(, שאמני לחימה מקצועיים מורגלים ב

תרגול התקפה בודדת בלבד יכול להיתפס כמצב קרב לכל דבר, על כל המשמעויות 

  המנטליות הגלומות בכך.
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 באמנויות לחימה יםמטפל שלמקצועית ההכשרה אודות ה 

בישראל קיימים כיום מספר גופים מקצועיים המלמדים את מקצועות הטיפול   

כמו"כ, פועלים לא מעט מאמנים ומדריכי אמנויות לחימה המצהירים על עצמם  בלחימה.

ות מומחיותם באמנויות כמומחים )מטעם עצמם( לטיפול במגוון בעיות קליניות, באמצע

 לחימה.

 -הוא המכון הלאומי לספורטהפועל כיום בישראל הגוף העיקרי והמקצועי ביותר 

מכון וינגייט, אשר בו מתקיים הקורס המקיף והמקצועי ביותר לטיפול באמנויות לחימה. 

במקצועות הפרעות בתקשורת, הפרעות  אקדמיים בין היתר כוללת ההכשרה קורסים

מוטוריים ועוד ועוד. נוסף על כך על מנת להיות מוכר -, ליקויים סנסובקשב וריכוז

כמובן, שתעודת מדריך  ש' פרקטיקום )סטאז'(. 40 במסגרת הקורס כמטפל, יש להשלים

 או מאמן מוסמך באמנויות לחימה הינה אחת מדרישות הקבלה הבסיסיות לקורס.

שה טיפולית, הבנה אין ספק כי ישנם מאמנים ומדריכים רבים אשר ניחנו בגי

מעמיקה של נפש האדם, וגישה חינוכית מצויינת. זאת בנוסף לאינטואיציה טובה ולעיתים 

 של מרכיבי הלקות והקושי אצל תלמידיהם. ,קולעת

יחד עם זאת, אני סבור שאין תחליף לידע תיאורטי מקיף ומעמיק בתחומי 

ם לנלמד ונחקר יותר (, תחום ההופך כיוDISABILITY STUDIESהלקויות והנכויות )

 ויותר.

דיסציפלינרי, אשר מעבר -מקצוע הטיפול באמנויות לחימה הינו מקצוע אינטר

למיומנות שליטה מעולה באמנויות לחימה, דורש בסיס ידע רחב מתחומי השיקום 

הפיזיקלי, הריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכיאטריה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה 

(CBT ,)אתיקה, ועוד. במסגרת הקורס במכון וינגייט נחשפים הסטודנטים מדעי האימון ,

-(, ולניסיונם הרב של המרצים בתחום הקליניCASE STUDDYלעשרות מקרי מבחן )

 טיפולי, ולניתוחי התנסויותיהם הממשיות של הסטודנטים במהלך האינטגרציה הקלינית. 

קה של מכלול לראייתי, אין ספק כי "המעשה הטיפולי" מחייב הבנה מעמי

האלמנטים הנוגעים בתהליך הטיפולי, ובלעדיהם אין מדובר בתהליך התערבות, אלא 

 באימון אישי )אשר כבודו במקומו מונח(.

דעתי, הטיפול האידיאלי באמנויות  לעניות בנוסף ובצמוד לכל האמור לעיל, 

שיתוף מטפל נוסף, בתחום הרלוונטי,  -תרפיה' -לכלול בתוכו מרכיב של 'קו צריךלחימה 
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שילוב איש מקצוע נוסף מאפשר מתן משוב ובקרה על התהליך בתוך תהליך הטיפול. 

למקומות אליהם המטפל באמנויות הטיפולי, ומרחיב את ארגז הכלים עבור המטופל, 

 לחימה אינו מספיק בקיא בהם.

 

 

 


