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התנגדות  תרגילי 
תודה חברים על שטרחתם להגיב ולענות על הסקר

בנושא שילוב תרגול התנגדות בקליניקה. התוצאות היו
מעניינות מאוד ואני שמח לשתף אותן במסמך הזה.
מטרת הסקר הייתה לסייע לי בבניית סדנה מקוונת

לקהל הפיזיותרפיסטים. נושא הסדנה: התאמת משתני
עומס ומשתנים נוספים, בתרגול התנגדות.

בהשתתפותכם עזרתם לי מאוד להרכיב סדנה מתאימה
לצרכים שלכם.

בחלק האחרון של מסמך זה תמצאו קישור לסדנה.
מאחלה לכולם חג שמח וחזרה מהירה לשגרה!

דן כהן 
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התוצאות עיקרי 
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אוכלוסיות המחקר כללה ברובה פיזיותרפיסטים
מתחום האורתופדי/ספורט(28).

 
 

רוב הנשאלים משתמשים בתרגול התנגדות כמעט
עם כל מטופל שלהם(73%).

 
 
יותר משליש מהמשיבים העידו על עצמם שהביטחון
העצמי שלהם בבחירת משתני אימון התנגדות הינו

בינוני ומטה(37%).
 

 
שליש מהמשיבים העידו כי לרוב מכוונים לעומס

שיאפשר  10-15 חזרות.
 

 
10 אחוז מהמשיבים העידו כי עובד לפי זמני עבודה

ולא לפי הגדרה של טווח חזרות.
 

בשאלה שבדקה את כמות הסטים לתרגיל, כעמט
60% השיבו כי הם בוחרים בטווח שנע בין 1 ל-3

סטים לתרגיל.
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הסקר תוצאות  פירוט 
בסקר השתתפו 34 פיזיותרפיסטים.

28 מתוכם העידו שהם עובדים בעיקר בתחום ספורט(הכי נפוץ), מכון בקהילה / אורתופדי.
מבין המשיבים היה סטודנט אחד שנה ד', עוזר לפיזיו בקבוצת ספורט

פיזיו אחת/אחד מכל אחד מהתחומים הבאים: גריאטרי, נוירולוגי, שיקום ילדים.
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תרגול הינו  התנגדות  תרגול  כמה  עד 
מטופליך? עם  שלך  בעבודה  נפוץ 

אפשרות בחירה 1(כמעט ואין מטופלים שמתרגלים התנגדות) ועד 5(כמעט כל מטופל מקבל תרגול
התנגדות)- הרוב המוחלט השיבו 5.

http://www.performanceclinic.co.il/


PERFORMANCE
CLINIC
Continuing Education

עצמי ביטחון  מרגיש  אתה  כמה  עד 
משתני לבחור  מנת  על  מספק  ידע  ובעל 

למטופל בהתאם  התנגדות  אימון 
ומטרותיו?

עם אפשרות בחירה מתוך סקלה שבין 5(מרגיש בעל ידע מספק להתאמה מירבית של התרגול/ביטחון
רב) ל- 1(מרגיש שיש לי פערי ידע ניכרים/חוסר ביטחון עצמי), מחצית הנשאלים הגיבו 4, עשירית

מהנשאלים הגיבו 5, ויותר משליש מהמשיבים ציינו שהביטחון שלהם בינוני ומטה(37% במצטבר).

השאלות הנוספות התייחסו
לדרך שבה המשיבים קובעים

את משתני האימון כיום.
בשאלה שמתייחסת לקביעת ההתנגדות / עומס בתרגיל

 מסוים, 58% מהמשיבים השיבו כי הם בוחרים את העומס
בהתאם לנגזרת הכוח הרצויה(תשובה יחידה או כתוספת

 לאפשרות נוספת). 
שלישי מהמשיבים השיבו כי הם מבצעים הערכה ובוחרים התנגדות שתאפשר 10

עד 15 חזרות(תשובה יחידה או כתוספת לאפשרות נוספת).
שלישי מהמשבים ציינו כי העומס נקבע בהתאם למכשור הקיים בקליניקה.
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בשאלה שהתייחסה לקביעת החזרות, 55% השיבו כי מספר החזרות נקבעות ביחס לעומס הנבחר ובהתאם
לנפח התרגול השבועי הרצוי(תשובה יחידה או כתוספת לאפשרות נוספת).

כמעט שליש(26.5%) השיבו כי החזרות נבחרות מתוך טווח של 10-20(תשובה יחידה או כתוספת לאפשרות
נוספת). 

10 אחוז מהמשיבים ציינו כי עובדים לפי זמנים ולא לפי חזרות קבועות מראש(תשובה יחידה או כתוספת
לאפשרות נוספת).
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בשאלה שהתייחסה לגבי כמות סטים לתרגול, כמעט
60 אחוז מהישיבים(58.8%) השיבו כי לרוב בוחרים

בתווך של בין 1 ל-3 סטים לתרגיל. 
חמישית מהמשיבים העידו כי משתלדים להגדיל את

כמות הסטים ממפגש למפגש(תשובה יחידה או
כתוספת לאפשרות נוספת).
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התשובות אלו  ללמוד?  רוצים  היו  מה  בתחום,  נוסף  ידע  לרכוש  המשתתפים  יכלו  ואם 
מהמשיבים... החלק  של 

• התאמת עומס בהתאם לדרישות הספורט בו מתאמן המטופל
• לקבל נוסחה עד כמה שניתן מדויקת
• לקבל מידע לגבי בניית תוכנית אימון

• מדדים סובייקטיביים תקפים
• מתי היית מכניס כל נגזרת כוח- באיזה שלב ובאילו מטרות

• להתאים את העומס וכמות החזרות והסטים למטרה. כח מתפרץ,כח
מירבי, סבולת וכד'

• הערכת יכולת, יודע כיצד להתאים מספר חזרות למטרה
• משתנים אימון שיכולים להעלות את האפקטיביות של האימון
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יקרים! חברים 
אני מודה לכם על ההשתתפות שלכם בסקר. בעזרתכם הסדנה

בנושא אימון התנגדות תהיה מדויקת יותר לצרכים של
פיזיותרפיסטים כמוכם!

הסדנה הקרובה תיבנה תוך התייחסות לנקודות שעלו בסקר ובמיוחד
לנקודות שציינתם בטקסט חופשי. 

 
הסדנה תאפשר למשתתפים בה ללמוד מתודת עבודה נוחה

ופשוטה להתאמת משתני אימון בהתאם למטרת הטיפול והאימון,
ובהתאם לספורט בו עוסק המטופל. 

 
היא תאפשר לכם ללמוד מתי נשאף נגזרת כוח כזו או אחרת, 
וכיצד נתאים את העומסים בהתאם לאותה נגזרת כוח. 

 
נכיר כלים להערכת העצימות בצורה סובייקטיבית המותאמת

לכל מטופל ומטופל. 
נלמד ונתרגל ביום מעשי(שיתקיים בנפרד לסדנה המקוונת) – הערכת
יכולת, ניואנסים של יציבה, פיצויים, ועוד. נדבר על תרגול פלאומטרי

מתקדם ונתרגל אותו ביום המעשי. 
אתם מוזמנים להצטרף לסדנה המקוונת וליום המעשי שיגיע בהמשך! 

ההרשמה בעיצומה- וניתן לקבל מידע ולהירשם בקישור הבא:
 

 www.performanceclinic.co.il/resistlp
 

תודה- ונתראה בקרוב!
דן כהן
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