
הקטנת הסיכון–פציעות ספורט 

M.P.Tליאור בן אלטא 



מי אני

ליאור בן אלטא•

 M.P.Tפיזיותרפיסט •

•2007

קליניקה פרטית ברחובות•



על מה נדבר

, OPEN VS CLOSED–מונחים חשובים בהקשר של פציעות ספורט •
OVER USE/OVER LOAD ,פריצת דיסק וכו, דלקת'

כלים להתמודד עם קשיים של מתאמנים•

סיבות אפשריות לפציעות ספורט•

איך להקטין את הסיכון מפציעות אלו•



Open chain        Vs        Closed chain



Open chain        Vs        Closed chain



:תרגול במשקל גוף

להיזהר מאוד בתרגול בו מרכיב תלייה כמו מתח•
גם כתף במצב בו מעל גובה הכתף•

גם מצריך יציבות מקסימלית•



המשמעות

:משקל גוף•
כוחות דחיסה•

בעיות תוך מפרקיות•

הורדת דחיסה–הורדת עומס •

:קטבלס•
כוחות מומנט•

בעיות של יציבות מפרק•

מומנט\הורדת משקל–הורדת עומס •



בהתייחס לעבודה של משקל גוף לעומת 
מוטות\משקולות חופשי\קטבלס



סוגי פציעות

Over LoadOver Use



Over Load-פציעה על רקע טראומתי



Viscoelasticity



Over Used-כאבים כרוניים, דלקות



חמשת הכללים להקטנת הסיכון להיפצע בהקשר  
OVER USEשל 

.כאב–עומס •

טכניקה•

חימום•

תזונה•

שינה•



עומס-1



?יש דבר כזה–דלקת בכתף 

חום•

אדמומיות•

נפיחות•

כאב•

!דלקת זה טוב



בעיקר בעבודה ? מדוע הכתף מועדת לפורענות
בשרשרת פתוחה

מפרק הכי תנועתי בגוף•

תלוי אך ורק ברצועות  •

ובשרירים העוטפים אותו



דוגמאות רלוונטיות
IMPINGMENT SYND–צביטה –מפרק הכתף •



תפקוד שרירי שכמה



ROTATOR CUFFשרירי 

לשמור על ראש: מטרתם•
.הזרוע בתוך השכמה

היצרות במרווח–הסכנה •
SUPSPINTUSשבו עובר ה 

•Supraspinatus 
•Infraspinatus 
•Teres minor 
•Subscapularis 



שריר גלובלישריר לוקאלי

קרוב למפרק•

קטן יחסית•

עובד לאורך זמן•

לרוב תפקידו לייצב את המפרק•

רחוק מהמפרק•

גדול יחסית•

עובד בזמן קצר ובעוצמה•

לרוב תפקידו להניע את המפרק•



–הורדת משקל עבודה : הורדת עומס: המטרה
עבודה מתחת לגובה הכתף



עומס

ממה מורכב  

?עומס

כמות חזרות
משקל

מנוחה



עומס

העלאה הדרגתית בעומס

להקשיב לגוף



סקוואטבחירת סוג -שינוי בעומס 

Front squatBack squat



טכניקה-2

...לא לוותר על טכניקה לעולם•

.מקטינים את החשיפה לעומסים מיותרים•

.הכאבבסקאלתשימוש •



?בריא או לא בריא–סקוואט

!בריא

...לא גורם לשחיקת סחוססקוואט

טכניקה לקויה עלולה לגרום לפציעות



לא בכל מחיר... אבל

אם מגיע מתאמן ומתלונן על כאב ברכיים בעת ביצוע 
.חייבים לברר למה כואבהסקוואט



מדוע ההנחיה לפתיחת ברכיים וברך מעל  
?אצבעות



בדיקת טכניקת ביצוע תרגיל

טווחי תנועה לקוייםשליטה שרירית לקויה

מבנירקמה רכה תרגולתרגולתרגולתרגולתרגול 



איך אדע האם מדובר בשליטה שרירית לקויה או 
הסקוואטטווחי תנועה בביצוע 

מהם האזורים  

שחייבים לשים לב 

אליהם בהקשר של  

טווחי תנועה בביצוע  

סקוואט

טורקסירךברךקרסול כתף



טעויות נפוצות בטכניקה



Hip hinge



חימום-3

הגוף' העלאת טמפ•

הכנת המפרקים והרקמות לקראת הפעילות•

.הזרמת דם למערכת•

הכנת המערכת העצבית לפעילות גופנית•

הכנה מנטאלית לאימון•

.ריכוז באימון•



?כן או לא–מתיחות 



מנוחה-4

בין האימונים•

בלילה•



תזונה-5

התייעצו עם איש מקצוע•

.מים-לא לשכוח שתזונה כוללת בתוכה גם נוזלים•

.לכלול את כל אבות המזון•

.צריך לזכור שבאימון אנו הורסים רקמות לצורך בנייה•



מתי נדע האם הכאב שהמתאמן מדווח לנו מסכן 
אותו

מיקום הכאב•

כמה זמן כואב לו•

האם הכאב תלוי תנועה•

מה רמת הכאב•

גב כדוגמא



מיקום כאב



גב

נכות

לא אוכל ללכת

פריצת דיסק

להיזהר  

מלהרים  

דברים כבדים
לא מתעסקים  

עם הגב

היה את זה  

לשכן שלי

פגיעה= כאב 



...התפקיד שלכם ושלי הוא

להוריד רמת חרדה









כאב מקרין לרגלכאב מקומי בגב

ככל הנראה מקור עצביככל הנראה שריר או רצועה



זמן הכאב



?האם כאב תמיד סימן לפגיעה ברקמה

כאב כרוני כאב אקוטי



האם הכאב הוא תלוי תנועה

תמידי וגבוה–כאב שהוא לא תלוי תנועה 



מה רמת הכאב



איך נדע אם כאב הגב הוא משהו שיש להתייחס 
אליו

כאב שהוא תמידי•

לא תלוי תנועה•

יותר חמור, יותר למטה–כאב שמקרין לכיוון הרגל •

לייליכאב •

10\5-6כאב שעובר •

חוסר תחושה\עקצוץ\שריפה\נימול•



לסיכום

.אל תוותרו על הטכניקה•

.הקפידו על כל המרכיבים להקטנת הסיכון לפציעות ספורט•

.לחרדה יש מרכיב חשוב, זכרו שבכאב כרוני ובכאבי גב בפרט•

השתמשו במידע להקטין את הסיכון להיפצע אצלכם ואצל המתאמנים  •
.שלכם

!בהצלחה•
.כאב–עומס 

טכניקה

חימום

תזונה

שינה



תודה רבה 



איפה ניתן למצוא עוד אינפורמציה עלי וחומר 
?מעניין


