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והשבוע: רחוב חטיבת עודד
מל־ בימי  הוקמה  עודד  חטיבת  היסטוריה: 

שרוב  חי“ר  כחטיבת  בגליל  העצמאות  חמת 
העצמאות  במלחמת  הצפון.  תושבי  היו  לוחמיה 
ובמ־ הירדן  במשמר  בקרבות  החטיבה  השתתפה 
המ־ אחרי  וחירם.  יואב  ברוש,  ובמבצעים  לכיה 

סיני  ובמערכת  מחדש,  החטיבה  אורגנה  לחמה 
א־שייח‘  לשארם  עד  דרך  לא  בדרך  הגיעה  היא 
סיני.  של  הדרומי  החלק  כיבוש  את  בכך  וביססה 
בשנת 1966 הוסבה חטיבת עודד לחטיבת שריון, 
הלגיון  נגד  לחמה  היא  הימים  ששת  ובמלחמת 
יום  במלחמת  ג‘נין.  ובאזור  המרכז  בחזית  הערבי 
ההתקפה  בבלימת  החטיבה  השתתפה  הכיפורים 

הסורית ברמת הגולן.
אימוני עליות: אימוני עליות עשויים לשפר 
שהספור־ הגופני  הכושר  מרכיבי  כל  את  כמעט 

טאי זקוק להם - כוח, מהירות, סיבולת אירובית, 
קואורדינציה, שליטה בגוף, אורך צעד וטכניקת 
במיוחד  רבה  חשיבות  יש  אלה  לאימונים  ריצה. 
בענפי ספורט שדרושה בהם מהירות, ובהם ריצות 
קצרות ומשחקי כדור, אך למעשה יש להם השפעה 
חיובית כמעט על כל ענפי הספורט והם עשויים 
לס־ זאת,  (עם  הסיכון לפציעות  גם להפחית את 

פורטאי צריך להיות קודם כל בסיס טוב של כוח 
וסבולת). בזמן הריצה בעלייה משתמש הספורטאי 
לעבוד  לשרירים  גורם  הוא  ובכך  גופו,  במשקל 

קשה יותר.
פחו־ לא  חשיבות  יש  בעלייה  הריצה  לטכניקת 

הבסיסית,  הטכניקה  בה.  הריצה  ממהירות  תה 
בעיקר בעליות הקצרות, היא סגנון של ניתורים 
(Bouncy Style), כלומר הרץ חייב להפעיל כוח 
כף  כרית  באמצעות  מעלה  כלפי  הגוף  בדחיפת 
כך  לשם  לגובה.  הברך  והנפת  והאצבעות  הרגל 
הוא זקוק לטווח תנועה מירבי בעקב - הוא נוחת 
הרגל, מותח את העקב  כף  על החלק הקדמי של 
לגובה  מתחת  אל  אותו  ומוריד  למקסימום  עד 
האצבעות בזמן דחיפת הגוף. תנועות אלו גורמות 
לשרירי השוק לעבוד בטווח מירבי, ובכך הן מש־
פרות את הכוח ואת האלסטיות שלהם. סגנון הני־

ראשיים  הארבעה  השרירים  את  גם  מחזק  תורים 
הברך  להרמת  בלעדית)  לא  כי  (אם  שאחראים 
הר־ כלפי  ולא  קדימה  להיות  אמור  המבט  גבוה. 

גליים, ושרירי הכתפיים והצוואר צריכים להיות 
שתנועות  מאמינים  רבים  ספורט  חוקרי  רפויים. 
הניתורים בזמן הריצה בעלייה חשובים יותר מא־

שר מהירות הריצה.
הש־ של  היכולת  את  לשפר  נועדו  עליות  אימוני 
ריר להפעיל כוח במהירות גבוהה יותר, את האל־

שרירי  של  כוח  סיבולת  את  השריר,  של  סטיות 
של  אורכו  את  המירבית,  המהירות  את  הרגליים, 
ואת תדירותו, את טכניקת עבודת הידיים,  הצעד 
בגוף  והשליטה  את הקואורדינציה, שיווי המשקל 
החמצן  צריכת  את  המהירות,  לשיפור  המסייעים 

המירבית (VO2max) ואת החוסן הנפשי.
יש כמה סוגים של עליות והם נבדלים זה מזה בשי־

פוע ובמרחק, ולכל אחד מהסוגים הללו יש יתרונות 
משלו. את אימוני העליות ניתן לבצע בזמנים שו־
נים במהלך השנה ו/או לפי צורכי הענף או ההת־

אימוני  את  לבצע  מומלץ  כללי  באופן  אך  מחות, 
העליות לקראת סוף תקופת ההכנה הכללית. בכל 
בתרגילי  ולסיימן  חימום  להן  להקדים  יש  מקרה, 

הרפיה ושחרור.
 30 עלייה קצרה (Short hills) היא ריצה של עד 
האנרגיה  מקור  מעלות.   15-5 של  בשיפוע  שניות 
חייב  בו  והדגש  אנאירובי,  הוא  זה  מסוג  באימון 
על  הברך,  הרמת  על  הריצה,  טכניקת  על  להיות 
מו־ ועל שמירה על  ידיים מהירות מאוד  תנועות 
הרי־ בזמן  זקוף  (הגוף  מעלה  כלפי  ישרות  תניים 

הוא  שהאימון  מכיוון  קדימה).  נשען  לא  והרץ  צה 
אנאירובי, ההתאוששות חייבת להיות ארוכה - 90 
בחזרה  קלה  ריצה  או  הליכה  של  שניות   120 עד 
למטה. אימונים של עליות קצרות צריכים להיות 
האימון  ונפח  מסודרת,  אימונים  מתוכנית  חלק 
לדו־ הספורטאי.  ובצרכיו של  ברמתו  כמובן  תלוי 

עשר  יבצע  הכוח  את  לשפר  שמעוניין  אצן  גמה, 
חזרות של 15 שניות בשיפוע חד, ולאחר כל חזרה 
למטה  איטית  הליכה  ארוכה,  התאוששות  נדרשת 
לשפר  שמעוניין  ארוכים  למרחקים  רץ  ומתיחות. 
שניות   15 של  חזרות   40-30 יבצע  המהירות  את 
בעצימות תת מירבית ובשיפוע מתון יותר, ולאחר 
כל חזרה נדרשת מנוחה קצרה וריצה קלה בחזרה. 
יע־ כן, עליות קצרות של חמש-עשר שניות  כמו 

הפוספגנית,  המערכת  של  היעילות  בשיפור  זרו 
ועליות בינוניות של 30-15 שניות יסייעו בשיפור 

היעילות של המערכת הגליקוליטית.
ווייז: נחנה את הרכב בתחילת רחוב חטיבת עודד 

בשכונת רוממה.
האימון: הבחירה ברחוב זה נעשתה מכיוון שהוא 
רחוב קצר (כ־150 מטר) שמתחיל במישור ומסתיים 
בעלייה חדה של כ־30 מטר. אנו נרוץ במעלה הר־
על  ידיים,  עבודת  על  דגש  ונשים  20 פעמים  חוב 
ראש לפנים, על גב זקוף, על הישענות קלה לפנים, 
על הנפת הברך גבוה ועל נחיתה על השליש הקד־

מי של כף הרגל.
בעלייה  מתגברת  במהירות  נרוץ   :10-1 פעמים 

ונלך בירידה.
בעלייה  מתגברת  במהירות  נרוץ  פעמים20-11: 

ובריצה קלה בירידה.
בתום האימון ננוח במשך חמש דקות, וא חר כך מו־
מלץ לבצע מתיחות של השרירים הארבע ראשיים, 
התאומים,  ושל שרירי  האחורית  הירך  של שרירי 

כאשר לכל שריר בכל רגל יש להקדיש 90 שניות.

    

אז כל מה שצריך זה ללבוש את בגדי הספורט, 
לקרוא את הטור, לצלם את עצמכם בעת ביצוע 
האימון, להעלות את התמונה בדפי הפייסבוק 
”כלבו - חיפה והצפון“ או ”סטודיו 2aim“, ולהיכנס 
להגרלה שהפרס שלה הוא שבועיים של אימונים 

אצלי בסטודיו.
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