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 מבוא

 

עבודה זו מכילה הכרות עם אומנות הלחימה שוטוקאן קראטה, הכוללת ציוני דרך חשובים בהתפתחות 

גופני הנדרש וכמו כן נמצא בעבודה סט קאטות בסיסי המכיל בתוכו -לעקרונות אימון, מבנה אימון, הכושר

 .1-ות למבחן לחגורה שחורה דאןאת שמונת הקאטות הראשונות הנדרש

הקאטות מוסברות בצורה מילולית בצירוף תרשים של התבנית התנועתית של הקאטה ואיורי רצף 

 מהתחלה ועד הסוף של כל קאטה בנפרד.

 

אימון יומיומי חוזר ונשנה של הקאטות יביא לשיפור טכניקות הקראטה וכמו כן יתרום רבות ליציבות 

אורדינציה שלנו, למערכת הנשימה ועוד... ומכאן ניתן להבין שהקאטה זוהי בעצם שלנו, לעוצמה שלנו, לקו

 דרך חיים להגנה עצמית ולבריאות הגוף.

אין להשתמש בטכניקות הקראטה המוצגות בעבודה לשם פגיעה באדם אחר, אלא רק לצורך אימון 

 בשליטה מלאה כדרך חיים להגנה עצמית.

 

די אשר מומלץ לכל מתאמן קראטה, היות והחומר המובא בעבודה זו ניתן לעשות בעבודה זו שימוש לימו

 מהווה בסיס לשמירה על הטכניקות המרכיבות את השיטה.

 

, 6שנים. בעל חגורה שחורה דאן  32-, עוסק בתחום הקראטה כ1968יליד  כותב עבודה זו, יובל אברג'יל,

לקראטה שוטקאן אליו מגיעים חובבי  ומנהל דוג'ו )מועדון( פרטי B.Aמורה לחינוך גופני בעל תואר 

הקראטה בגילאים השונים. מועדון יובל הינו חבר בהתאחדות הקראטה הישראלית ולוקח חלק במגוון 

 26הכוללים את  DVDהפעילויות בתחום. כחלק מפרויקט רחב יריעה, יובל הפיק מארז של ארבעה יחידות 

 שוטוקאן. -קראטההקאטות והבונקאי בהתאמה, הקיימות באומנות הלחימה 

של יובל אברג'יל קאטה ובונקאי, שממחיש בצורה חיה את שמונת הקאטות  DVDלעבודה מצורף דיסק 

 בונקאי. –הראשונות של השוטוקאן קראטה ותרגום הטכניקות למצבי קרב של הגנה עצמית 

 

 

 

 בברכה,

 יובל אברג'יל
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 : 1פרק 

 היכרות עם אומנות הלחימה קראטה

 

 טההיסטוריית הקרא

 

  .בסין אלא, ביפאן הקראטה נולד לא, המקובלת להנחה בניגוד

 .העתיק העולם של השחר בדמדומי נעוצים שורשיו

 את ברגל שחצה, בודהידארמה ההודי הבודהיסטי הנזיר בידי שנה 1500-מ כיותר לפני בסין פותח הקראטה

 אומנויות על מרכזית ההשפע לה שהיתה פילוסופיה, בודהיזם הסינים את ללמד כדי ההימליה הרי

 .הלחימה

 בזה התמוטטו תלמדיו כי עד ונפשית פיזית קשה כה היתה עקרונותיו את בודהידארמה הורה שבה הדרך

 התלמידים של והאישיות הגוף לחישול אימונים שיטת בודהידארמה פיתח זאת בעקבות. זה אחר

 שורינג"-ביפאנית" )שאולין ףאגרו" אז נקראה אך(, רקות בידיים לחימה שיטת) כקראטה שניטפסה

 .לימד שבו המקדש שם על"(, קמפו

, וושאנג בהרי שפעל, פינג סן יאנג'צ בשם סיני י"ע לחימה של אחרת שיטה במקביל פותחה תקופה באותה

 (.קונגפו-ביפאנית")קמפו" וושאנג שניקראה

, ריקות בידיים מהללחי מקומיות שיטות התפתחו ליפאן סין בין ששכן אי שהיתה עצמה באוקונוואה

 של הלחימה שיטות. בנשק להחזיק האי על ואסר תקופה באותה האי על ששלט היפאני המשטר בעקבות

 או שיטה -"ריו)" אסכולות לשתי הן גם והתחלקו הסיניות הלחימה שיטות עם שילוב בחלקן היו האי

, הגופני והחוסן הכוח פיתוח על דגש ששמה"( שוקיי" או)השוריי שיטת התפתחה נאהה בעיר(. אסכולה

" שורין" )"ריו שורין"ה התפתחה שורי בעיר. וסגורות נייחות וטכניקות היציבות

 שימוש עם ופתוחות זריזות, מהירות תנועות על דגש ששמה", טה שורי" גם שכונתה(,שאולין=באוקינאווית

 .בבעיטות רב

 על אסר שלטונו על להקל ובכדי ,בשורי בירתו את וכונן אוקינוואה את האשי שו המלך איחד 1429-ב

 .עצמית הגנה לשם במחתרות להתאמן האי תושבי המשיכו לכן. שהוא סוג מכל נשק אחזקת התושבים

 במחבט השימוש: כגון) ימנו עד השתמרו שבחלקן חקלאיים עבודה בכלי לחימה שיטות גם פותחו בנוסף

 קלשונים", בו" – משאות לנשיאת המקל", הטונפ" - הריחיים אבן ידית", קמה"- המגל", קו'נונצ"- האורז

 (.ועוד" סאי" – קצוצים

 ריקות בידיים סיניות לחימה בשיטות מומחים לאי הגיעו סין עם אוקינוואה של הקשרים במסגרת

 . הריוקיו באיי שנמצאה" טה האוקינוואה" התפתחות על הם אף והשפיעו(, קונגפו)

 הוביל זה קשר.   החיצוני העולם עם הקשר, לסין יפאן יןב כגשר הריוקיו איי שימשו שנה 250-כ במשך

 . בחשאי תלמידים שהדריכו"( קונגפו)" סיני באיגרוף מומחים עם מחתרתיים לקשרים גם בתוכו

 .טה לאוקינוואה נירדף ושם רקות לידיים יפני ביטוי, לקראטה גם השיטה שם הפך הזמן עם

 – שניקרא" ראשון"ה הספר הוצאת י"ע לקראטה יםורשמ כתובים להיות התחילו 18-ה המאה בראשית

 .פורמאלית בצורה ולהתפתח להישמר הקראטה החל ומאז סאקוגוואה י"ע לאור שיצא", היקי אושימה"
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 1868-1959 פונאקושי ין'גיצ – למודרני המסורתי מהקראטה

  

 כדרך הקראטה: כלומר) דו קראטה – המודרני הקראטה אבי את פונאקושי ין'גיצ במסטר ליראות מקובל

 (.לחימה כטכניקת רק ולא חיים

 לחימה לאומנות אותה והפך ליפאן מאוקינוואה 20-ה המאה בראשית הקראטה את שהביא האיש הוא

 .ומכובדת נפוצה

 את ולשפר גופו את לחזק במטרה, 11 בגיל קראטה להתאמן והחל 1868-ב באוקינוואה נולד פונאקושי

 ימים האריך ואכן, בריאותו השתפרה כך באימוניו שהתמיד ככל. וחולני חלש והיה פג ונולד היות, בריאותו

 .דבריו לפי כלל לתרופות להזדקק מבלי 91 לגיל עד

 את ראה הוא, ולאסכולות לסגנונות התנגד, באוקינוואה שהיו הלחימה סיגנונות כל את שהכיר פונאקושי

 מערבוב שמורכב", דו הקראטה" את לייסד טהחלי זאת ובעקבות" קראטה" אחת לחימה כאומנות כולם

 .פונאקושי של ודעתו רוחו פי על והוספות שיפורים עם לחימה אומנויות הרבה של וענייני יעיל

, אישה, גבר, רזה שמן,חזק, חלש האנשים לכלל מתאים,  פונאקושי של( חיים דרך=  דו) דו הקראטה

 ורמת בריאותינו, שלנו החוסן כך, יותר אותו ונפתח מןשניתא שככל דוגל דו הקראטה'. וכו מבוגרים, ילדים

 .תישתפר שלנו הלחימה

 בשלבים ונפשיים הגופניים לאימונים במקביל ומפתחים לומדים שאותו נרחב רוחני צד גם יש דו לקראטה

 .יותר מאוחרים

 עד יותר ובמט פותר טוב אין כי, קיים לא טוב הכי, עצמם לחיים לאימונים הרצון כוח את מפתח הקראטה

 .הטבע להרמוניית סוף האין את משלים הריק החלק. סוף אין

 הפיזי הצד מן בקראטה יסודותיו את רכש אצלם ואיטוסו אזאטו היו פונאקושי של הראשונים המורים

 .שבדבר הרוחני הצד אל הקאטה של סופיות אין חזרות שכלל

 המשיך ובמקביל למחייתו כמורה בודלע פונאקושי החל, הספר בבית פונאקושי של לימודיו תום עם

 .שלו הקראטה באימוני

 קראטה מופע בפניו והוצג פונאקושי לימד שבו הספר בבית ממשלתי מפקח ביקר 20-ה המאה בראשית

 הקראטה הפך המפקח ח"דו פי-על כי עד עזה כה הייתה המפקח של התרשמותו. עצמו פונאקושי בהנהגת

 תקופת הסתיימה כך. האזור של המבוגרים ובמכללת התיכון הספר בבית הלימודים בתוכנית לחלק

 תצוגות שערכו קראטה אנשי של קבוצה פונאקושי ארגן 1908-ב באוקינוואה הקראטה של החשאיות

 .אוקינוואה ברחבי קראטה

 .בקיוטו היפאניות הלחימה אומנויות במרכז קראטה להדגים פונאקושי לראשונה הוזמן 1916-ב

 תמונות היו שבתוכה מגילה הכין פונאקושי שם, יפאני כלל לאומי ספורטיבי כינוס יובטוק נערך 1922 -ב

 תנועות אתן של הקרב מצבי – בונקאי בהסברי המלוות בקראטה השונות הקאטות תנוחות על והסברים

 .שונות וטכניקות עמידות בסיס תרגיל עם יחד

 הוליד דבר פשוט, לכן קודם ורצה שתכנן לימב מותו יום עד ביפן להשתקע החליט 53 בן פונאקושי משהיה

 הכרה תוך ממוסדת בצורה ונעשתה גדולה היתה פונאקושי של דו הקראטה דחיפת שביפאן וכנראה דבר

 .והאזרחים הממשל י"ע אהודה וחברתית ממלכתית

, באוניברסיטאות קראטה מלמד החל והוא פונאקושי של להדרכתו הביקוש ויותר יותר גדל הזמן עם

 .בקראטה רק התעסק זו מתקופה. שונים ובאירגונים ציבור דותבמוס
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 – ריוקו של האגרוף")קראטה קמפו ריוקו" שניקרא פנאקושי של הראשון סיפרו התפרסם 1922 -ב

 רנטן" בשם מחדש ערוכה מהדורה הופיעה, אדמה ברעידת הגלופות של אובדן עקב שנה כעבור(. קראטה

 (קראטה טכניקות י"ע עצמית והגנה רצוןה כוח חיזוק" )טסו'ג קראטה גושין

 לחימה לאומנויות מומחים התחילו ולכן לחימה אומנויות למסד וטוב נוח יותר שהיה כנראה ביפאן

 .מפונאקושי והדרכה סיוע ולקבל ליפאן מאוקינוואה להגר ושוטוריו וריו'גוג כמו אחרות בשיטות

 על כלליים והסברים הקאטות פירוט ובו" יוהאןק דו קראטה" ספרו של הראשונה הגרסה מופיעה 1935 -ב

 .דו הקראטה של ועקרונות תכנים, היסטוריה, הקראטה טכניקות

 היה לו שניתן השם.   ואוהדים חברים, תלמידים י"ע שהוקם פונאקושי של הראשון ו'הדוג נפתח 1936 -ב

" שוטו" בשם גם הכונ פונאקושי(. פונאקושי של הבית) השוטו בית ביפנית שפירושו" שוטוקאן"

 .האורנים משב את ולשמוע להתבונן אהב פנאקושי – ברוח שנעים אורנים: היא שהמשמעות

 עם היום של הקראטה את לראות אפשר אי ביפאן פעילות שנות 20 שלאחר בפירוש בספרו כתב פונאקושי

 שהתאמנו מזה בצורתו לחלוטין כמעט שונה בטוקיו הקראטה... אחת בנשימה הקודם מהדור הקראטה

 .האוקינוואה לכן קודם

 את המתאימה ונושמת חיה מסורת אלא, ומאובנת דוגמטית מסורת אינו שהקראטה האמין פונאקושי

 מהדורות שהועברו והחוכמה ניסיון, המהות על שמירה תוך אותה לפתח שיש, המשתנות לנסיבות עצמה

 .וקרבות קאטות,בסיס הטכניקות דרך הקודמים

 להכין שצריך הבין 78 בגיל ופונאקושי למערב הקראטה נחשף יפן של האמריקני יבושהכ בעקבות 1945-ב

 .העולם שאר את ללמד שיוכלו, ואמינים מיומנים קראטה אנשי

 מחוץ הקראטה ארגוני שני נוסדו כאשר, חזונו הגשמת בתחילת לראות פונאקושי זכה 1959 -ב מותו לפני

 .אושימה טסוטומו י"ע" דו קראטה שוטוקאן ברזיל: "שלו צעירים תלמידים י"ע ליפאן

 ואגודות אימון מכוני שהקימו, יפאניים קראטה אנשי מאות בעזרת בעולם הקראטה התפשט 60 -ה בשנות

 .פונאקושי של תלמידיו תלמידי או תלמידיו הם מהם גדול חלק. העולם ארצות ברוב קראטה
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 מהו קראטה?

 

יאות הגוף, המתבצע ביד ריקה ללא נשק. קראה = ריק, טה = הקראטה הוא דרך חיים להגנה עצמית ולבר

 יד, כאשר "כלי הנשק" היחידים העומדים לרשות המתאמן הינם הידיים, הרגליים, גופו ושכלו הישר.

יש המפרשים את הקראטה כיד ריקה מכוונת זדון, שזה אומר שאנחנו כאנשי קראטה צריכים להיות נקיים 

 ט השימוש בקראטה כהגנה עצמית שנשקפת לנו סכנת חיים או נזק מסוים.לחלוטין מלפגוע בזולת, למע

   

   :יתרונות רביםלקראטה 

המתאמנים בהתמדה ובצורה נכונה עם הזמן הופכים את גופם לנשק יעיל וחזק, משפרים את אופיים 

 ויחסיהם כלפי הזולת,

פי רצונו של -ם נקבעים עלבקראטה לומדים שליטה עצמית בגוף ובנפש, כאשר מטרות הפגיעה ועוצמת

  הקראטקה.

המתאמן משפר ומחדד את חושיו יחד עם יכולות הקואורדינציה, ריכוז, גמישות, מהירות, שיווי משקל, 

 סיבולת נפשית וגופנית, כוח וחוסן, ובכך מגביר את הביטחון העצמי.

חרותי שמתקיים מדי מחנך לרצון ללמוד ולהשתפר בהקדם ואינו דוגל בניצחון או הפסד למרות הפן הת

פעם במסגרות הקראטה שמטרתו לשבור שיגרת אימונים ולגביר את המתח והמוטיבציה של המתאמנים 

 בלהיות טובים יותר.
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 עקרונות הקראטה
 

 ריכוז האנרגיה -"קימה" - 1

 היכולת למקד את העוצמה בנקודה מסוימת.
  

 עקרון משיכת היד החוזרת - 2

ומגדיל את היציבות בגוף בעקבות הסימטריות שבתנועה והכוחות הנגדיים  תורם לתוספת כוח בטכניקה

 הפועלים בו זמנית בכיוונים הפוכים.
  

 ויסות הנשימה - 3

שאיפה שעוזרת להרפיית השרירים ולתנועה משוחררת ונשיפה שמכווצת את השרירים והופכת את הגוף 

 למקשה אחת בסוף כל טכניקת הגנה או התקפה.
  

 הביצוע מהירות - 4

 ככל שמהירות התנועה גדולה יותר, עוצמת המכה גדולה יותר

 בזמן קרב: היריב המהיר יותר, הוא המכה ראשון.
  

 מהירות התגובה - 5

 המהירות בה מגיב קראטקה להתקפת יריבו.

 ניתן לשנן טכניקות עשרות פעמים עד כדי הפיכתם לרפלקס של הגוף
  

 מרחק  –"מא"  - 6

הוא המרחק המונע מהיריב להגיע אליך ומצד שני מאפשר לך להגן ולהלום את היריב  המרחק הנכון בקרב

 ע"י טקטיקות קרב משתנים.
  

 זמן הביצוע –"טיימינג"  -7

 קראטקה בעל טיימינג טוב )תזמון טוב( יכול לנצח יריב מהיר ממנו.

זהו  –ה בו בהפתעה קראטקה בעל תזמון טוב ינצל את שברירית השניה שיריבו איבד את הריכוז ויכ 

 "טיימינג".
  

 ההתחמקות –"טאי סבאקי"  -8

התחמקות טובה, לצדדים או לאחור, בזמן התקפתו של היריב, אינה פחות חשובה מהגנה. ההתחמקות 

צריכה להתבצע בזמן הנכון, כי היריב אשר יבחין ביציאת המתגונן, ימשיך וירדוף אחריו לכיוון 

 ההתחמקות.
  

 שליטה גופנית -9

 להכות בכל העוצמה במטרה בדיוק רב. -     קראטקה טוב מסוגל:

 לבלום את הטכניקה מילימטרים ספורים בסמוך למטרה. -

 לווסת עוצמות בהתאם לרצונו -
  

 שליטה נפשית -10

הגוף תלוי בנפש. המטרה של הקראטקה ללמוד לשלוט ברגשותיו כדי שהם לא יפריעו לו לתפקד 

 מעניק ביטחון עצמי לאדם העוסק בו. במקסימום יעילות. הקראטה
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 מבנה אימון קראטה

 

 : חלק מכין

 נשימת הרגעה הנעשית בתחילתו ובסיומו של כל אימון קראטה. – מוקסו

 הכנת הגוף בתחילת השיעור לקראת החלק העיקרי, ע"י תרגילי גמישות וכוח ברמה קלה. – חימום

  

 : חלק עיקרי

 תרגילי בסיס. – קיהון

 קות קראטה ברצף, המדמים מצבי קרב שונים.טכני – קאטה

 קרב )חופשי ומתוכנן( – קומיטה

  

 : חלק מסיים

רצוי לסיים במסר מועיל לתלמידים ובכמה דקות של תרגילי גמישות בכדי למנוע שרירים  – סוף האימון

 תפוסים לאחר האימון.

  

ר אותם ולעורר את הריכוז שלהם באימון ילדים, נהוג לשלב משחקי ספורט במהלך האימון, בכדי לשחר - 

מחדש להמשך אימון, וכמו כן לתת להם פן הנאתי בכדי שירצו להגיע לאימון הבא, עד שיתבגרו יותר 

 ויעסקו ביתר מקצועיות בקראטה עצמו.

באימון מבוגרים, כדאי מדי פעם להוסיף למהלך האימון אביזרי קראטה כגון: שקים, מיקווארות,  - 

בירות וכו', בכדי להעצים את המהלומות, לחזק ולחשל את הגוף ולהכיר בעוצמתנו כפפות מגע, קרשי ש

 ובכך להעלות את הביטחון העצמי.

של מחוננים בעולם הקראטה  לעיתים רחוקות כדי להראות צילומי וידיאו ותמונות –וידיאו ותמונות  - 

  תר מזה בקרב המתאמנים.ומאליפויות עולם וכו', בכדי לתת השראה ואתגר שאליו אפשר להגיע ויו
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 מרכיבי הכושר גופני בהתאמתם לקראטה

 

 .במינימום אנרגיה ובמקסימום יעילות כושר גופני הוא היכולת לבצע פעילות גופנית במינימום זמן,
  

 היכולת להזיז את משקל הגוף ומסות נוספות ביעילות מרבית. כוח:. 1

ץ ובמקסימום יעילות, כמו כן הטלת היריב לרצפה תנועת חסימות ומהלומות במינימום מאמ לדוגמא:

 והכנעתו במינימום מאמץ, מינימום זמן ומקסימום יעילות.
  

 היכולת לבצע טכניקות לחימה בשברירי השנייה. מהירות:. 2

ימה נגד התקפה לפנים בנשימה אחת עם ביצוע התקפת נגד או יותר כלפי היריב ביצוע חס לדוגמא:

 והכנעתו בשניות ספורות.
  

 .היכולת לשנות כיווני תנועה וטקטיקות לחימה במהירות מרבית זריזות:. 3

   ביצוע קאטה או בונקאי עם שינויי כיוון והטיות גוף חדות ומהירות במינימום זמן. לדוגמא:
  

 היכולת להוציא טכניקת קרב או יותר בהפתעה ובעוצמה מרבית. תפרץ:כוח מ. 4

 זינוק לתוך פניו של היריב במהלומת אגרוף, במהירות של שבריר השנייה. לדוגמא:
  

 נעשה בשיתוף לב ריאות. היכולת להתמיד בטכניקות קראטה לאורך זמן.  כושר אירובי:. 5

 אחוז מהיכולת הגופנית 70-80-ב ותר הנעשה דקות וי 20קומיטה )קרב( רצוף במשך  לדוגמא:
  

אחוז מהיכולת הגופנית, כלומר  100-ביצוע טכניקות קרב מהירות ומתפרצות ב כושר אנאירובי:. 6

 במקסימום כוח ומהירות בפרקי זמן קצרים. ללא שיתוף סיבולת לב ריאה.

 עה.ביצוע מספר טכניקות מקאטה בעוצמה מרבית ובמינימום זמן תנו לדוגמא: 
  

  היכולת להניע מספר איברים בו זמנית בטכניקות הנדרשות בתיאום ובהרמוניה.)תאום(  קואורדינציה:. 7

בעיטה עם מהלומת אגרוף בו זמנית או מספר טכניקות מחוברות כגון: בעיטה, חסימה ומהלומת  לדוגמא:

 אגרוף וכיוצא בזה.
  

 עילות.היכולת להתמיד במאמץ ממושך במקסימום י סיבולת:. 8

 דקות. 6דקות וזכייה מרשימה בקרב הגמר שנערך  3סיבובים של קרבות של  6 -ניצחונות ב 6 לדוגמא:
  

 היכולת להניע את איברי הגוף בטווחים גדולים )יכולת תנועה בטווח גדול(. גמישות:. 9

 בעיטת לגובה הפנים, עמידות נמוכות, תנועות ארוכות וכיוצא בזה. לדוגמא:
  

 היכולת לשמור על יציבות הגוף בזמן ביצוע טכניקות הלחימה.  משקל: שיווי. 10

  שמירה על עמידות נמוכות וגוף מאונך בעת ביצוע הקאטה, כמו כן לעמוד איתן בזמן לדוגמא:

 הקרב, להשתדל לא למעוד או להחליק ושתהייה תמיד אחזקת גוף טובה ויציבה.

  

כללו בתוכם את מרכיבי הכושר הגופני החיוניים ללוחם, אימוני הקראטה צריכים להיות בנויים כך שי 

 וע"י כך ישפר המתאמן את רמת הביצוע שלו.
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 : 2פרק 

 טכניקות לחימה ביריב מדומה –קאטה 

 

 

 הגדרה

 

היא מלה יפנית המתארת סדרת תנועות קבועה מראש המבוצע כנגד יריב מדומה או כנגד מספר  קאטה

המבוצעות כוללות טכניקות של: חסימות, אגרופים, בעיטות, גריפות,  יריבים מכיוונים שונים. התנועות

 הטלות ועוד.

תנועה. בכל קאטה ישנן צעקות קיאי קבועות בתנועה  תבנית, כלומר Form -פורם קאטה מכונה גם 

 מסוימת או יותר שבהן הקראטקה מביע עוצמה מוגברת.

מוכנותו לקרב אמת. מכלול הקאטות של  אימוני הקאטות מיועדים לפתח את יכולת הלוחם ולשפר את

שיטה מסוימת כולל את רוב העקרונות וההיבטים של תורת הלחימה שלה. הקאטות נפוצות כמעט בכל 

שיטות אמנויות הלחימה ) באייקידו למשל אין קאטות משום שמייסד השיטה לא ראה בזה כל צורך (, גם 

רכות ופנימיות.בשיטות מסוימות יש קאטות רבות באלו המוגדרות קשות וחיצוניות וגם באלו המכונות 

ובאחרות קאטות מעטות. יש קאטות ארוכות המכילות תנועות רבות ולעומתן קאטות קצרות המכילות 

מספר תנועות מועט ויש לכך סיבות ומשמעויות שונות. מספר התנועות בקאטה קשור לעתים לשם 

למשל הוא בעל משמעות  108ת ההודהיזים. המספר הקאטה. מספר התנועות עשוי גם להיות קשור לרוחניו

מתייחסת לקשר הזה. הקאטה  27, או 36, 54, כמו 108בבודהיזם, וקאטה שמספר צעדיה הם גורמים של 

 עונה על צורך בסיסי של האדם בסדר וארגון ומסייעת לתהליך הלמידה. 

השיג את התועלת המרבית כאשר מתחילים ללמוד קאטה מבצעים אותה בשלבים נפרדים. אולם, כדי ל

מהקאטה, מרגע שהלומד קולט את שלביה השונים של הקאטה ואת סדר הביצוע שלהם, כדאי, שיבצע 

אותה ברצף ובקצב של קרב ריאלי, כדי שהקאטה תדמה לקרב אמת כמה שיותר. את הקאטה מבצעים 

 פעמים רבות עד אין ספור בשאיפה להגיע לביצועה המושלם. 

עוסק בקראטה( הגיע לרמת ביצוע ושליטה טובים של הקאטה, עובר הוא להתאמן לאחר שהקראטקה )ה

נגד מספר יריבים אמיתיים מכיוונים שונים לפי התבנית תנועה של הקאטה, צורת אימון זאת נקראת 

בונקאי בשפה היפנית. אפשר לבצע את הבונקאי גם נגד יריב אחד לפי טכניקות הקאטה עם זיקה לתבנית 

קאטה. שתי צורות אימון הבונקאי שהוזכרו מקובלות כדרך יעילה להתאמן על טכניקות התנועה של ה

 הקאטה במצבי אמת.

( שאחרים Heianַאן )-בשיטת הקראטה שוטוקאן  המורים מלמדים קודם את חמש הקאטות של הֵאי

 ( שפירושן שלווה. רק אחר כך עוברים ללמד קאטות קשות יותר.Pinanמכנים אותן פינאן )

קואורדינציה, התמצאות במרחב, ריכוז, כוח, זריזות, : מלמדת ומשפרת את הערנות, ונות הקאטהיתר

רוח לחימה, נשימה נכונה, שמירת מרחק,  גמישות, מהירות, שיווי משקל, דמיון, כושר גופני, יכולת תגובה,

 תיזמון וקצב.
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 קאטה הייאן שודאן

 

 

ן. המשמעות שלה: מחשבה שלווה זוהי הקאטה הראשונה מבין חמש קאטות ההייא

נגד   -צעד התחלתי. היא כוללת בתוכה חמש טכניקות בסיסיות: גדאן בראי  –

פטיש  –אגרופים למרכז הגוף, טטסואי אוצ'י  –התקפות נמוכות, צודאן אוי צוקי 

הגנה בלהב היד. ברמות  –נגד אגרופים לראש ושוטו אוקה  –היד, אגה אוקה 

 כולה לשמש גם כהתקפה.גבוהות יותר כל הגנה י

. זמן הביצוע של הקאטה 17 -ו 9מהלכים ושני קיאיים בתנועות  21בקאטה ישנם 

 שניות, צריך לשים לב לקצב הקאטה ולעשותו עם רוח לחימה. 40-הוא בערך כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13יובל אברגיל   |   קאטה : טכניקות לחימה ביריב מדומה  |   עמוד מספר 

 

 

 



 14יובל אברגיל   |   קאטה : טכניקות לחימה ביריב מדומה  |   עמוד מספר 

 קאטה הייאן נידאן

 

אטה זוהי הקאטה השנייה מבין חמש קאטות ההייאן. היא מתקדמת יותר מהק

צעד שני. היא מכילה בתוכה טכניקות  – מחשבה שלווההראשונה והמשמעות שלה: 

 –אגרוף מקרוב, יוקו גרי  –נגד התקפה לראש, אורה צוקי  –כגון: הייאוון אוקה 

הגנב בלהב היד, שיהון  –חבטה בגב היד, שוטו אוקה  –בעיטת צד, אורקן אוצ'י 

מכת חנית עם חוד האצבעות, אוצ'י  חסימה נגד אגרוף לבטן ובו זמנית –נוקיטה 

אגרוף אחורי,  –בעיטה לפנים, גיאקו צוקי  –חסימה תיכונה, מאי גרי  –אוקה 

חסימה עליונה. בקאטה זו  –חסימה תיכונה בתמיכה ואגה אוקה  –מורוטו אוקה 

יש ריבוי של תרגיל השוטו אוקה ביחס לקאטה הקודמת הייאן שודאן וזאת 

את המיומנות שלו בטכניקה זו ע"י תירגול חוזר. כמו מהסיבה שהקראטקה ישפר 

כן בקאטה זאת נמצא שילובים של ידיים ורגליים, כמו: יוקו גרי ונחיתה לאחור בשוטו אוקה או מאי גרי 

 ונחיתה בגיאקו צוקי וזאת על מנת שהמתאמן ישפר את רמת השיווי משקל שלו והקואורדינאציה.

 40-50-. זמן הביצוע של הקאטה הוא בערך כ26 -ו 11בתנועות  מהלכים ושני קיאיים 26בקאטה ישנם 

 שניות, צריך לשים לב לקצב הקאטה ולעשותו עם רוח לחימה.
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 קאטה הייאן סאנדאן

 

זוהי הקאטה השלישית מבין חמש קאטות ההייאן. המשמעות שלה: מחשבה שלווה 

עמידות הקשות בקראטה שנקראת "קיבה צעד שלישי. בקאטה זו יש את אחת ה –

דאצ'י", כמו כן קאטה זו כוללת שתי חסימות בו זמנית )אל לנו לשכוח שכל חסימה 

יכולה להיות גם התקפה( גדאן בראיי ואוצ'י אוקה. עוד בקאטה נבחין בחסימות עם 

כפות הרגלים והמרפקים ובהתקפות נגד יריב מאחור, מה שעושה את הקאטה שונה 

מקודמותיה והתרגול בה מקדם אותנו לטכניקות חדשות מאילו שכבר ומיוחדת 

למדנו. תרגול של היאן סאנדאן במקביל עם קאטות היאן שודאן ונידאן מקנים 

למתאמן התפתחות מובנת והדרגתית כלפי המצוינות, במידה וימשיך בדרך זו עד 

 שיסיים ללמוד את כל הקאטות  של השיטה.

שניות,  40-. זמן הביצוע של הקאטה הוא בערך כ20 -ו 10י קיאיים בתנועות מהלכים ושנ 20בקאטה ישנם 

 צריך לשים לב לקצב הקאטה ולעשותו עם רוח לחימה.
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 קאטה הייאן יונדאן

 

זוהי הקאטה הרביעית מבין חמש קאטות ההייאן. המשמעות שלה: מחשבה שלווה 

קאטות  5בטכניקות הרגליים מבין  צעד רביעי. קאטה זו היא העשירה ביותר –

ההייאן. היא מכילה בתוכה את הבעיטות: מאי גרי, יוקו גרי והיזה גרי, כאשר 

הבעיטה המסוכנת ביותר בקאטה היא: היזה גרי )ברך( לפנים פתוחות. עוד בקאטה 

ישנם שילובים מהירים של ידיים ורגליים בטכניקות מתקדמות כמו: יוקו גרי 

'י )מכת מרפק(, או כמו: שוטו גידאן בראי בחיבור לשוטו אוצ'י ונחיתה לאמפי אוצ

בידיים מתחלפות, בחיבור למאי גרי גודאן ונחיתה בקפיצת דילוג עם אורקן אוצ'י 

בעמידת קוזה דאצ'י. השילוב שתואר כרגע הוא המורכב ביותר בקאטה זו ומתבצע 

ן תנועות איטיות בצורה נמרצת ויציבה. בקאטה זו ישנם גם אפקטים של חיבור בי

שניות ומיד אחריו, תנועות נמרצות  3למהירות ביותר, כגון: תרגיל הקקיוואקה שמתבצע לאורך זמן של 

 וחזקות של בעיטת מאי גרי ונחיתה בשני אגרופים. 

שניות,  50-. זמן הביצוע של הקאטה הוא בערך כ25 -ו 13מהלכים ושני קיאיים בתנועות  27בקאטה ישנם 

 ב לקצב הקאטה ולעשותו עם רוח לחימה.צריך לשים ל
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 קאטה הייאן גודאן

 

 –זוהי הקאטה האחרונה מבין חמש קאטות ההייאן. המשמעות שלה: מחשבה שלווה 

צעד חמישי. הקאטה מאופיינת בטכניקות בסיסיות מתקדמות ובמרכזי כובד 

וקה בעמידת קוזה משתנים מגבוהה לנמוך ולהיפך. לדוגמא: טכניקת המורוטו א

דאצ'י )מרכז כובד נמוך יחסית( ומעבר לקוהו צוקי אגה, בעמידת רנוג'י דאצ'י )עמידה 

מרכז כובד גבוהה(. זוהי רק דוגמא אחת מתוך כמה שנמצאות בקאטה שניתן  -גבוהה 

לראות בהן שינויים במרכזי הכובד נמוך וגבוהה בהתאם לסוגי העמידות 

 ומאפייניהם. 

. זמן הביצוע של הקאטה 19 -ו 12מהלכים ושני קיאיים בתנועות  23בקאטה ישנם 

 שניות, צריך לשים לב לקצב הקאטה ולעשותו עם רוח לחימה. 45-הוא בערך כ
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 קאטה טקי שודאן

 

זוהי הקאטה הראשונה מבין שלוש קאטות הטקי. המשמעות שלה: רכיבה 

רי היה נייהאנשי ומסטר פונאקושי שינה צעד התחלתי. שמה המקו –על סוס 

את שמה לטקי יחד עם עוד שתי הקאטות השייכות לאותה סידרה טקי נידאן 

וטקי סאנדאן. קאטה זאת נעשאת בתבנית תנועה של קו אחד לרוחב, כאשר 

העמידה המבוצעת בכל תרגילי הקאטההיא קיבה דאצ'י )עמידת פרש(. 

שה ומחזקת את שרירי הרגליים וכמו כן גם את השרירים עמידה זו היא בעלת חשיבות רבה שמגמי

האגוניסטים והאנטגוניסטים של הגוף כשומרים על יציבה נכונה. בקאטה זו יש לשים לב על מבטים לפני 

ביצוע התרגילים ועל עבודת מותניים. מטרת הקאטה: ללמד את המתאמן טכניקות של קרב כאשר אין 

 קיר ואין דרך לברוח(.אפשרות לסגת לאחור )כשהגב צמוד ל

. צריך לשים לב לקצב הקאטה ולעשותו עם רוח 29 -ו 15מהלכים ושני קיאיים בתנועות  29בקאטה ישנם 

 לחימה.
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 קאטה בסאי דאי

 

משמעות הקאטה היא : לחדור למבצר ) גדול (. היא מאוד דינאמית ובעלת כוח רב 

גון: יאמה צוקי ופומיקומי גרי. לא ידוע מי יצר את ומכילה בתוכה טכניקות חזקות כ

הבסאי במקור, אבל נאמר שמי שהביא אותה בצורה מקורית היה בושי מטסמורה. מה 

שמבדיל את הבסאי מקאטות אחרות הוא השימוש בטכניקות של יד פתוחה ותנועות 

הרגשה מהירות, היא כוללת חזרות רבות של החלפת ידיים בחסימות, תנועות שנותנות 

של מעבר מחוסר יתרון למצב של יתרון, הרגשה של "פריצת המבצר" של היריב. זוהי 

, היא מפורסמת וידועה מאוד 1-קאטה שהכרחית ונדרשת למבחן חגורה שחורה דאן

 בשיטת השוטוקאן והלימוד שלה מאוד חשוב לאחר שנלמדו הקאטות הבסיסיות. 

. זמן הביצוע של הקאטה הוא 42 -ו 19מהלכים ושני קיאיים בתנועות  42בקאטה ישנם 

 שניות, צריך לשים לב לקצב הקאטה ולעשותו עם רוח לחימה. 60-בערך כ
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 קאטה קאנקודאי

 

זוהי אחת מהקטות שהיו אהובות על מסטר פונאקושי, שנהג להציג אותה במופעי 

דיים הפתוחות להביט אל השמיים )גדול( בשל כפות הי –ראווה. משמעות הקאטה 

שעולות כלפי מעלה אל השמיים במבט מלווה בתחילת הקאטה ובשל תנועות הידיים 

שנפתחות ונסגרות כלפי מטה במעגל בתרגיל שבירה. קאנקודאי וקאטה קאנקושו 

להביט אל השמיים )קטן( נגזרו ופותחו מהקאטה העתיקה שנקראה קושאנקו או 

נאווה. הקאטה העתיקה פותחה קוזוקון  שהתאמנו בה תלמידי קראטה באוקי

ע"י השליח הסיני שהעביר את ידע הלחימה שלו לאנשי אוקינאווה  1761בסביבות 

ומכאן בה הכינוי הדיפלומטי לשליח הסיני "קושאנקו". באותה תקופה היו קשרים 

דיפלומטיים של מסחר בין אוקינאווה לסין בשל הקרבה הגיאוגרפית והרבה מומחים 

וקינאווה ניצלו קשרים אילו לטיולים בסין בכדי לחקור את התורות לחימה הסיניות. באמנויות לחימה מא

בעקבות זאת הגיעו סינים לאוקינאווה בכדי ללמד את תורת הלחימה שלהם ו"קושאנקו" היה אחד 

מהשליחים שהגיע מסין לאוקינאווה יחד עם מספר מאנשיו. מכאן אנו למדים שלקאטה קאנקודאי היה 

ין. סאקאגאווה ומומחים אחרים מאוקינאווה למדו מספר שנים תחת השראתו של קשר חזק עם ס

קושאנקו. סאקאגאווה שלמד תחת קושאנקו ריכז את הטכניקות שלמד מקושאנקו לתבנית תנועתית 

יעילה שמצריכה זיכרון שלא נשכח וקרא להן קאטה קושאנקו על שמו של השליח הסיני. תורת קושאנקו 

לרבים אחרים, שהבולטים בהם שהמשיכו ללמד, לפתח ולהעביר את התורה מדור  התגלגלה מסאקאגאווה

לדור היו: סוגן מטסמורה שהעביר לאיטוסו שיצר את ה"שו" מתוך הקושאנקו ומסאסטר גיצ'ין פונאקושי 

 1-שהיה תלמידו של איטוסו ששינה את קושאנקו לקאנקודאי. קאטה זו נדרשת למבחן לחגורה שחורה דאן

משלוש הקאטות הארוכות ביותר בשיטת השוטוקאן שמכילה בתוכה כמעט את כל הטכניקות והיא אחת 

של קאטות הבסיס שקדמו לה לפי סדר הלמידה. בקאטה ישנן טכניקות בדרגות קושי גבוהות. דוגמא 

לאחת מהן: זוהי קפיצת המספרת )מאי טובי גרי קאגי( בסוף הקאטה 

אוויר. בכדי להיות שהמתאמן נדרש לבצע שתי בעיטות גבוהות ב

מוכנים ללמוד קאטה זו יש להתאמן ולהשתפשף לפחות שנתיים וחצי 

באימונים רציניים, על תרגילי בסיס רבים בטכניקות מחוברות 

ומשולבות של רגליים וידיים בסדר מתחלף ורציף, עם דיוק, עוצמה 

ושיווי משקל אופטימאליים. כיום עדיין קיימים מספר סודות שלא 

התורה של קושאנקו, לכן יש להמשיך לחקור ולהתעמק עוד פוענחו מ

 יותר בקאטה קאנקודאי עד להבנת כל סודותיה.

. זמן הביצוע 65 -ו 15מהלכים ושני קיאיים בתנועות  65בקאטה ישנם 

שניות, צריך לשים לב לקצב הקאטה  60-של הקאטה הוא בערך כ

 ולעשותו עם רוח לחימה.
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