 

 
   
    
  
 
    
  
   
 

ישנם בעולם סוגים רבים של קשתות ,מתוכם ארבע עיקריות:
 .1לונגבואו ),(LONGBOW
 .2ברבואו ),(BAREBOW
 .3קומפאונד )(COMPOUND
 .4ריקרב ).(RECURVE
מתוך הקשתות הללו רק אחת היא קשת אולימפית  -הריקרב.
תשאלו במה שונה הריקרב משאר הקשתות? התשובה היא במבנה הכנפיים
של הקשת .בניגוד לקשתות הלונגבואו האנגליות ,שצורתן היא כשל האות ,D
הקצוות של קשת הריקרב )גם של העתיקות וגם של המודרניות( מעוגלות.
מבנה זה מאפשר לקשת לצבור יותר אנרגיה פוטנציאלית אלסטית ובכך לשחרר
את החץ עם אנרגיה קינטית )מהירות( גדולה יותר לעומת הקשת האנגלית.
קשת הריקרב קיימת כבר אלפי שנים .היא הייתה נפוצה מאוד בתרבויות
הקדומות באזורים החמים יותר .תרבויות כמו ההונים ,המונגולים ,הסינים,

 

הסקיתים והאשורים השתמשו בקשתות מאות שנים רבות לפני הספירה
ובהשפעתן הן הגיעו גם למצרים .ממצרים הקשת הגיעה ליוון וכלי נשק זה היה
הקשת הסטנדרטית בצבא הרומי )בגרסא שונה במעט( .באתרים רומיים רבים,
שהרחוק שבהם נמצא בסקוטלנד ,נמצאו שרידים של כלי עבודה ששימשו
ליצירת העקמומיות בקצוות הקשתות )ראה מסגרת(.

 
קשת הריקרב היא כיום הקשת התחרותית היוקרתית ביותר ולפיכך היא
גם היחידה שניתן להתחרות עימה באולימפיאדה .על אף היותה קשת מדויקת
פחות מאחותה ,קשת הקומפאונד )קשת שבמקור נועדה לצייד ומצוידת
בהדק ידני ,כוונת אופטית ומיתר על גלגלים( ,הריקרב היא קשת הדורשת את
המיומנות הגבוהה ביותר .על מנת להגיע לרמה גבוהה בתחרויות בין-לאומיות
צריך שנים רבות של אימונים וזאת מאחר וטכניקת הירי בקשת הריקרב היא
קשה ומורכבת מאלמנטים רבים שצריך לעשותם בו-זמנית.
כיום מתאמנים בקשת זאת אלפי קשתים בכל העולם .סוגי התחרויות של
קשת הריקרב דומות לכל שאר הקשתות ,אולם בניגוד לקשתות הפרימיטיביות
ניתן לירות עם הריקרב בתחרות מסוג ”מטרות“ )(TARGET ,ARCHERY
שהיא תחרות סטנדרטית של מטרות במרחק קבוע על מגרש ישר .בניגוד
לשאר הקשתות לא ניתן לירות עם הקשת האולימפית בירי מסוג ”תלת מימד“
) ,(3D ARCHERYשהוא ירי על בובות של בעלי חיים במרחקים משתנים.
הקשת האולימפית המודרנית מורכבת מחלקים רבים:
•  - ידית הקשת עשויה כיום ממגוון רחב של חומרים כמו עץ )בקשתות
הפשוטות( או אלומיניום וקארבון )בקשתות המקצועיות יותר(.
•  - מתחברות לידית ע“י בורג מרכזי עליו נתפסות הכנפיים .הכנפיים
עשויות כיום מחומרים רבים ,כאשר המטרה היא לתת לכנפיים מהירות
גבוהה יותר ודיוק רב .החומרים הינם וריאציות על קארבון ,פיברגלס ,עץ,

    



 

סיבים סינתטיים ואפילו חלות דבש.
•  - מערכת של מוטות
שמתחברות לקדמת הקשת .למייצבים
שתי מטרות  -יצוב הקשת ע“י שינוי
מרכז הכובד בקשת לנקודה נוחה
יותר בזמן הכיוון ,ובלימת הזעזועים
הרבים ברגע שחרור המיתר.
•  - הכוונת ”מתלבשת“ על
מוט שמרחיק אותה מהידית .הכוונת
עצמה מורכבת מנקודה קטנה
שבעזרתה מכוונים )בניגוד לקשת
הצייד שיש לה שתי כוונות אופטיות
ופלס( .ניתן להזיז את הכוונת לכל
הכיוונים וכן קדימה אחורה על
המוט.
•  - המיתר הוא מרכיב לא
פחות חשוב .הוא כבר לא עשוי
מגידי חיות כמו בימי הביניים ,אלא
מחומרים סינתטיים מסוג הניילון .האורך והעובי של המיתר משפיעים רבות
על הירי וכל מיתר הוא אינדיבידואלי לקשת שיורה עם הקשת.

  
בארץ ,הירי בקשת אולימפית הוא הירי הנפוץ ביותר .בכל אחד מהמועדונים
בארץ ניתן להתאמן בקשת זאת .התחרויות בארץ מתקיימות בממוצע פעם
בשלושה שבועות ,כאשר בקטגוריית הריקרב מספר המתחרים הרב ביותר והיא
כוללת תחרויות של גברים ,נשים ,נוער עד גיל  ,21קדטים עד גיל  17וסופר
צוציקים .אליפויות הארץ מתקיימות בשלושת סוגי הירי המרכזיים  -ירי שדה,
ירי מטרות בחוץ וירי מטרות באולם.
הקשת הגדול ביותר שהיה בארץ היה    ז“ל ,שנפטר מסרטן
בגיל  .33ירון היה קשת מעולה ברמה בין-לאומית ומלבד היותו אלוף הארץ
בכל הקטגוריות שנים רבות ברצף ,הוא גם ניצח בגרנד פרי שבקפריסין
ובאוניברסיאדה .הוא לא השתתף באולימפיאדה באטלנטה ב 1996-אך ורק
מסיבות פוליטיות )אליפות העולם הייתה באינדונזיה והוא לא יכול היה
להשתתף ולזכות בכרטיס( .ירון נפטר בשנת  2008והותיר אחריו אישה וילדה
בת פחות משנה.
הירי האולימפי בקשת הוא ענף מפותח גם בספורט הפארא-אולימפי .ניתן



 

לירות בקשת אולימפית בשלושת מועדוני בתי הלוחם בתל-אביב ,ירושלים
וחיפה .יש לישראל מתמודד חזק ביותר בזירה זאת  . -עמית בשיאו
לקח מקום שלישי באליפות אירופה .כמו כן ,הוא השתתף בשתי אולימפיאדות
וזכה בטורנירים רבים ברחבי העולם■ .
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