
 
 

תכנית אימון לשיפור 

 מרכיבי הכוח
 המפתח ( היא progressive overload) שהתקדמות תזכור

 

 כוח לצבור הוא שלך המטרה עיקר אם חשובה כ”כ היא עבודה במשקלי שהתקדמות שתביןחשוב 

כלומר אתה מתחיל מעבודה רק על משקל גוף וככל שאתה מתקדם עלייך להוסיף משקל . שריר ומסת

עות מילוי חול בשק/רצועת לה להתבצע באמצהעלאת המשקל יכוולהעלות דרגת קושי של התרגיל. 

 התנגדות. 

 :אפשרויות 2 לך יש שלך הגוף משקל כנגד מתאמן כשאתה

 . תיק/ווסט י”ע עלייך משקל להוסיף. 1

 .המצריכים שימוש נרחב יותר בסוגי שרירים בגוף יותר קשים תרגילים לעבר להתקדם. 2

, נח מספיק לאוכ מספיק אוכל שאתה, יותר קשים לתרגילים להתקדם עצמך את דוחף אתהש לב שים

 .יגדלו שלך והשרירים )שינה(

 עבורך : האולטימטיבית האימונים כניתת

ום על אימונים בשבוע כאשר כל אימון עובד במקסימ 4 לבצעעלייך  –ם של אימון לבחירת שלושה סוגי

 בחדר כושר אך בנויה לביצוע עצמאי בחוץ   A  Bית זו דומה לתכנית סוגי שרירים כלומר, תכנשני 

 מתח , בטןשרירי ה ,מיכהסשכיבות    - ד  –ו  יום א

 מקבילים   ,סמוך קום , סקווט –ה  –ו יום ב 

  ש לפחות 48ניתן לסדר את ימי האימון איך שרוצים אך חשוב להקפיד על מנוחה של

 בעבודה על סוגי השרירים דומים 

 שבועות שילוב  4מסת משקל ושבועות הע 4שבועות יסודות,  4בתצורה של  התכנית בנויה

התרגילים  מספר החזרות של שבועות בהם אתה מתאמן בעיקר על להגדיל את 4עלייך לבצע 

 השונים. בכל אימון עלייך לשאוף להצליח לבצע יותר חזרות מהאימון הקודם שביצעת. 

לעבודה ה מוסיף משקלים שבועות נוספים כאשר את 4השבועות הראשונים עלייך להתאמן  4לאחר 

טובה של שלך. המשקל אותו אתה מוסיף צריך להיות בהתאם ליכולת שלך לשמור על רמת ביצוע 

התרגיל, כלומר אם אני ממלא יותר מדיי חול בשק ובעקבות כך לאחר סט אחד או שניים אינני מסוגל 

זה אומר שהמשקל שבחרתי לא מתאים ליכולת שלי. אם ההתקדמות תוכלו להעלות את  להמשיך

 השאיפה לעבוד עם המשקל הכבד ביותר והחכם ביותר איתו אוכל לעבוד. תמיד  –המשקלים 



 
למספר החזרות שבועות עלייך לבצע תרגילים המשלבים בין שימוש במשקל לבין הגעה  8לאחר 

 הגבוה ביותר שאתה מסוגל 

 שבועות ראשונים 4

שהאימון הראשון בשבוע לאותו שריר יהיה ניתן  – יש לבצע את סוגי האימונים הבאים בכל אימון 

שני מסוג ב. הגיוון הינו חשוב אך איננו התנאי המרכזי להצלחה )התנאי המרכזי הוא  מסוג א ואימון

 התקדמות ועליה במספר החזרות( 

 תרגילים :סוגי  –עות ראשונים שבו 4

 אופציה א 

מתח אז עלי יהיה לנסות  5קה מתחילים מחדש סט למשל, אם אני עושה מקסימום כל דד רצופות 15

מתח ולנוח עד שהדקה מסתיימת, ברגע שהיא מסתיימת מתחילה דקה נוספת ואני מתחיל  3לבצע 

 3ש לבצע 40ט. כלומר אם לקח לי צעתי את הסהמנוחה שלי נקבע לפי המהירות שבה בישוב. זמן 

מתח. הכוונה כמובן היא לבצע את מספר  3ש מנוחה וכשהן יסתיימו עלי לבצע שוב 20מתח אז יש לי 

  ד18 –ד 15מהיכולת המקסימלית שלכם. נסו לאחר שבועיים להגדיל מ 50%לפחות החזרות 

 אופציה ב 

  ש לשיקולכם )אבל לא לחרוג!!(45בין סט לסט עד מנוחה  – פירמידות זמן

 ש עבודה רצופה 30

 ש עבודה רצופה 45

 ד עבודה רצופה 1

 ד עבודה רצופה 1:15

 ד עבודה רצופה 1:30

 ה ד עבודה רצופ1:45

 ד עבודה רצופה 2

 ד עבודה רצופה 1:45

 ד עבודה רצופה 1:30

 ד עבודה רצופה 1:15

 ד עבודה רצופה 1:00

 ש עבודה רצופה 00:45

 ש עבודה רצופה 00:30

 סטים.  לפי זמן ולא לפי ת אבלמה שיש לנו פה זו פירמידה שמיועדת לביצוע מקסימום יכול

 

 



 
 

יש  לת שלכם להגדיל את מספר החזרות בכל תרגילראשונים שבהם בניתם את היכו שבועות 4לאחר 

 לבצע את סוגי התרגילים הבאים :

 אופציה א :

מדת דה והתשבועות אתם אמורים לעשות התקדמות משמעותית במי 4מהיכולת שלכם )אחרי  75%

עים סטים לפי מבצמקבילים, נשתמש בדוגמא של מקבילים(  17לרמה שלמשל אתם כבר מבצעים 

 אחוזי היכולת שלכם

התרגיל הוא פירמידה הפוכה, ככל שאני מבצע יותר חזרות קרי האחוזים משקפים את  -הסבר 

זרות שלי ת מספר החבצע באותו תרגיל וכל פעם אני מוריד אוגל להאחוז מתוך המקסימום שאני מס

 מה הכוונה:מ אבל מעלה משקל, 

 תוספת משקל/שליש שק ללא  - 90%,90%,90%,90%,90%

 תוספת של שליש שק/חצי שעה  - 85%,85%,85%,85%

 תוספת של חצי שק  - 70%,70%,70%

 הוספת מקסימום משקל שניתן לבצע בו חזרה אחת - 50%

 אופציה ב : 

 עליות מתח אז באופציה הזו עליה 10הפעם ננסה להשתמש בעליות מתח, ונניח ואני מסוגל לבצע 

ע את התרגיל בצורה כזו שאני מעלה כל פעם משקל עלי לפי הסט כאשר בין סט לסט יש לבצע לבצ

תאוששות. האחוזים משקפים את כמות המשקל שאני רוצה להעמיס על ד מנוחה לטובת ה1לפחות 

חזרות בארבע סטים הראשונים, לאחר מכן  6-7תחיל מהתרגיל. כמות החזרות תבביצוע הגב שלי 

חזרות והסט  3צריך להיות על  70%הסט של ה. 4-5צריכים להיות על  60%שני הסטים של ה

 חזרות. אימון מדהים לפיתוח כוח.  1-2צריך להיות על  90%האחרון של 

40%,40%,40%,40%,60%,60%,70%,90% 

 

שבועות של שילוב בין עבודת הזמן לבין העמסת המשקלים כדי לייצר  4ת עלייך לבצע שבועו 8לאחר 

חשוב מאוד כי ם עם העמסת משקל. ודד גם עם הרבה חזרות אך גבין היתר "מנוע" חזק שיודע להתמ

משיכה )מתח( וגם תרגילי דחיפה )שכיבות שמיכה,  אתם מבצעים יכילו גם תרגיליהתרגילים ש

ודה שלכם רק לסוג מסויים של השריר וזה יוצר מבנה סקווט, מקבילים( אחרת אתם ממקדים את העב

 לא מאוזן. 

  



 
 אופציה א :

מרכיבים סט אחד. כל שלושת התרגילים האלה  - ד 15-25הגעה לכמה שיותר סיבובים בזמן של 

 עליכם לנסות לבצע כמה שיותר סטים בזמן שיש לכם. 

 ים ללא משקל מקסימום עבודה על תרגיל מסוש 45

ל להיות כבד בצורה כזו המשקעל  – עליו אתם רוצים לעבוד עם משקלם חזרות של תרגיל מסוי  6

  חזרות אם הייתם נדרשים  10שלא תצליחו להרים / לדחוף 

 קסימום עבודה על תרגיל מסוים ללא משקל ש מ45

 מנוחות התרגיל מבוצע עקרונית ללא 

 

 אופציה ב : 

זה אתם מנסים לבצע כך שכל התרגילים יהיו עם בתרגיל  –ד 20-24סיבובים בזמן של  6-8ע של ביצו

  חזרות 13הכי הרבה שאתם יכולים לבצע עם כל אחד מהתרגילים לפחות  משקל?כמה  –משקל 

 חזרות משיכה )מתח( עם משקל  10-13

 חזרות דחיפה )שכיבות שמיכה(  10-13

 ( כל רגל! 10-13להכוונה  – חזרות רגליים )סקווט/לאנג עם המשקל מעל הראש 10-13

 חזרות שרירי הבטן )או כפיפות בטן או התלות על מתח והרמת הרגליים למתח(  10-13

 זרות דחיפה )מקבילים( ח 10-13

סיבובים בזמן שניתן  6-8התאם ליכולת שלכם להשלים כמה מה שכתוב פה הוא סט אחד! עליכם ב

 גיל בצורה מלאה ולא מחפפים! תרלב שאתם מבצעים את השימו  –לכם 

 

ראשונות לא יהיה לכם כל כך ברור איך לבצע את החישוב של המשקלים ואת ככל הנראה בפעמים ה

חלוקת הזמנים, לאחר שתבצעו מספר אימונים ותתייעצו עם המדריך תצליחו להבין בדיוק כמה משקל 

גי התרגילים הללו. אם אינכם מבינים תרגיל כזה או סואיך לנהל את הכוחות ואך לבצע את להוסיף, 

 אחר פנו למדריך שלכם להסבר מפורט. 

 

 


