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 אין להעתיק או לשכפל –הדרך שלך לשירות משמעותי  –זו הינה רכוש פרטי של המסלול  תכנית

 הנחיות לביצוע התכנית : 

 התכנית איננה מחליפה אימוני קבוצה .1
 אימונים בשבוע  3חות כל שבוע בתכנית יש לשמור על לפבמהלך  .2
 אם אין תחושת שיפור יש לפנות למדריך לבירור –יש לוודא שיפור מאימון לאימון  .3
 אין לבצע אימונים מעבר לכתוב כדי לא לגרום לפציעות  .4
יש לבצע מעקב שוטף אחר ביצוע האימונים ולדווח למדריך על כל ביצוע של אימון.  .5

 במידה והחסרת אימון יש לדווח למדריך. 
רוע בקרה שקריטי להיות זהו אי –התכנית מסתיימת במחנה אימון מיוחד הכנה לגיבוש  .6

 נוכח בו. 
 

  כאלה כמו בדיוק  –מרבית גיבוש טייס מושתת על משימות קבוצתיות  -חשוב לזכור
שאתה עובר באימוני הדינמיקה הקבוצתית במסלול ועוד הרבה יותר מורכב, לכן נכון 
שיש לשים דגש רב על הפן הפיזי באימון אך יש לקחת בחשבון כי מרבית החשיבות היא 

 על התפקוד המנטלי אישי וחברתי קבוצתי במשימות. 

 : 1שבוע 

  -אימון א 

 וחצי לדקה דקה בין מנוחה,X3מתח X3 ,70%בטןX3, 65מרפקים 25: כח ל”פק+  אירובי מ”ק 5 ריצה

 .לסט סט בין

  -אימון ב 

 ( עבודה מחזור בכל זהה זמן על לשמור)  מהירה ריצה: משולב אימון

 (רגליים הרמות)תחתונה 45 בטן+  15 מרפקים פשיטות+  ’מ 500 ריצה

 אלכסונים 50 בטן+  20 מרפקים פשיטות+  ’מ 500 ריצה

 (רגליים הרמות)תחתונה 55 בטן+  25 מרפקים פשיטות+  ’מ 500 ריצה

 אופניים 60 בטן+  30 מרפקים פשיטות+ ’מ 500 ריצה

 רגיל 65 בטן+  35 מרפקים פשיטות+  ’מ 500 ריצה

 .’ד1.5 של מנוחה. 8X3מינימום או מהמכסימום 70% סטים בשלושה מתח

 .והרפיה גמישות ’מ 800 שחרור ריצת

 : 2שבוע 

  -אימון א

 דופק 140-160 נוח קצב, אירובי מ”ק 5 ריצה

  



 

 אין להעתיק או לשכפל –הדרך שלך לשירות משמעותי  –זו הינה רכוש פרטי של המסלול  תכנית

 : 3שבוע 

  -אימון א

 בין וחצי לדקה דקה בין מנוחה,מתח X3 ,70%בטןX3, 65מרפקים 30: כח ל”פק+  אירובי מ”ק 5 ריצה

 .לסט סט

  -אימון ב

 ( עבודה מחזור בכל זהה זמן על לשמור)  מהירה ריצה: משולב אימון

 רגיל 45 בטן+ 5 קום סמוך+  ’מ 600 ריצה

 אלכסונים 50 בטן+ 7 קום סמוך+ ’מ 600 ריצה

 תחתונה 55 בטן+ 9 קום סמוך+ ’מ 600 ריצה

 רגיל 60 בטן+ 11 קום סמוך+  ’מ 600 ריצה

 תחתונה 65 בטן+13 קום סמוך+  ’מ600 ריצה

 .לסט סט בין ’ד1.5 של מנוחה. 4X50% או מהמכסימום 70% סטים בשלושה מתח

 .והרפייה גמישות ’מ 1000 שחרור ריצת

 :4שבוע 

  -אימון א 

 דופק 140-160 נוח קצב, אירובי מ”ק 5 ריצה

 :5שבוע 

  -אימון א 

 בין וחצי לדקה דקה בין מנוחה,מתח X3 ,70%בטןX3, 65מרפקים 35: כח ל”פק+  אירובי מ”ק 5 ריצה

 .לסט סט

  -אימון ב

 (עבודה מחזור בכל זהה זמן על לשמור) מהירה ריצה: משולב אימון

 אלכסונים 45 בטן+ 10 קום סמוך+ ’מ 600 ריצה

 תחתונה 50 בטן+ 10 קום סמוך+  ’מ 600 ריצה

 רגיל 55בטן+ 15 קום סמוך+  ’מ 600 ריצה

 תחתונה 60 בטן+ 15 קום סמוך+  ’מ 600 ריצה

 רגיל 65 בטן+ 20 קום סמוך+  ’מ 600 ריצה

 .לסט סט בין ’ד1.5 של מנוחה. 4X50% או מהמכסימום 70% סטים בשלושה מתח

 .והרפייה גמישות ’מ 1000 שחרור ריצת
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 : 6שבוע 

  -אימון א 

 בין וחצי לדקה דקה בין מנוחה,מתח X3 ,70%בטןX3, 65מרפקים 35: כח ל”פק+  אירובי מ”ק 6 ריצה

 .לסט סט

  -אימון ב 

 (עבודה מחזור בכל זהה זמן על לשמור) מהירה ריצה: משולב אימון

 תחתונה 30 בטן+  10קום סמוך+  ’מ 800 ריצה

 רגיל 60 בטן+  10קום סמוך+  ’מ 800 ריצה

 תחתונה 30 בטן+ 10קום סמוך+  ’מ 800 ריצה

 רגיל 60 בטן+  10קום סמוך+  ’מ 800 ריצה

 אלכסוניים 60 בטן+  10קום סמוך+  ’מ 800 ריצה

 .לסט סט בין ’ד 1.5 של מנוחה. 4X50% או מהמכסימום 70% סטים בשלושה מתח

 .והרפייה גמישות ’מ 1000 שחרור ריצת

 :7שבוע 

 קדופ 140-160 נוח קצב, אירובי מ”ק 6-7 ריצה  -אימון א

 

 

 


