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 :הקדמה

 כניתת מוצעת, מטר 3000-ל 2000-מ בצבא אור-הבר במבחן הריצה אורך של השינוי לאור

 .החדשה הריצה לאורך המותאמת

 מי. דקות 15 ברציפות לרוץ ומסוגל יותר או בשבוע פעמיים קבוע באופן שרץ למי מיועדת התוכנית

המתאימה יותר לרמת הכושר  אחרת אימונים תוכנית שיבחר רצוי, דקות 5-מ ביותר מטר 1000 שרץ

 הגופני שלו. 

 :1000-ה מדידת סמך על קצבים חישוב

 .X 2 שניות 15+  1000-ה זמן – חזויה מטר 2,000 תוצאת

-ל=  X 2 0:15+  4:00 הוא 2000-ה לריצת הצפוי הזמן. דקות 4-ב מטר 1,000 שרץ מי, לדוגמה

 .דקות 8:30

 .דקה+  1,000-ה ריצת קצב – בינוני קצב

 (.ש"קמ 11 לערך) מ"לק דקות 5:30 יהיה בינוני קצב, דקות 4:30-ב 1,000-ה את שרץ מי, לדוגמה

 וחצי דקה+  1,000-ה ריצת קצב – קל קצב

 (ש"קמ 9.2 לערך) מ"לק דקות 6:30 יהיה קל קצב, דקות 5:00-ב 1,000-ה את שרץ מי, לדוגמה

 

 הערה : 

   אימוני כוח גוף במקביל לאימון.  2בתקופת האימונים רצוי להוסיף לפחות 

 עה. וף בצורה כזו שתגרום לפציאין להעמיס על הג 

  .יש לשלב את האימונים לבית בצורה כזו שלא תפגע בתהליך ההתפתחות של המתאמן 

 

 

  



 
 

 3 אימון 2 אימון  1 אימון שבוע

 1,000 מדידה 1 

 ריצה בקצב בינוני
 דקות 10–כ

 ריצה קלה
 דקות ברצף 15-כ

2 

 :דקות 5 חימום
 מטר 2*500-כ

 דקות ריצה קלה 2 עם 2,000 בקצב
 דקות 5 שחרור

 ריצה בקצב בינוני
 דקות 12–כ

 ריצה קלה
 דקות ברצף 20-כ

3 

 דקות 5 חימום:
 מטר 3*500-כ

 דקות ריצה קלה 2 עם 2,000 בקצב
 דקות 5 שחרור

 ריצה בקצב בינוני
 דקות 15-כ

 ריצה קלה    
 דקות ברצף 25-כ

4 

 :דקות 5 חימום
 מטר 2*500-כ

 דקות ריצה קלה 2 עם 2,000 בקצב
 דקות 5 שחרור

 ריצה בקצב בינוני
 דקות 12-כ

 ריצה קלה
 דקות ברצף 15-כ

 2,000 מדידה 5

 :דקות 5 חימום
-מטר בקצב ה 1,000-כ

2,000 
 דקות 5 שחרור

 ריצה קלה
 דקות ברצף 20-כ

6 

 :דקות 5 חימום
 מטר 3*500-כ

 דקות ריצה קלה 2 עם 2,000 בקצב
 דקות 5 שחרור

 ריצה בקצב בינוני
 דקות 20-כ

 ריצה קלה
 דקות ברצף 25-כ

7 

 :דקות 5 חימום
 מטר 4*500-כ

 דקות ריצה קלה 2 עם 2,000 בקצב
 דקות 5 שחרור

 :דקות 5 חימום
-מטר בקצב ה 1,500-כ

2,000 
 דקות 5 שחרור

 ריצה בקצב בינוני
 דקות ברצף 20-כ

8 

 :דקות 5 חימום
 מטר 10*200-כ

 דקה ריצה קלה 1 עם 2000 בקצב
 דקות 5 שחרור

 :דקות 5 חימום
-מטר בקצב ה 1000-כ

 דקות 5 שחרור 2,000

 ריצה קלה
 דקות ברצף 15–כ

 2,000 מדידה 9

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 טופס בקרה ומשוב עצמי :

כמה הצלחתי  – 1אימון  שבועות 
לבצע את האימון במלואו, 

 איפה היה לי קשה 

כמה הצלחתי  – 2אימון 
לבצע את האימון במלואו, 

 איפה היה לי קשה 

כמה הצלחתי  – 3אימון 
לבצע את האימון במלואו, 

 איפה היה לי קשה 
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 לכל שאלה יש להתייעץ עם המדריך הישיר שלך. 

  מחלקת כושר גופני המסלולבהצלחה! 


