
 

 

 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 שבועסוג הפעילות/

ד רצף בקצב 30 ריצה
 ק"מ 6-7 -דיבור

 500ד חימום, 3
קצב  8כפול 

מהיר, בין כל 
ד 1רצים  500

קל קל עד ירידת 
ד 5דופק, 

  שחרור

 -ד רצף קצב דיבור40
 ק"מ 7-8

 ד קל3
 10כפול  500

קצב מהיר 
מאוד, בין כל 
יציאה מחכים 

,  120לדופק 
 ד שחרור3

 –ד קצב גבוה 30
 אי אפשר לדבר! 

 ד קל 3
 איטיתד ריצה 3
 ד ריצה בינוני2

ד ריצה 1
 ספרינט 

*8  

 ד קל 3
 ד רצף קצב דיבור 45

 ד קל 3
 ד ריצה איטית3
 ד ריצה בינוני2
 ד ריצה ספרינט 1

*8 

 ד חימום3
 בינוני ד50
 ד קל3

 ד קל3
קצב מהיר  15כפול  250

מאוד, כל יציאה מחכים 
 120לדופק 

 ד שחרור3

 10 10 10 10 10 10 10  ד10 ד 10 כמו בקבוצה -מתיחות

 תרגילים לחיזוק שרירי החזה והידיים

  4*20 שכיבות שמיכה
 רוחב כתפיים 1סט

 רחב  2סט
 יהלום 3סט

 רוחב כתפיים 4סט

20*4  
רוחב  1סט

 כתפיים
 רחב  2סט
 יהלום 3סט
רוחב  4סט

 כתפיים

20*4  
 רוחב כתפיים 1סט

 רחב  2סט
 יהלום 3סט

 רוחב כתפיים 4סט

20*4  
רוחב  1סט

 כתפיים
 רחב  2סט
 יהלום 3סט
רוחב  4סט

 כתפיים

50% ,
75%,100% 

 3כפול 

20*4  
רוחב  1סט

 כתפיים
 רחב  2סט
 יהלום 3סט
רוחב  4סט

 כתפיים

 מדידת מקסימום
50%,75%,100% 

20*4  
 רוחב כתפיים 1סט

 רחב  2סט
 יהלום 3סט

 רוחב כתפיים 4סט

100% 
75% 
50% 

20*4  
 רוחב כתפיים 1סט

 רחב  2סט
 יהלום 3סט

 רוחב כתפיים 4סט

 -פירמידה 25*4 25*4 ג'קסונים
4.8.12.20.25 

 ויורד

100% 
75% 
50% 

4*25 100% 
75% 
50% 

 -פירמידה 25*4
4.8.12.20.25 

 ויורד

100% 
75% 
50% 

4*25 

מקבילים )נעזרים בהגבהה 
 אם צריך(

12*4 12*4 100% 
75% 
50% 

12*4 12*4 15*4 20*4 20*4 20*4 20*4 

 הגבתרגילים לחיזוק שרירי 

עליות מתח )נעזרים בהגבהה 
 אם צריך(

מדידת מקסימום  4*12 12*4
 15ופירמידה עד 

 ומטה

100% 
75% 
50% 

מדידת מקסימום 
 15ופירמידה עד 

 ומטה

 -פירמידה 14*4 14*4 4*12
3.5.7.9.10.13.15 

 ויורד 

100% 
75% 
50% 

 תרגילים לחיזוק שרירי רגליים

 4*20 4*20 4*20 4*20 4*20 4*20 4*20 4*20 4*20 4*20 סקווט

 20פירמידה עד  30*4 30*4 30*4 30*4 סמוך קום
 ויורד

 ויורד 20פירמידה עד  30*4 30*4 30*4 30*4

)רגל קדימה רגל  מכרעים
אחורה במרווח של מטר, 
יורדים עד שברך נוגעת 

 ברצפה(

עם משקל  4*20  4*20  4*20  4*20  4*20  4*20
קג על 10של 

 הגב

 עם משקל של 4*20
 קג על הגב10

 4ד רצוף * 2
 עם משקל על הגב

 4ד רצוף * 2
 עם משקל על הגב

 4ד רצוף * 2
 עם משקל על הגב

 תרגילים לחיזוק שרירי הבטן

 25*4 25*4 25*4 20*4 20*4 20*4 20*4 20*4 3*20 3*20 אלכסונים

 3ד*1 3ד*1 3ד*1 ד1 ד1 ד1 ד1 ד1 ד1 ד1 בטן סטטית

 3*40 3*40 3*40 40*3 40*3 40*3 40*3 40*3 3*40 3*40 כפיפות בטן

)ניתלים על  רגליים לחזה
 מתח(

מנוחה  3*10 3*8-12 3*5-10 3*5-8 15*3
 ש30

 *מקסימום3 3*15 10*3 *מקסימום3 3*14



:הסבר על התרגילים בתכנית   

נאחזים במוט ברזל כאשר הידיים אוחזות ביישור מלא והרגליים לא נוגעות בקרקע, מבצעים עליה עד שהסנטר עובר את קו המתח ולאחר  –מתח  .1

 זו חזרה אחת.  –מכן מיישרים יישור מלא ועולים שוב 

 זו חזרה אחת.  –, ידיים ברוחב הכתפיים, ירידה לקרקע עד שהסנטר נוגע ברצפה ועליה ליישור מלא 2במצב  –שכיבות שמיכה  .2

מעמידה ישרה מעבר למצב שכיבת שמיכה )ללא עצירות ביניים(, ביצוע שכיבת שמיכה ע"פ הכללים, וחזרה לעמידה דרך סקווט,  –סמוך קום  .3

 התנועה בקפיצה ומחיאת כף.השלמת 

זו  –אחיזה מקבילה כאשר ידיים ברוחב כתפיים, ירידה עד למגע חזרה עם אגרוף בגובה מתקן המקבילים ועלייה חזרה עד יישור מלא  –מקבילים  .4

 חזרה אחת. 

והעמידה בקרקע יציבה. עליה חזרה מעמידה ישרה יורדים כמו לשבת על כיסא, עד כימעט ישבן נוגע ברצפה תוך ששומרים על הגב וישר  –סקווט  .5

 ליישור מלא תוך שמירה על גב ישר ומבט קדימה ולמעלה. 

מעלות בין הרגליים לפני. מבצעים ירידה עד שברך נוגעת ברצפה ולא  90בעמידה ישרה לוקחים רגל אחת קדימה כך שנוצר   -לאנג'ים )מכרעים(  .6

 הרגליים לעבודה שווה.יש לבצע החלופות בין  –אחר מכן חוזרים ליישור מלא 

 נמצאים עם הגב לספסל, מניחים את הידיים ומבצעים ירידה עד נגיעה של ישבן בקרקע.  –ג'קסון )שכיבות שמיכה הפוכות(  .7

 כל כפיפות הבטן של המסלול מתבצעות עם ידיים משולבות, מבט למעלה כדי לתת המשך לעמוד השדרה.  –כפיפות בטן  .8

 



  הסבר טכני על שיטת האימון:

באימון הראשון שלכם עליכם לבצע את התרגיל רק פעם אחת הכי הרבה שאתם  - 100%.75%,50% –שיטת דלרום  .1

שלכם כלומר המקסימום שאתם כרגע יודעים להוציא מעצמכם. בהמשך האימונים אנו  100%המספר שיצא הוא ה –מסוגלים 

אחוז ממה שביצעתם בתחילת  50ביצוע  50%שלכם בכל תרגיל.  100%רוצים לחזק את היכולת שלכם להגדיל את ה

 אחוז לנסות להגיע להכי הרבה כמו שעשיתם בשבוע הראשון.  100אחוז ממה שביצעתם בתחילת האימונים.  75האימונים. 

... הכוונה שאתם מבצעים מתח 1,2,3,4,5,6שיטת מצוינת להעלות את מספר החזרות שעליכם לבצע. אם כתוב  –פירמידה  .2

 וכן הלאה וכן הלאה, ככל הנראה בירידה יהיה לכם יותר קשה.  2ש ואז מבצעים 10-20ים נחיורדים ואחד 

 שלילי, כאשר הרגליים של המבצע מורמות והידיים כלפי מטה. חיובי, כאשר הידיים למעלה והרגליים למעלה. –שיפועים  .3



  :דגשים והנחיות לביצוע התוכנית

לך, צור קשר עם רועי להסבר מפורט. לפני קבלת התוכנית יתבצע הסבר על איך יש  הבמידה וצורת ביצוע התרגיל לא ברור .1

 לבצע את תוכנית האימון. 

איך הרגשת באימון, האם הוא היה לך קשה? האם היה קל? באילו  -לאחר כך אימון עלייך למלא בטבלה נפרדת עצמאית .2

 תרגילים התקשתה ובאילו תרגילים אתה מרגיש חזק יותר. 

במידה ואתה מרגיש כי אתה יכול לבצע אימונים  -ימונים היא לתת לך את ההשלמה הדרושה לך לאימוני הקבוצהמטרת הא .3

 עצימים יותר, צור קשר עם רועי לקבלת הנחיות 

ללא סיום מלא ומדוייק של התוכנית  2-שבועות תכתב תוכנית אימון נוספת איתה יש לעבוד. אין לעבור לתוכנית ה 5לאחר  .4

 הראשונה. 

ממולץ!! לקבוע עם חברים ולרוץ ביחד את האימונים. הרבה יותר כייף להתאמן ביחד וכן ככה יש לכם בקרה ומשוב. זוהי הדרך  .5

 הטובה ביותר לקבל מדד לשיפור ולהתקדמות שלכם. 

קבלת מקפידים לבצע את האימונים כמו שהם ללא קשר למזג האויר. אם מזג האויר לא מאפשר, צרו קשר עם רועי ל -בחורף .6

 הנחיות. ניתן לבצע את האימונים גם בחדר הכושר במידת הצורך.

חשוב מאוד!!! יש לבצע את האימונים בצורה מושלמת ולהקפיד על הדגשים וההנחיות שקיבלתם מרועי לאיך לבצע תרגילים  .7

ה ירגיש שיפור גדול מסויימים. נכון להיום כולכם אמורים להכיר את המונחים השונים. מי שיבצע את התרגילים בצורה מלא

 מאוד בזמן קצר מאוד! בעיקר במאפייני הכוח! 

 זה לפי אחוז מתוך המקסימום יכולת שלכם שבדקתם בתחילת התוכנית.  100% 75% 50%במקומות בהם כתוב  .8

ים, , פרדסהשבט שלכם -המלצות למקומות לביצוע האימונים, מקום מעניין לביצוע אימון יכול להוות חוויה ואתגר נוספים! .9

 מתחם המתקנים, חוף תל ברוך וכל מקום אחר בהתאם למקום מגוריכם! בפארק 

 



 טבלת תכנון מול ביצוע:

 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 שבוע

האם ביצעתי  .1
את האימון 

בצורה 
 מלאה

 
אילו  .2

מהתרגילים 
 היו לי קשים 

 
הערות  .3

כלליות שלי 
לביצוע 
 האימון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 


