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אירובי

מרבי המפעיל קבוצות שרירים  -פעילות אירובית היא פעילות הכוללת מאמץ גופני תת
לעוסקים בספורט ולחובבנים קיים מגוון רחב של פעילויות אירוביות  . גדולות לזמן ממושך

ריצה: כגון

  הפעילות האירובית מעלה את צריכת החמצן בגוף ומגבירה את קצב הלב שמספק את
הפעילות האירובית נעשית תוך  , בשונה מפעילות אנאירובית. החמצן הדרוש לשרירים

שימוש בחמצן



שיטת הרצף

שיטת הרצף משמשת כבסיס לכל השיטות האחרות

ולאורך זמן  ( מתחת לסף האנאירובי)מתבצעת בדופק נמוך

מתאים לכל שלב בעונה ומשפר לנו את הסבולת לב ריאה  

משחק\משמש אותנו גם כאמצעי התאוששות אחרי אימון עצים

באימוני התאוששות אחרי משחקים אפשר לרוץ עם  )עוזר גם מבחינה מנטלית להוריד לחץ
(מוזיקה שאוהבים

ולאורך זמן(דופק נמוך)לאטרצים,שטחיוצאים לריצה בכל : האימון בפועל

מ"ק15מ ועד "ק3מ



פרטלק

(במקור השם משבדיה)פירושו משחקי מהירותפרטלק

נחשב לאימון רצף עצים על סף האנאירובי

ארוך-משך האימון בינוני

שריר-ריאה-לב-בגוףמשפיע על כלל המערכות 

כשמו כן הוא האימון מתבסס על משחקי מהירות

מרחק\פ זמן"קטעי המהירות המשתנה יכולים להיות ע

מדמה לנו מאוד את משחקי הכדור בגלל שינויי הקצב והמהירות

עליה וירידה של דופק לאחר שינוי במאמץ

מ ריצה"ק1\'דק5נתחיל בחימום של : האימון בפועל

(מהיר,בינוני,לאט)עצימות \מרחק שבו נשנה מהירות\זמןמתכנננים

חזרות5*שניות מהיר30-דקה בינוני-וחצי איטידקה:לדוגמא

דקות ריצה קלה5נסיים את האימון בשחרור בקצב קל למשך 



אינטרוולים

אימון האינטרוולים הוא אימון עצים מאוד

(קל בקרב-קשה באימונים)הרבה מעל הסף האנאירובי כך שמביא אותנו למצב קיצוני יותר מאשר נגיע במשחק

(חזרות8-10*'דק1:00-3:00\'מ400-800)משך הריצות קצר אך עדיין אפשר להגיע לאימון ארוך 

(מדמה לנו התאוששות אקטיבית במשחק)זמן המנוחה אקטיבי

שריר-ריאה-עובד על כל המערכות בגוף לב

מירביתמשפר לנו סבולת אירובית וצריכת חמצן 

מטר1500ועד מטר400האימון מודדים מרחק של לפחות לפני:בפועלהאימון 

מ ריצה קלה"ק1\'דק5מתחילים בחימום של 

ועד המרחק שעשינו באינטרוול-של חצי מהמרחק(בריצה קלה)מנוחה אקטיבית-ורצים את המרחק שנקבע במהירות

מסיימים בריצה קלה

חזרות5*מטר ריצה קלה200-400-מטר מהיר400:לדוגמא



שיטת החזרות

אימון עצים מאוד

שריר-ריאה-השפעות על המערכות האירוביות לב

(מטר100עד )משך הריצות קצר

(משפר לנו התאוששות)זמן המנוחה בין החזרות הוא ארוך

משפר את המהירות

מעלה את סבולת המהירות

המיריביתחמצן הצריכתמשפר את 

משפר את ההתאוששות בעקיפין

ATP-CPמאמן לנו את המערכות 

וכל מה שמלווה אותם" ספרינטים בכדורגל"מדמה לנו מאוד את ה

מ בריצה קלה"1\'דק5מתחילים ב: האימון בפועל

מתאוששים התאוששות כמעט מלאה ויוצאים שוב-חוזרים בהליכה למקום ההתחלה-מטר100רצים ספרינט עד 

חזרות8*ויוצאים שוב(שלוש דקות-דקה וחצי)מתאוששים כמעט לגמרי-מטר80חוזרים לנקודת זינוק שהתחלנו את ה-מטר80רצים:לדוגמא



אימון התנגדות-אימוני כוח

 אימון התנגדות(Resistance Training)-  אימון שבו שריר יחיד או קבוצת שרירים פועלים
העומס באימון  (. משקל גוף וכדומה, גומיות, משקולות)חיצונית ( כוח)כנגד התנגדות 

הפחתת שומן  , שיפור יכולת ספורטיבית, פיתוח גוף)התנגדות נקבע על פי מטרת המתאמן 
(.שיקום ומניעת מחלות



תרגילים ללא עזרים חיצוניים-אימוני משקל גוף

בגלל שאין משקל  )בתרגילי כוח במשקל גוף  נשלב אלמנטים של עבודה על שיווי משקל
(חיצוני עבודה על רגל אחת לדוגמא תאפשר לנו רמת קושי גבוה

באימוני כוח במשקל גוף ננסה לעבוד על כמה שיותר תנועות כוח מתפרץ בעוצמה

נעבוד בכמות חזרות גדולה יחסית לעבודה עם משקל חיצוני

  בעבודה עם משקל גוף נשתדל לדמות כמה שיותר את התרגילים לתנועות הספציפיות של
ענף הספורט שלנו

 בתרגיליCORE(סטטית)נעבוד בצורה איזומטרית



:אימוני רגליים

תרגילים בהם לא נדרש כוח מתפרץ 

חזרות15-20סטים של 3נעשה 

3בתרגילים של כוח מתפרץ נעשה 

חזרות5-8סטים של 

סטים3*חזרות15-20סקוואט

שניות מנוחה בין סט לסט30-45

סטים3*חזרות15-20גשר 

שניות מנוחה בין סט לסט30-45



סטים לכל רגל  3*חזרות15-(מקרבים)צידימכרע 

שניות מנוחה בין סט לסט30

חזרות 7-12חזרות למתחילים 3-7-נורדיק

סטים3*למתקדמים

שניות מנוחה בין סט לסט30-45

ניתן לעשות את התרגיל בזוג שאחד מחזיק  

לשים את הרגליים  \את הרגליים והשני עושה

מתחת למשהו שיחזיק ולעשות



עובד על שריר )פשיטת רגל ישרה 

סטים 3*חזרות15-20-(הישבן הגדול

שניות מנוחה בין סט לסט30לכל רגל 

20-25-(עליה על קצות האצבעות)כפיפת כפית בכף הרגל

רגליים יחד או כל רגל  2ניתן לעשות )סטים3*חזרות

שניות מנוחה בין סט לסט30בנפרד 



5עם נגיעה של הרגליים בידיים באוויר  סקוואטאמפ'ג

(מתחילים)סטים 3*חזרות 

(מתקדמים)סטים 3*חזרות10

שניות מנוחה בין סט לסט45

3*חזרות5מכרע בקפיצה עם החלפת רגל באוויר 

(מתחילים)סטים לכל רגל

(מתקדמים)סטים 3*חזרות10

שניות מנוחה בין סט לסט45



סטים3*קפיצות10קפיצות צפרדע למרחק 

שניות מנוחה בין סט לסט45

קפיצה עם סיבוב לצד שני-סקוואט

סטים3*חזרות10

שניות מנוחה בין סט לסט45



:תרגילי פלג גוף עליון

שמאלה\שכיבות שמיכה עם ירידה ימינה

שניות מנוחה בין סט 30סטים 3*חזרות15-20

לסט

שכיבות שמיכה עם מחיאת כף 

סטים3*חזרות8-12באוויר 

שניות מנוחה בין סט  30-45

לסט



לחיצת כתפיים עם רגליים על הקיר

שניות מנוחה בין סט  45סטים 3*חזרות12

לסט

רמת הקושי היא בשיפוע של הרגליים על *

הקיר

פשיטת מרפקים בידיים צמודות לגוף וכפות ידיים הפוכות

סטים3*חזרות12

שניות בין סט לסט30



הסופרמןתרגיל 

(תנועתית)מתבצע או בצורה דינאמית

או בצורה סטאטית

שניות מנוחה בין  45סטים 3*חזרות כל צד15בצורה דינאמית 

סט לסט

סטים3*שניות כל צד30-45צורה סטאטית 

שניות בין סט לסט45

סטים3*חזרות15-פשיטת גו

שניות מנוחה בין סט לסט30

שניות מנוחה בין סט לסט30-45סטים 3*'דק1:00-1:30נשארים במצב סטאטי למשך -(בטן סטטית)פלאנק



תרגיל שיכול להתבצע גם דינאמית וגם סטטית-הרמת רגליים ישרות

סטים של הרמה והורדה של הרגליים ישרות3*חזרות15-20בצורה דינאמית 

שניות מנוחה בין סט לסט30

סטים 3*שניות30-45כך במשך ולהשארהרמת רגליים בצורה סטאטית הרמת של הרגליים 

שניות מנוחה בין סט לסט30

שניות מנוחה בין סט לסט30-45סטים 3*חזרות30-כפיפות בטן



קיימים מספר -אימון כוח עם אביזרים

מרכיבים בתרגילי התנגדות עם משקל 

:אותם נרצה לשפר

-12חזרות של מספר:שרירסבולת.א

15X סטים3-5 שניות15-30מנוחה של 

בסבולת שריר נרצה לגרות את השריר 

לעבודה עם התנגדות נמוכה לאורך זמן 

וכמעט ללא הפסקה

9-12חזרות של מספר:כוחסבולת.ב X 3-5

45שניות עד 30סטים עם מנוחה של 

שניות בין סט לסט

בסבולת כטח נרצה לגרות את יכולת פיתוח 

כוח של השריר לאורך זמן

הגדלה של שטח חתך -היפרטרופיה.ג

(להגדיל את גודל השריר)השריר

חזרות 5-8 X סטים3

מנוחה בין סט לסטדקןת1.5-3

3*חזרות3-5-כוח מירבי. ד

סטים

דקות בין סט 3-5מנוחה של 

לסט

נרצה לשפר את  מירביבכוח 

היכולת של השריר להפיק כוח  

מירבי

3*חזרות 1-3-מתפרץכוח.ה

סטים

מנוחה של התאוששות מלאה  

בשריר בין סט לסט

נרצה שאת החלק 

השלה בו המתאמן  )הקונצנטרי

נעשה ( מנצח את הכוח

שהמתאמן  המירביתבמהירות 

יכול לעשות

על מנת לשפר כוח מתפרץ

שיטות אימון עם אביזרים



:שיטות אימון נוספות שחשוב להכיר

מסוייםכמות חזרות על תרגיל כוח \אימון תחנות בו עובדים לפי זמן-אימון מחזורי

ועוברים לתרגיל כוח הבא בקבוצת שריר שונה

פלאנק-לאנגים-עליות גו-כפיפות בטן-שמיכהשכיבות-סקווט:לדוגמא

אותו עיקרון של האימון מחזורי אך במקום מנוחה בין סט לסט  -מחזורי-אימון על

עושים תרגיל אירובי כמו קפיצה בדלגית

תרגילי כוח מאותה קבוצת שרירים ועושים סט מכל תרגיל 2לוקחים -סופר סט

ורק אז מנוחה

ולאחר מכן מנוחהולאנגיםסקוואטלדוגמא 

ואז תרגיל שקשור לפעולת מסויימתתרגיל כוח לקבוצת שריר -אימוני המרה

משחק

ואז קפיצה מעל משוכותסקוואטאמפ'ג20:לדוגמא

גומיות,מוט:אביזרניתן לבצע את התרגילים בכל *

קטלבלס,ידמשקולות,התנגדות

TRX



אימוני 

:רגליים

לאחור\עם מוט לפניםסקוואט

עבודה לפי שיטות אימון ומטרות  

עבודה

מכרע עם לחיצת כתפיים  

במשקולות

עם  דדליפט

משקולות



כפיפת כפית  

בקרסול

עובד על  )

שריר 

(התאומים

מקרבי ומרחיקי הירך

בצורה דינאמית וסטטית



:פלג גוף עליון
לחיצת חזה עם משקולות  

בשכיבה

עובד על שריר החזה

\גומיהשכיבות שמיכה עם 

TRX
עובד על שריר החזה



משקולות עובד על שרירי הגב והשכמות\פולי תחתון\בגומיהחתירה 

גומיית התנגדות\כפיפת מרפק במשקולות

עובד על שריר הדו ראשי זרועי



\פשיטת מרפק בגומייה
TRX

עובד על שריר התלת ראשי 

זרועי

עם  צידיתרוטציה 

עובד על גומיה

שרירי הבטן 

האלכסוניים 



:אימוני מצבי משחק



:אימוני מצב משחק











-מתיחות

המתיחות אחראיות לשמור על טווחי התנועה של 

השרירים שלנו 

שריר גמיש הוא שריר שנתון פחות לסכנת פציעה

חשוב מאוד לשמור על גמישות השרירים ולעבוד על 

גמישות לאחר כל אימון

חשוב לבצע אימוני גמישות לא רק אחרי פעילות אלא 

כאימון משלים במהלך השבוע







:עיסוי באמצעות גלילים מקלות וכדורי עיסוי

עוזרים לנו על מנת להתאושש ממאמצים  

ולשפר טווחי תנועהלשמר,טובהבצורה יותר 

י גליל  "עיסוי לגב ע

עיסוי



י  "עיסוי שריר הארבע ראשי ע

גליל עיסוי ומקל עיסוי

עיסוי לשרירי הישבן 

י גליל וכדור עיסוי"ע



עיסוי לשריר הירך האחורי באמצעות 

גליל וכדור
עיסוי לשרירי התאומים והסוליה  

באמצעות גליל ומקל עיסוי



בקובץ זה דיברנו על שיטות אימון אירובי 

שיטות לאימוני כוח באמצעות משקל גוף 

ואביזרים שונים

אימונים של מצבי משחק

אימוני התאוששות וגמישות 

לכל שיטה והתייעצות ניתן לפנות אליי

0546569772בטלפון 

רפאל ברוך מאמן בניה גופנית


