
 

 אימון כושר | אימון תחנות
 אף אחד לא נשאר מאחור

 מטרות:

 כיף גיבוש והנאה .1

 מפגש בזוגות. לא מוותרים אחד לשני. .2

לימוד אנטומי של שרירי הגוף והפעלתם ומתן כלים בסיסיים ושימושיים להתאמן בלי  .3
 ת.מאמנ

 להתחזק ולפתח את שרירי הגוף שלנו .4

 קונספט האימון:

, עושים שניות 60כל תחנה אחר, האימון עובר בזוגות בתחנות שונות שכל תחנה עובדת על שריר 
שני סיבובים או שלושה )תלוי בזמן ובאנרגיות(. האימון בקצב גבוהה והמעבר בין התחנות הוא 

שמסיימים את כל התחנות )את כל הסבב(  ולסיום.מהיר, המאמן שורק כל פעם להתחלה התחנה 
ברקע יש מוזיקה קיצבית ושמכניסה לקצב  עושים הפסקת שתייה של דקה.

(https://www.youtube.com/watch?v=Mdj711U31yU&t=104s בהתחלה עושים סבב .)
 בירים כל תחנה על אילו שרירים היא עובדת ואיך מבצעים את התחנה.כולם ביחד ומס

 מהלך האימון:

 לפני שמחילים שואלים "למה חשוב לדעתכם לחזק את שרירי הגוף" אם בכלל? .1

על מנת להבין טוב יותר על אילו שרירים אנחנו עובדים קודם כל חשוב  למידה בסיסית: .2
שצמוד אליו )לרוב זה השריר שמעל המפרק(. להבין שכל הזזת מפרק מפעילה את השריר 

)בירך ובכתף גם קירוב  יפוףיש לנו יכולת לעשות במפרק פשיטה ויש לנו יכולת לעשות כ
וזה מה שמשפיע על איזה שריר אני אפעיל. למשל מפרק המרפק מפעיל שני  והרחקה(

(, אם דו ראשי )יד קידמית( ותלת ראשי )יד אחורית –שרירים הנמצאים מעל המפרק 
אעשה כיפוף במפרק המרפק אעבוד על הדו ראשי, אם אעשה פשיטה אעבוד על התלת 
ראשי. כך גם מפרק הברך מפעיל בכיפוף את ההמסטרינג )ירך אחורית( ובפשיטה את 

 הארבע ראשי )ירך קידמית(.

ותעשו פעם אחת כיפוף ופעם שנייה פשיטה , תיקחו כל פעם מפרק  אני רוצה רגע שתתנסו בזה*
 .שאתם מפעיליםתניחו את הידיים על השרירים ותגידו איזה שריר אתם מרגישים ו

דינמי של כולם בשביל לחמם את המפרקים והשרירים ואחרי זה  מתחילים במעגל חימום .3
 יוצאים לסיבוב הכרות עם התחנות.

זה בסדר שיהיה קשה או קצת יכאב אבל אם זה ברמת סבל, תאט , חשוב להקשיב לגוף שלכם*
חשוב לנשום תוך כדי המאמץ, בכיווץ אני מוציא אוויר ובהרפיה מכניס  תחלישו את העצימות.או 

 אוויר.

שעות אחרי שהפעלנו אותם בצורה אינטנסיבית, לשתות  48*מומלץ לתת לשרירים מנוחה של 
הרבה מים, לאכול הרבה חלבונים ולישון טוב בשביל שהשרירים יצליחו להתאושש כמו שצריך 

 .אחרי אימון כחולהיבנות 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdj711U31yU&t=104s


 
 :התחנות. 4

שרירים  דגשים אופן הביצוע תרגיל 
 עובדים

 1תמונה

מחזיקים ידיים במפרק כף  סקווטים 1
 אחד מול השני היד

ומתכופפים עם הברכיים עד 
 מצב ישיבה ועולים בחזרה

להוציא ישבן 
החוצה, גב ישר, 

להסתכל 
קדימה, ברכיים 
לא עוברות את 

 קצות האצבעות     

בעיקר ארבע 
ראשי, מעט 
המסטרינג 

 ועכוז תחתון

 
הליכת  2

 סרטן
הולכים על ארבע עם הגב 

לכיוון הרצפה, צריך להקיף 
קונוס ולחזור לתת כיף לבת 

 זוג ואז היא יוצאת

ישבן לא נוגע 
ברצפה, לא 

 לנעול מרפקים

 תלת ראשי 

 
שכיבות  3

 סמיכה
נשכבים במצב שכיבת 

סמיכה אחת מול השנייה, 
יורדים פעם אחת ונותנים 

כיף יד ימין ליד ימין ויד 
שמאל ליד שמאל ואז חוזר 

 חלילה

אפשר גם להיות 
על הברכיים, גב 

ישר וישבן 
בפנים, לא 

חייבים לרדת 
 עד למטה

בעיקר חזה, 
קצת תלת 
ראשי ושרירי 

 הבטן

 
דילגית/ 5

קפיצת 
חישוק 

 שטוח

או קופצים  קופצים בדילגית
עם שתי רגליים לתוך חישוק 

 והחוצה בלי הפסקה

נוגעים ברצפה 
רק עם החלק 

הקידמי של 
הנעל ולא עם 

העקב, איך 
שנוחתים ישר 

 קופצים שוב

תאומים 
 וסוליה

 
כפיפות  6

בטן 
 כיפים

מצב כפיפות בטן נשכבים ב
, עולים אחת מול השנייה

יף עם שתי הידיים ונותנים כ
 הזו וחוזרים על הפעולה

ברכיים 
מכופפות 
והרגליים 

יציבות על 
הרצפה, לשים 

לב לא לעקם 
את הצוואר 

ושלא שולחים 
 אותו קדימה

 שרירי הבטן

 

כפיפות  7
בטן 

 רגליים

יושבים על התחת אחד מול 
השני, לוקחים את הגב 

אחורה ונשענים על הידיים, 
מסובבים את הרגליים 

 מסביב הרגליים של הבן זוג

רגליים באוויר 
 לגמרי

שרירי הבטן 
ואלכסוני 

 הבטן

 
פתיחת  

זרועות 
וסגירה 

 בלחץ

ול השנייה, עומדים אחת מ
אחת עם ידיים ישרות 

ודות לגוף והשנייה שם את צמ
הידיים מעל כהתנגדות 
והראשונה צריכה לדחוף את 
הידיים למעלה, בירידה 
עושים הפוך השנייה מנסה 
להוריד את הידיים 

 והראשונה מנסה להתנגד

לעלות עד גובה 
כתפיים, לא 
להתנגד בכל 

המטרה  –הכח 
לייצר אתגר 

שיהיה לא קל 
מידי ולא קשה 

 מידי

דלתא אמצעי 
 ורחב גבי

 

יד  
 קידמית

מרפקים  הרמת תיקים/רצועות גומי
צמודים לגוף, 
לעלות לא עד 

הסוף, לאט גם 
 בירידה

 דו ראשי

 



 

 

 העשרה למאמנת

 שרירים הם מפעיליםתנועת מפרקי גוף האדם ואילו 

 מפרק הקרסול: .1

 ושריר הסוליה )חלקו האחורי של השוק(התאומים שריר  –פשיטה 

  שריר השוק הקידמי –כיפוף 

 מפרק הברך: .2

 ארבע ראשי )ירך קידמי( –פשיטה 

 ושריר העכוז תחתון המסטרינג )ירך אחורי( –כיפוף 

 מפרק הירך: .3

 ושריר העכוז עליון זוקפי הגב )ממוקמים במרכז הגב התחתון( –פשיטה 

 שרירי הבטן –כיפוף 

 שרירי מרחיקי ירך )צידו החיצוני של הירך( –הרחקה 

 שרירי מקרבי ירך )צידו הפנימי של הירך( –קירוב 

 מפרק שורש כף היד: .4

 שריר פושטי כף היד )החלק החיצוני של האמה( –פשיטה 

 שריר כופפי כף היד )החלק הפנימי של האמה( –כיפוף 

 המרפק:מפרק  .5

 תלת ראשי )זרוע אחורית( –פשיטה 

 דו ראשי )זרוע קידמית( –כיפוף 

 מפרק הכתף: .6

  דלתא )כתף( ובעיקר החלק האחורי של הדלתא – ציר אופקי(פשיטה )

 חזה –כיפוף )ציר אופקי( 

 דלתא  –הרחקה )ציר אנכי( 

 רחב גבי –קירוב )ציר אנכי( 

 

 אצבעות הרגליים והידיים, הצוואר, הלסת.*קיימים עוד מפרקים שלא ציינו כאן כמו 


