
       תכנית אימונים בבית - חמש אצבעות
 

  תכנית זו הינה המלצה כיצד ניתן להתאמן בבית כדי לשמר את היכולות הגופניות במהלך הפגרה, חשוב
 להקפיד על העקרונות ולהתייעץ במידת הצורך כדי להבין לעומק איך להתאמן נכון.

 
 עקרונות לתכנית

 תכנית האימון מתבססת על 3 אימונים בשבוע המשלבים את כלל מרכיבי הכושר●
 בנוסף מומלץ להוסיף בין אימון אחד לשלושה אימוני כוח במהלך השבוע●
 חשוב לנסות להקפיד על שגרת אימונים קבועה מבחינת שעות האימון●
 נסו לייצר שטח נוח לאימון שמאפשר לכם מקסימום מרחב ומינימום הסחות דעת●
 יש להקפיד על התנהלות לפני האימון - לאכול טוב ולא בצמוד לאימון, להרבות במים, לישון בזמנים מסודרים●
 הקפדה על חימום יסודי בתחילת האימון, שחרור ומתיחות בסיום האימון●
 איכות על כמות - יש לבצע את התרגילים באיכות המקסימלית עפ"י הדגשים (לדוגמא: עדיף לבצע 10 שכיבות●

 סמיכה מלאות ותקינות, מאשר 15 בטכניקה נמוכה)
 להקשיב לגוף - במידה ויש תרגיל שלא ביצעת לעולם או שרמת הקושי שלו היא גבוהה מידי, חשוב להקשיב לגוף●

 ולהתאים את עצימות התרגיל לפי צורך. מצד שני, אפשר גם להקשות ולנסות לאתגר את הגבולות האישיים
 

 המלצה לשבוע אימונים

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 אימון בדופק
 גבוה

 אימון בדופק מנוחה אימון כוח
 גבוה

 אימון גמישות אימון טבטה אימון כוח
 או מנוחה

 
 דוגמאות לאימונים

 אימון כוח אימון פירמידה אימון טבטה אימון 60 שניות

 60 שניות חימום עם דלגית
 מתיחות דינאמיות

 
 תרגילי 60 שניות -  10 תרגילים:

 
 1. הרמות ברכיים במקום

 2. עליות פלאנק
 3. סקוואטים

 4. שכיבות סמיכה איטיים
 5. מקסימום החלפות רגליים במקום

 6. בטן אופניים
 7. הליכת סרטן במרחב
 8. תרגיל בחירה עצמאי

 9. לאנצ׳ים
 10. מקסימום: דלגית/עליות גלגול

  *3 סבבים
 *התאוששות של דקה בין כל סבב
 *אפשר לגוון בתרגילים בין הסטים

 
 שחרור ומתיחות

 5 דקות חימום
 מתיחות דינאמיות

 מתיחות לפלג גוף עליון
 

 6-8 סטים של טבטה:
 

 1. תרגילי אתלטיקה במקום
 2. שכיבות סמיכה/סקוואטים

 3. עליות בטן/עליות גב
 4. מתח/פלאנק

 5. החלפות רגליים במדרגה
 6. וריאציות פלאנק

 7. לאנצים/נגיעות כתף
 8. מצב 2 סטטי/תקתוקים

 *60 שניות מעבר בין כל סט
 

 שחרור ומתיחות לכל הגוף

 9 דקות חימום + מתיחות
 

 8 דקות תרגילי אתלטיקה
 במקום

 
 7 תרגילי כוח - 45 שניות
 עבודה, 15 שניות מנוחה

 
 6 דקות מקסימום סקוואטים

 ועליות פלאנק
 

 5 דקות תרגילי יציבה
 

 4 דקות - החלפות רגליים - 20
 שניות מהירות, 10 שניות מנוחה

 
 3 דקות וריאציות של פלאנק

 
 2 דקות מקסימום עליות מצב 2

 
 דקה מקסימום עליות גלגול

 תנועה וחימום מפרקים
 

 מתיחות דינאמיות
 מתיחות לפלג גוף עליון

 
 4 סטים של 10-20 חזרות:

 *שכיבות סמיכה
 *סקוואטים

 *עליות מתח
 *עליות גב

 *עליות בטן
 

 2-5 דקות וריאציות פלנק
 

 60 שניות מתלה על מתח
 

 שחרור ומתיחות
 

 
  סרטונים לשימושכם
 מוזיקה לאימון טבטה

 מתיחות דינאמיות
 דוגמאות לתרגילי אתלטיקה

 

 דוגמאות לתרגילי כוח
 מתיחות סטטיות

 

 מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם כדי לקבל עדכונים וחשיפה לאימונים מומלצים,הרצאות ופודקאסט חמש אצבעות
/https://www.instagram.com/5_etzbaot :שזמינים כאן 

 
 לכל שאלה או התייעצות לגבי התכנית, מוזמנים לפנות למאמן חמש אצבעות

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAH2xCYwQ2MxZPtALR8GOodMEKOBiOQJX
https://youtu.be/3EV-K7m8D9w
https://youtu.be/-3ygfhWtv7A
https://youtu.be/uoDdFDzReag
https://youtu.be/PWrOiCZFbJM
https://www.instagram.com/5_etzbaot/
https://www.instagram.com/5_etzbaot/

