
 שיטות אימון
 לפיתוח כוח  

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 מטרות השיעור

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 

 

 

 

 

סוג האימון שייצור עומסים גדולים  
 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי לשרירים נקרא אימון התנגדות



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



RM   מספר

 החזרות בסט

  -מ)%( אחוז 

RM1 

RM   מספר

 החזרות בסט

  -מ)%( אחוז 

RM1  

1 1 100 11-12 11-12 55 

2 2 95 13-14 13-14 50 

3 3 90 15-16 15-16 45 

4-5 4 - 5 85 18-20 18-20 40 

6-7 6-7 75 20-25 20-25 35 

8-9 8-9 70 25-30 25-30 30 

10 10 60 
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 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי
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אימון לספורטאים מורכב  
  -בדרך כלל מתרגילים רב 

 .  מפרקיים

 

שאינם ספורטאים משלב  
מפרקיים   -תרגילים חד

 מפרקיים -ורב

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי
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 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



מהיכולת המרבית   40% - 30%: רמת ההתנגדות  •

(RM 20 - RM 30) 

 2-6: מספר סטים  •

 6-12: מספר תרגילים בסבב  •

 20-30: מספר חזרות בסט  •
 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 עלייה בדרגת הקושי של האימונים         
דרגת 

 קושי

סבבים  

 באימון

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 סבב

1 

 סט סט

 

 סט

 

 סט

 

 סט

 כפול

 

תלת 

 סט

 סט

 

סט   סט

 כפול

 

 סט

 סבב

2 

 סט

 

 סט

 

סט  

 כפול

 סט

 

 סט

 

סט  

 כפול

סט  

 כפול

 

תלת 

 סט

 

 סבב

3 

 סט

 

סט  

 כפול

 סט

 

העלאת עומס יסף באמצעות  
 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי סבבים וסטים



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי
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 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 3 2 1 סט
 עומס

 דוגמה

 RM 10 -מ 50%

 ג"ק 40

 RM 10 -מ 75%

 ג"ק 60

 

 RM 10   -מ 100%

 ג"ק 80

 

'  מס
 חזרות

10 10 10 
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 חזרות עומס סט חזרות עומס סט

 10 ג"ק RM 10 10 6 30= ג "ק 50 1

 10 ג"ק 25 7 10 ג"ק 45 2

 10 ג"ק 25 8 10 ג"ק 40 3

 10 ג"ק 20 9 10 ג"ק 35 4

 10 ג"ק 20 10 10 ג"ק 30 5

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי
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 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



מקור השם נובע מהמילה היוונית  

“pleythyein   פרושה להגדיל המושג

plyometric  מורכב מ-Plio יותר ו-metric 

 (.  מדידה

בצורת אימון זו מפעילים  

,  עומס אקצנטרי על השריר

בולמים אותו ועוברים מיד 

 להתכווצות קונצנטרית

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי
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 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 שאלות  חזרה  

 ?                ובאילו יחידות הוא מבוטא RM10 מהו 1.

 ?     RM 8או  RM 3 מה יותר כבד , לגבי מתאמן מסוים בתרגיל נתון. 2

שבו מבצעים תרגיל עליות מתח לחיזוק שריר  , באימון היפרטרופיה. 3

ראשי איזה תרגיל   –גבי ותרגיל כפיפת מרפק לחיזוק שריר הדו  –הרחב 

                              .הסבר? יש לבצע ראשון 

 .        ציין שניים מחסרונותיו? מהו אימון איזומטרי . 4

      ? למי מומלץ לפתח כוח מרבי באמצעות אימון איזומטרי ולמי לא. 5

שבהן  , תנו שתי דוגמאות מתחום הספורט?  פליאומטרימהו אימון . 6

     .יכול להוות אימון ספציפי פליאומטריאימון 

                 -דלורםהשאלות הבאות דנות בשיטת . 7

 ?            מתאימה לפיתוח כוח מרבי  דלורםמדוע שיטת   *
 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 RM1 RM 5   10RM RM 15 RM 20 RM 30 התרגיל

לחיצת 

 חזה
60 51 36 27 24 18 

חתירה  

 בשכיבה
80 68 48 36 32 24 

רשמו בטבלה על פי שיטת דלורם בתרגילים לחיצת חזה   *

 לרשותכם הנתונים הבאים  . וחתירה בשכיבה

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 חזרות משקל סט תרגיל מספר

לחיצת   1

 חזה

1 18 10 

1 27 10 

1 36 10 

חתירה   2

 בשכיבה

1 24 10 

1 36 10 

1 48 10 

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 .                              הסבירו? איזו שיטת אימון קדמה לשיטת דלורם* 

לאחר שימצה את שיטת דלורם  , על איזו שיטת אימון תמליץ לספורטאי *

  .הסבירו? 

                           ? מתי וכיצד מיושם עקרון עומס היסף בשיטת דלורם *

,  באיזו שיטת אימון ישתמש קופץ לגובה כדי לשפר את כוחו המרבי. 8

   .הסבירו? ובאיזו שיטה  ישתמש מפתח גוף

                                             

   .ציינו שניים מיתרונותיו ושניים מחסרונותיו של אימון כנגד משקל גוף. 9

                         

ציינו שניים מיתרונותיו ושניים מחסרונותיו של אימון עם משקולות  . 10

 חופשיות

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



ציינו שניים מיתרונותיו ושניים מחסרונותיו של אימון עם מכונות   .11

                         .כוח

פי   -עליכם לבצע ניתוח תנועה לכל אחד מהתרגילים שתוארו בפרק על

 הדוגמה                                

                                         -בניתוח התנועה יש לציין את. שבהמשך

  המפרקים שבהם התבצעה תנועה.                                             

  סוג התנועה שבוצעה בכל אחד מהמפרקים                                    . 

  השרירים האגוניסטים בביצוע התנועה                                      . 

  סוג ההתכווצות שביצעו האגוניסטים                                  . 

בתרגיל עליות  , לדוגמה -יש לשים לב שכל תרגיל כולל שני שלבים

והשלב השני  , מתח השלב הראשון  הוא העלייה תוך כפיפת מרפקים

   .יש  לנתח כל שלב בנפרד. הוא ירידה תוך פשיטת מרפקים

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



שריר   תנועה מפרק שלב התרגיל

אגוניסט  

 (עיקרי)

סוג 

 התכווצות

שכיבת 

 סמיכה

פשיטת  

מרפקים  

מסמיכת  

ידיים  

 קדמית

 א

 עליה

חזה גדול   קרוב אופקי כתף

ודלתא  

 קדמי

איזוטוני  

(  דינמי)

 קונצנטרי

  -תלת   פשיטה  מרפק 

 ראשי

 

איזוטוני   

(  דינמי)

 קונצנטרי

 

 ב

 ירידה

הרחקה    כתף

 אופקית

חזה גדול  

ודלתא  

 קדמי

איזוטוני  

 (דינמי)

 אקסצנטרי

  -תלת  כפיפה מרפק

 ראשי

 

איזוטוני  

 (דינמי)

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי אקסצנטרי



 תשובות

מושג בתורת האימון לפיתוח כוח המבטא את ההתנגדות שכנגדה . 1

 .            פועל השריר

RM 10   משקף את המשקל המרבי שכנגדו מסוגל המתאמן לבצע עשר

 .          חזרות רצופות

 (.                  ג"ק)מבוטא ביחידות של משקל  RM -ה

2  .RM  3  מאחר שזהו המשקל שניתן לבצע אתו שלוש חזרות בלבד

                            RM 8לעומת שמונה חזרות עם 

בתרגיל עליות  . הגבי -ראשי הנו קטן יותר משריר הרחב -שריר הדו. 3

שרירים  . הגבי -ראשי פועל בתיאום עם שריר הרחב -מתח שריר הדו

לכן כדי שנוכל  . קטנים נוטים להתעייף מהר יותר משרירים  גדולים

יש  לאמן  , ליישם את עקרון עומס היסף על קבוצות השרירים הגדולות

לא תאפשר התעייפותם של השרירים  , אם לא נעשה זאת. אותן תחילה

שיגרה לקבלת אפקט , הקטנים  לשרירים הגדולים להגיע למאמץ עצים

 (.      פיצוי יסף)אימון 
 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



שיטת אימון לפיתוח כוח מרבי באמצעות הגדלת מסת שריר  . 4

(.                                                                              היפרטרופיה)

סוג זה של  אימון מבוסס על התכווצויות איזומטריות בזוויות המפרק  

 .השונות

 -חסרונותיו

,  קיים קושי להעריך את העוצמה היחסית של ההתכווצות האיזומטרית* 

 .  ולכן  קשה לבקר את העומסים

 .  האימון גורם לעלייה בולטת בלחץ הדם בזמן ביצוע המאמץ* 

 .              שבהן התבצע האימון, השיפור בכוח מושג אך ורק בזוויות הספציפיות* 

התכווצויות   שבפעילותם ישנן, האימון מומלץ לספורטאים .5 

 ,איזומטריות

 .  התעמלות על טבעות והיאבקות  -לדוגמה  

האימון איננו מומלץ לאנשים הסובלים מליקויים  בריאותיים הקשורים  

 .בכלי דם ובלחץ דם וכן לאנשים מבוגרים
 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



אימון פליאומטרי הוא שיטת אימון ייחודית לשיפור יכולת הגיוס של  . 6

 .יחידות מוטוריות

בולמים אותו  , בצורת אימון זו מפעילים עומס אקסצנטרי על השריר

 .ועוברים מיד  להתכווצות קונצנטרית

ניתור  , ניתור לקפיצה לרוחק ולגובה, קפיצה לחסימה בכדורעף

                               .לנגיחה

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



                          -שיטת דלורם 7

  מאחר שבסט השלישי ההתנגדות( (RM 10 )  מתאימה ליצירת גירוי להיפרטרופיה

 (.RM 20 -ל RM 6 בין )

 העומס באימון מסוג זה קטן  . אימון סטים שמבוצע בשניים או בשלושה סבבים

 .  שבה מבוצעים שלושה סטים ברצף בכל תרגיל, מהעומס בשיטת דלורם

 סט ובהתנגדות של  -אימון סטים בצורת דבלRM 15  אימון זה יהווה עומס יסף ביחס

                RM 10שבה מבצעים סט אחד בלבד בהתנגדות של , לדלרום

     כאשר המתאמן מסוגל לבצע במערכה השלישית עשר חזרות רצופות עם משקל

ומעדכנים בהתאם את    10% - 5% -מעלים את משקל הבסיס ב, (RM 10)הבסיס 

 . העומס במערכות השונות

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



שיגרום  , אימון לשיפור יכולת הגיוס של יחידות מוטוריות -קופץ לגובה . 8

 לשיפור בכוח   

אימון היפרטרופיה שיגרום עלייה  -מפתח גוף . המרבי ללא עלייה במשקל

 .בנפח השרירים במסה שלהם

                             

ספציפי לחיי  , לא דורש מתקן ומקום מיוחדים, אין עלויות -יתרונות. 9

 .          היומיום

קשה לבקר את העומס וליישם את עקרונות עומס היסף   -חסרונות

 .  וההדרגתיות

 .                    מגוון התרגילים מוגבל, דורש  יצירתיות

 .  אין צורך במקום נרחב, מגוון גדול של תרגילים, זול -יתרונות.10 

דורש ידע מקצועי להתאמת  , דורש הקפדה על טכניקת ביצוע -חסרונות

 .  לעתים יש   צורך בעזרת חבר, התנגדות לעקומת כוח

 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי



 -יתרונות. 11

 ההתנגדות        , ולכן האימון יעיל והבטיחות טובה, טכניקת ביצוע מוכתבת  

ניתן ליישם את עקרונות עומס היסף  -תואמת לעקומת הכוח 

  .וההדרגתיות

 -חסרונות

 .                    מגוון תרגילים מצומצם, ציוד יקר  

                         -ניתוח תנועה. 12

 המפרקים שבהם התבצעה תנועה                           *

 סוג התנועה שבוצעה בכל אחד מהמפרקים                  *  

 השרירים האגוניסטים בביצוע התנועה                   *    

 סוג ההתכווצות שביצעו האגוניסטים  *    
 ס נופי גולן"ביה -גולן מזרחי


