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הכן גופך
ללחימה

הכנה גופנית מתאימה, שתבוצע בפרק זמן מספק לפני הגיוס לצה"ל, לא רק הקדמה
שתקל עליך את העמידה בדרישות השירות אלא גם עשויה להפחית במידה 

משמעותית את הסיכון לפציעות גופניות. ללא קשר לשירות הצבאי, חשוב 
להתמיד בביצוע פעילות גופנית בצורה סדירה ולהפוך אותה להרגל בריאותי 
ולחלק בלתי נפרד מתרבות הפנאי שלך. רצוי להתחיל מוקדם ככל האפשר 

בביצוע אימוני הכנה מסודרים ועקביים לקראת הגיוס ולהקדיש להם מספר 
פעמים בשבוע.

ענף התורה והמחקר במחלקת הכושר הקרבי, מגיש לך המלצה לתכנית 
אימונים שתעזור לך להתכונן בצורה מיטבית לקראת שירותך הצבאי.

רגע לפני שמתחילים
התכנית המובאת לפניך לא כוללת סיכונים מיוחדים. עם זאת, קיימת חשיבות 

מכרעת לביצוע נכון של התכנית והישמעות להוראות הכתובות.
גם אם הדבר מפתה ומועד הגיוס / הגיבוש מתקרב - אין לחרוג מההגבלות 

וההוראות לתכנית כפי שרשומות מטה. התקדמות מהירה מדי עלולה לגרום 
לפציעה ולנזק יותר מאשר לתועלת. לפני תחילת ביצוע האימונים חובה להיבדק 

אצל רופא, לידע אותו על כוונותיך להתחיל להתאמן ולוודא שאין ליקויים 
רפואיים המגבילים אותך בביצוע התכנית. במקרה שמתגלות הגבלות כלשהן, 
יש לקבל מהרופא הנחיות באשר למותר ולאסור בפעילות הגופנית ולהישמע 

להן. כמו כן, שים לב שאינך מתאמן בזמן מחלה. 

תכנית ההכנה 
המוצעת כוללת 

שני תחומי אימון: 
אימוני סבולת 

אווירנית 
(אירובית) 

ואימוני כוח 
(התנגדות) 

כל אחד מהתחומים חשוב כשלעצמו ויש להקפיד על שילוב שני 
המרכיבים בתכנית האימון. 

אין להמיר פעילות בתחום אחד בפעילות מוגברת בתחום אחר! 

לפני ביצוע התכנית עליך להקפיד ולבחון שני פרמטרים חשובים:

1  הערכת רמת הכושר הגופני הנוכחית שלך
(בהתאם לטבלה המפורטת בעמוד הבא)

2 להבין מה פרק הזמן העומד לרשותך לצורך האימון עד למועד
הגיוס/ הגיבוש. התכנית כוללת הנחיות לכל רמות הכושר 

הגופני ולכל פרקי הזמן. מובן, שככל שהזמן העומד לרשותך 
גדול יותר כך יתאפשר לך להגיע לרמה גבוהה יותר. 

עם זאת, גם אם יש לך זמן מועט אל לך להתפתות ולעלות 
ברמת העומס של האימונים.

גם אם עסקת בפעילות גופנית כלשהי עד כה, קיימת חשיבות 
גבוהה לקביעת רמת האימון ההתחלתית שלך. רמת האימון 

ההתחלתית נקבעת ע"י שני גורמים: 1. רמת הכושר ההתחלתית 
שלך בכל אחד משני סוגי הכושר (ריצה וכוח) 2. סדירות האימונים, 

בשני סוגי הכושר, בחודשים שקדמו לתחילת האימונים ע"פי 
תכנית זו. במקרה של ספק, ולו הקטן ביותר, יש להתחיל מרמת 

אימון אחת נמוכה יותר מזו שנראה לך.  
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הנחיות 
כלליות 
לביצוע 

התכנית 
האירובית

1  מומלץ להימנע מריצה מרובה על כבישים ועל משטחים קשים ולהעדיף ריצה 
על דרכי עפר, כרי דשא, חול מהודק בחוף הים ומסלולי ריצה יעודיים.

2 מומלץ להשתמש בנעל ריצה באיכות טובה ולא בתחליפים אחרים.
3 יש להימנע מריצות בשעות החום בקיץ ובעונות המעבר. בימי חורף קרים במיוחד 

יש ללבוש לבוש מתאים.

4 תמיד, אך במיוחד בקיץ ובימים חמים – יש להקפיד על שתייה לפני הריצה 
ואחריה.

5 אין לרוץ מיד לאחר ארוחה, אלא שעתיים עד ארבע שעות אחריה.
6 מומלץ לפזר את האימונים על פני כל השבוע ולא לרכז אותם במספר ימים 

בתחילת / בסוף השבוע בלבד.

7 מומלץ להקפיד לא לבצע ברציפות שני אימונים ארוכים או קשים במיוחד.
לאחר אימון כזה יבוא תמיד יום אימון קל או יום מנוחה.

(המשך אימונים בתחום 
רמות האימון 10-6)

כושרך הגופני נמוך מאוד
לא ביצעת פעילות גופנית סדירה ב-3 החודשים האחרונים

כושרך הגופני נמוך
ביצעת פעילות גופנית סדירה ב-3 החודשים האחרונים

כושרך הגופני נמוך עד בינוני
ביצעת פעילות גופנית סדירה ב-3 החודשים האחרונים

כושרך הגופני טוב
התאמנת בצורה מבוקרת וסדירה, לפחות ב-3

החודשים האחרונים

רמה 1

רמה 2

רמה 3

רמת אימון אחת
נמוכה מהנוכחית

אימוני סבולת 
אווירנית 

(אירוביים)

אימונים לשיפור היכולת האווירנית (האירובית) ע"י ביצוע פעילות 
גופנית ממושכת (בעיקר אימוני הליכה וריצה אך לא רק) המבוצעים 

בעצימות משתנה. אימונים אלו תורמים לפיתוח היכולת האווירנית 
(האירובית) ומאפשרים תפקוד טוב יותר במאמצים ממושכים, מסייעים 

בשמירה על הערנות ועל הבריאות הכללית. חשוב להתקדם 
בהדרגה ובאיטיות במרחקי הפעילות, על מנת לצמצם את הסיכון 

להופעת פציעות גופניות שונות.

אימוני 
התנגדות

(כוח)

אימונים לחיזוק ולאיזון מערכת השלד-שריר. פיתוח היכולת בתחום זה 
אפשרית על ידי ביצוע תרגילים שונים כנגד משקל הגוף ו/או התנגדות 

חיצונית מספר פעמים עם הפסקות בין סט לסט. אימונים אלו חשובים ויש 
בכוחם לצמצם משמעותית את הפציעות הגופניות השונות, להגביר את 

חילוף החומרים (במאמץ ובמנוחה) ולהפוך ביצוע משימות שונות לקל 
יותר. חשוב להקפיד על ביצוע נכון ומדויק של התרגילים ולהעדיף ביצוע 

איטי ובמספר חזרות נמוך יותר על פני ביצוע לא נכון ומהיר.

קביעת רמת האימון ההתחלתית

אימוני סבולת אווירנית
[אירוביים]

1

2

3

4

אם כושרך הגופני הינו:
רמת האימון
ההתחלתית 

סוגי האימונים

הזמן שעומד
לרשותך**

בחודשים

רמת אימון סופית
כאשר רמת האימון התחלתית היא:

פחות מחודש

בין חודש לחודשיים

2-3

3-4

4-5

5-6

6-8

8-10

10-12

למעלה משנה
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9
10
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9

10
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4
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6
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8

9

10
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7

8

9
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7
8

9
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6

123456

7

8
9

10

רמת האימונים אליה תוכל להגיע
(כתלות ברמת האימון ההתחלתית* ובזמן העומד לרשותך)

*הערכה, על סמך רמות האימון המוגדרות בתכנית אימונים אירוביים (בעמוד הבא)
**עד גיוסך, עד סדרת המיון, או עד תחילת מסלול ההכשרה שלקראתם אתה מבקש להתכונן

65 64



מושגים 
בתכנית 

האימונים

1  מינימום שבועות - מספר השבועות המינימאלי ברמת אימון זו, לפני התקדמות 
לרמת האימון הבאה.

2 מספר אימונים שבועי - מספר הפעמים שיש להתאמן בשבוע. במעבר לרמת 
אימון חדשה רצוי להתחיל במספר זהה של אימונים שבועי ולאחר כחצי ממשך 

השהייה ברמת האימון, להוסיף אימון נוסף.

3 סוג האימונים - תיאור סוג האימונים שיש לבצע ברמת אימון זו.
4 מרחק שבועי כולל - סה"כ המרחק השבועי שיש לעבור, בכלל האימונים (בק"מ). 

בעלייה במרחק השבועי, יש להתקדם בהדרגה, על מנת לצמצם את הסיכון 
לפגיעות כמו שימוש יתר, או שברי מאמץ.

את מרחק האימון הבודד אין להעלות מאימון לאימון! יש לבצע כל אימון מספר 
פעמים לפני הגברת הקצב, או העלאת המרחק.

סוגי 
האימונים

1  הליכה נמרצת - הליכה בקצב אחיד, הגורמת להעלאת קצב הלב וקצב 
הנשימה, אל מעבר למצב המנוחה.

2 ריצת רצף - ריצה בקצב אחיד, ברמת קושי מתונה עד בינונית, הגורמת להעלאת 
קצב הלב, לערכים של 60-75 אחוזים מקצב הלב המרבי. ברמת מאמץ זו העומס 

אינו גדול דיו כדי לגרום לנשימה מואצת במיוחד או לתחושות כאב.

3 מאוצים מתגברים - ביצוע מקטע ריצה קצר למרחק של כ-100-50 מטרים, בו 
מגבירים את קצב הריצה בכל מספר צעדים, עד להגעה למהירות ריצה גבוהה 

(אך לא מירבית). יש לבצע את מקטעי הריצה האלו במסגרת אחד האימונים ולא 
כאימון בפני עצמו, לאחר חימום הכולל ריצה קלה של מספר דקות או לקראת 

סיומה של ריצת הרצף.

4 קצב מהיר - ריצה בקצב מהיר הגורם למיצוי של היכולת האווירנית (אירובית).
לכך נדרשת יכולת אימונים בינונית ומעלה.

לאחר חימום של ריצה קלה במשך מספר דקות לפחות יש להגביר את קצב 
הריצה עד לרמת קושי בינונית - גבוהה (קצב הלב בערכים של 85-80 אחוזים 

מקצב הלב המירבי) והמשך הריצה בקצב אחיד עד לסיום המרחק הנדרש.
ריצה בקצב זה גורמת לנשימה מואצת במיוחד, וכן עלולה לגרום לתחושת כאב 

קלה בשרירים הפועלים. עם זאת, אין לבצע את האימון כמאמץ מירבי ולסיימו 
באפיסת כוחות מוחלטת. אם מתעוררים כאבים עזים במהלך ביצוע האימון או 

תחושות מאמץ קשות במיוחד, יש להאט מעט את קצב הפעילות.
חשוב לסיים את האימון בריצת שחרור קלה במיוחד, למספר דקות.

רמת
האימון

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18-14
21-16
24-19
27-22
30-25

2
3
3
3

4

5

3
310-7

12-9
15-12

7-5
8-6
12-7
14-8
16-8

-
-

-
5-3
6-4

3-2

4-2

-
-

-
-

2-1
7-3
8-4
9-4

10-5

4-2

5-2
6-3

3
3

4-3

5-4

הליכה נמרצת

הליכה וריצה

ריצות רצף

ריצות רצף + מאוצים

כלל סוגי
האימונים

מינימום
שבועות

מספר אימונים
שבועי

סוג
האימונים

מרחק שבועי
כולל (בק�מ)

סוג האימונים תכנית אימונים אירוביים
מאוצים מתגברים

(מס‘ פעמים בשבוע)
הליכה/ריצות רצף

(מרחק בק�מ)
קצב מהיר

(מרחק בק�מ)
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פלג גוף עליון
שרירי ליבה
פלג גוף תחתון

סקווט
Squat

יש לבצע 20-15 חזרות,
3-2 סטים עם כדקה

של מנוחה לאחר כל סט.

יש לעמוד בפיסוק גדול במעט מרוחב 
הכתפיים כשכפות הרגליים מופנות 

בהטיה קלה לצדדים. להקפיד לשמור 
על גב ישר (במנח ניטראלי) ולבצע 
תנועה המדמה ישיבה על כיסא, עד 

לזווית בה עצמות הירך מקבילות 
לקרקע (כ-90 מעלות בברך) 

והתיישרות חזרה כלפי מעלה. יש 
להקפיד על כך שהברכיים לא 

קורסות פנימה או נוטות החוצה, כך 
שקו הברכיים נשאר מאחורי קו 

אצבעות הרגליים, לכל משך התנועה.

עליות תאומים 
Calf Raises

יש לבצע 20-15 חזרות,
3-2 סטים עם כדקה

של מנוחה לאחר כל סט.

יש לעמוד בפיסוק גדול במעט מרוחב 
הכתפיים תוך שמירה על גב זקוף. יש 

להתרומם על כריות כף הרגל (תנועת 
"פוינט") וירידה איטית חזרה למטה.

רצוי לבצע את התרגיל על קצה 
מדרגה, על מנת להגדיל את טווח 

התנועה האפשרי.

הרמת אגן 
בשכיבה

Hip Raises
יש לבצע 20-15 חזרות, 

3-2 סטים עם כדקה
של מנוחה לאחר כל סט.

יש לשכב על הגב כשכפות הרגליים 
על הארץ במרווח ברוחב האגן תוך 

שמירה על מנחי הגוף, ולבצע פעולה 
של הרמת האגן מעלה, החזקה במצב 

זה משך 3-2 שניות וירידה איטית 
ומבוקרת כלפי הרצפה. יש להקפיד 

לשמור על מנח כפות הרגליים ברצפה 
וליצור תנועה מהאגן ולא מהגב.

מכרע קדמי
lunge

יש לבצע 10-15 חזרות
לכל רגל, בין 2-1 סטים

עם כדקה של מנוחה
לאחר כל סט.

יש לעמוד עמידת פסיעה, כשכפות 
הרגליים ברוחב האגן. תוך כדי שמירה 

על מנחי הגוף, יש לבצע תנועה של 
ירידה בקו אנכי כלפי הרצפה 

והתיישרות חזרה מעלה. יש להקפיד 
על תנועה ישרה של הברכיים (לא 
קורסות פנימה או נופלות החוצה) 
כשקו הברכיים נשאר מאחורי קו 

אצבעות הרגליים לכל אורך התנועה.

כפיפות בטן
sit ups

יש לבצע 30-20 חזרות, 
3-2 סטים עם כחצי דקה 

מנוחה לאחר כל סט.

במצב של שכיבה על הגב (שכיבת 
פרקדן), כפות הרגליים מונחות על 

הקרקע במרווח ברוחב האגן, יש לבצע 
תנועה של כפיפה בעמוד השדרה, עד 
להתנתקות השכמות מהרצפה וחזרה 

איטית כלפי הרצפה. אין להניח את כל 
הגב על הקרקע בין החזרות.

גשר צידי
Side Plank

יש להחזיק במנח זה 
במשך של 30-20 שניות, 

3-2 סטים, עם 
כ-30-20 שניות של 

מנוחה לאחר כל סט.

מצב מוצא: שכיבה על הצד 
כשכפות הרגליים מונחות על צידן 

על הקרקע והאמה מונחת על 
הקרקע מתחת לכתף.

יש להרים את הגוף ליצירת קו ישר 
ולהחזיק את הגוף במנח זה.

גשר קדמי
plank

יש להחזיק במנח זה במשך 
של 45-30 שניות, 3-2 סטים, 

עם כ-30-20 שניות של 
מנוחה לאחר כל סט.

במצב של שכיבת אפיים, כשכפות 
הרגליים במרווח ברוחב האגן והידיים 

שעונות על האמות. יש להחזיק במצב 
זה, בדגש על שמירה על מנחי הגוף 
ובמיוחד על המנח הניטרלי של עמוד 

השדרה.

שכיבות סמיכה
push ups

יש לבצע 20-10 חזרות,
3-2 סטים עם כ-60-40 

שניות של מנוחה לאחר
כל סט.

יש להניח את כפות הידיים על הקרקע 
ברוחב הכתפיים ואת כפות הרגליים 

צמודות אחת לשנייה בסמיכה קדמית. 
חשובה השמירה על מנחי הגוף ולוודא 

שהאגן והגב מצויים בקו ישר ללא 
הקשתה מיותרת. יש לבצע תנועה 
של ירידה כלפי הרצפה והתיישרות 

חזרה כלפי מעלה. על המרפקים 
לנוע כלפי חוץ ולא בצמוד לגוף.

אימוני התנגדות
[כוח]

תכנית אימוני ההתנגדות מיועדת לביצוע פעמיים עד שלוש בשבוע בסיום אימוני הריצה או כאימון נפרד. 
חשוב להקפיד לבצע את התרגילים על פי הדגשים. לתרגול נכון, יש להעדיף ביצוע איטי ומבוקר של 

התרגיל במספר חזרות נמוך, אפילו יותר מהמצוין, על פני ביצוע מהיר ולא איכותי.
במידה והגעת לרמת הביצוע המלאה של התרגיל, ניתן להוסיף מעט התנגדות על ידי שימוש במשקל חיצוני, 

כגון שימוש במשקולות.
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