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 4.9.2018חיפה  –השתלמות אקווה ג'ים 

Total Circuit 3x3 

 "מהו אימון מחזורי?

אימון  .אחת השיטות לפיתוח כושר גופני ופיתוח גוף היא באמצעות אימון מחזורי

מחזורי היא שיטת עבודה בה אנו מתאמנים בתחנות אימון שונות, בכל תחנה יבוצע 

כל תחנה התחומה בזמן או במספר חזרות   תרגיל אחר לקבוצות שרירים שונות.

וביניהן מנוחה קבועה מראש. כאשר המתאמן סיים את התרגילים בכל התחנות 

 ".1ל אימוןהסתיים מחזור אחד. ניתן לבצע מספר מחזורים בכ

 מחזורי:האימון היתרונות 

 קל ונח לביצוע -

 אינו מצריך ציוד מיוחד -

 תרגילים פשוטים -

 מעלה דופק בצורה ניכרת -

 מתאים לכל רמות הכושר -

 ניתן לביצוע עם קבוצות גדולות -

 אימון מחזורי יכול להתבצע עם ציוד או ללא ציוד:

כאשר עובדים עם ציוד, אפשר לסדר תחנות במקומות שונים בבריכה, ולכל תחנה 

מוקצה תרגיל. למשל, תחנה לעבודה על שרירי הבטן )עם נודל(, עוד תחנה לעבודה 

 . Biceps -ו Triceps-על שריר ה

 דקות מחליפים תחנה.  Xהמתאמנים מחולקים לקבוצות )לפני כניסתם למים!(, וכל 

 מחזורי. -חנה אירובית, וכך האימון המחזורי יהפוך לאימון עלניתן להוסיף ת

                                                           
 19.1.2015 ,יעל לביא ,"מה זה אימון מחזורי ולמה הוא מתאים לכם?" 1
(http://www.one.co.il/Article/245337.html) 

 



 

2 
 2018השתלמות אקווה ג'ים 

 המרכז לספורט אקווה ג'ים Tanaqua -כל הזכויות שמורות ל

כמו כן, ניתן לבצע אימון מחזורי ללא ציוד, ואז אין צורך בחלוקה לקבוצות. האימון 

 אזורים שונים בגוף. לפידקות עבודה  3מחולק לפי נשאר פרונטלי ו

 קה:והחל

 דקות, 3-חימום כ

 מחזורים X 4 ←פלג גוף עליון, בטן, פלג גוף תחתון  

 .דקות( 3שחרור ) 

מחשבה בביצוע, אלא פשוט  מצריכים: תרגילים לא מורכבים, כאלו שלא דגשים

 לעשות אותם ברצף, על מנת למקסם את העבודה.

דקות(.  3מומלץ להעביר אימון כזה עם פלייליסט מוכן מראש )עם שירים באורך 

, כדי שעון עצר )סטופר( דקות, יש לעבוד עם 3במידה ואין פלייליסט שמסודר לפי 

שהמחזורים יהיו שווים באורכם, ולא יווצר מצב של עבודה קצרה על אזור אחד, 

 ואחר כך עבודה ארוכה יותר על אזור אחר.

 : קצרות וברורות. הנחיות

אזורי "עבודה" שונים, לאחר סיום העבודה על אזור מסוים  3-על ידי חלוקת הגוף ל

 דקות(.  6עד למחזור הבא )בעוד בגוף, אותו אזור יוכל לנוח, 

דקות עבודה על אזור  3-לכן, המנוחה מתבצעת תוך כדי פעולה, לאחר סיום ה

 מסוים, אותו אזור יוכל לנוח ולהתאושש )התאוששות פעילה(. 
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Aqua Gym Progressions 

מטרת האימון לספק רעיונות יצירתיים להפיכת תרגילים בסיסיים לתרגילים 

 בדרגת קושי גבוהה יותר, תוך כדי יצירת תרגיל חדש. 

 קיימות מספר שיטות לשינוי דרגת הקושי:

 Level III -עבודה ב – Levelשינוי  .1

 שינוי כיוון .2

 הוספת התקדמות .3

 ביצוע התרגיל תוך כדי קפיצה גבוהה יותר .4

 

 שיטות אלו מתייחסות לשינוי דרגת העומס בתרגיל אחד בודד. 

באימון הנוכחי, שינוי דרגות הקושי יבוא לידי ביטוי בחיבור מספר תרגילים יחד+ 

 הוספת שינויים נוספים.

תרגילים או יותר צריך לשמור על רצף תנועתי, כך שתהיה זרימה בין  2חיבור 

כי המעבר בין התנועות הגיוני ורציף, משמעות הדבר, שיש לוודא  שתי התנועות.

 Bounceאינו יוצר עצירה בתנועה והמעברים חלקים. לעיתים, יהיה צורך להוסיף 

תנועות זהות )למשל, על ספירה  3בין שתי תנועות, כדי ליצור רצף זורם, או לשלב 

 :8של 

8 7 6 5 4 3 2 1 

 2הורדת 

רגליים 

 למרכז

 2הרמת 

רגליים 

 קדימה

 2הורדת 

רגליים 

 למרכז

 2הרמת 

רגליים 

 ימינה

Bounce 

 במרכז

Ski Ski Ski 

 

  

 Pure, פירמידה, Add onהתנועות ברצף יעשה בצורות שונות:  2לימוד 

Repetition –  ,או בכל שיטה הנוחה למדריך. לאחר שתהיה שליטה טובה ברצף

 אפשר להתחיל "לשחק" עם כיוונים, זויות, וכו'. 
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 דוגמאות לתרגילים:

 :Skiפיתוח 

1. Ski 

2. Ski in 3's  רגליים הצידה  2( + להרים 3)סקי בקצב שלLevel III  /לצד ימין(

 שמאל לסירוגין(

3. Ski 3רגליים הצידה, להישאר על הצד,  2, להרים Ski (Level III , )2  רגליים

 בועטות יחד קדימה למרכז.

 לחזור על כל הרצף כשהרגליים עולות לצד שמאל. .4

 . Level III -גיל בכנ"ל, את כל התר ←

 

 :Skiפיתוח 

1. Ski Leve I 

2. Ski Level III 

3. 1*Ski Level I, 1*Ski Level III 

 עם ידיים מאחורי הגב 1-3לחזור על שלב  .4

 

1. 1*Ski level I 

2. 1* Diagonal Side )סקי באלכסון( 

 + חזרה מהירה למרכז Level III -, לעשות ב2כנ"ל, את סעיף  .3

 Level III -כנ"ל, הכל ב .4

 

1. 2* Ski 

 באלכסון לצד ימין *2 .2

 * סקי במרכז2 .3

 * באלכסון לצד שמאל2 .4

 אחד.  skiאת כל התרגיל עם  .5
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6. 2* Ski Center 

 * סקי אלכסון לימין2 .7

בעיטות רק עם רגל ימין )הרגל העליונה(  4 ←להישאר בצד ימין )אלכסון(  .8

 . Level III -קדימה ואחורה ב

 :Side Kickפיתוח 

1. Side Kick 

2. Side Kick in 3's 

3. Side Kick in 3's )בעיטת כדורגל )ימין / שמאל לסירוגין + 

בעיטות כדורגל במקום )עם אותה  4, אחרי בעיטת כדורגל פנימה, 3-כמו ב .4

 רגל(

 בעיטות במקום: בעיטה גבוהה, נמוכה, גבוהה ונמוכה. 4, במקום 4-כמו ב .5

 

 :umping JacksJפיתוח 

 :1שלב 

1. Jumping Jacks 

2. Jumping Jacks + Lunge Forward 

 , להרים רגל ימין )ברך נשארת כפופה( ולהישאר.2-כמו ב .3

 עם רגל ימין ולסגור. Kick Forward ,Karate kick 2, + 3-כמו ב .4

 עם שתי רגליים באוויר. Karate Kickכנ"ל,  .5

 בעיטה למעלה ולמטה. Karate Kickכנ"ל,  .6

 :2שלב 

1. Jumping Jacks 

2. Lunge הצידה 

3. Jumping Jacks + Side Lunge 

 , להוריד רגל לרצפה ולסגור למרכז. Karate Kick ,Side Kick, + 3-מו בכ .4
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 :Ankle Touchפיתוח 

1. Ankle Touch Forward 

2. Ankle Touch F. in 3's 

+ רגל שמסיימת קדימה, בועטת לאלכסון אחורה. )ימין/ שמאל  2סעיף  .3

 לסירוגין(.

רגל שבועטת אלכסון אחורה, באה מאחורה קדימה )מסביב(  + 3סעיף  .4

*2 . 

 בפעם השניה בעיטת כדורגל עם הרגל שבאה מסביב.

 

 פיתוח תרגילי בטן:

 רגליים עולות למרכז. 2 .1

 .-Doubleכנ"ל ב .2

להרים שתי רגליים לאלכסון ימין/ שמאל, כל פעם להוריד שתי רגליים  .3

 לרצפה )למרכז(.

 ולהוריד לרצפה.אלכסון ימין/ שמאל ברצף  .4

מהרצפה, שתי רגליים עולות הצידה, וחזרה למרכז. לצד ימין/ שמאל  .5

 לסירוגין.

6. Level II אלכסון ימין + שמאל, שתי רגליים עולות הצידה לצד ימין וחזרה :

 למרכז. כנ"ל להתחיל מאלכסון שמאל והצידה שמאלה.

 

 .��לתרגל את כל השלבים בנפרד, ולחבר הכל יחד 

 נים לפנות אלי. זמלכם שאלות או משהו לא ברור, מו במידה ונותרו

 ענת גרבר

 


