
 רשו תליא/ 2019 רגינוס תומגב ףשרפר
 - ןראשו ףרצ

 .תמקופל תמגב ףהשרפר לע סבקרו םרגליי הבישיב
 םהירכיי דכנג תזרועו לש התמיכ םע הופשיט הכפיפ- תתנועתיו.1
 תשכמו בוקרו םקפוצי םאגרופי םע הוכפיפ ספלק ידורס םע הבפשיט םידיי לכנ ואות.2
-ךהיר םפני דכנג האמ.3

 .תהמותני ימאחור לא ףהכת קבמפר הפנימ הורוטצי דהי ףכ שבשור הפרונצי לשמא דבי הרוטצי
 .חהיר תלוחמ ,דלמרמיי המודיפקצי.4
 .תאקטיבי הלמתיח חהמנ קניתו םע רלאחו םידיי תתנועתיו -זעכו תמתיח   
 .happy baby-ל הבהגבה הלמודיפיקצי זעכו תממתיח.5
 .ישנ דלצ ףהרצ לכ.6

 -ישנ ףרצ
 .ףמהשרפר ןאג קוניתו למשק תברהע הבישיב.1
 .תהמגב םע םידיי תקומבינציי.2
 rolling-ל החזר טוD7סק= פלדי ןאג קניתו.3
 ( תמקופל תמגב) ףהשרפר לע ןימי ךבר.4

 .םפעמי סמ הלרוטצי רומעב עמכר
בקפיצ השמאל תהקדמי להרג ףכ קניתו העליי גללאנ ךנמו עמכר לכנ ואות ףהשרפר לע תמונח לרג ףכ.5
 .הרוחז ה
 .חלמנ הוחזר טליפ דלד רמעב הרוטצי 90-ל ןימי לרג קניתו םע לכנ ואות.6
 .קפיסו תקפיצ ,straddle, תניעו -םומש ףהשרפר לע םהרגליי ישת שש תעמיד.7
 .םבידיי תמוחזק תמגב  קפיסו תלישיב החזר.8

 .למק וכמ םבידיי תמוחזק תמגב -ישליש ףרצ
 תהמגב לש תהתנגדו םע הלקימ המישיב.1
  .chest press םומש תמעגלי תתנועתיו, דלצ דמצ ההטי ףלהוסי.2
שה תההתנגדו םע קפלאנ עמכר ,טליפ דד  ,גלאנ , טסקוו ימשחק ףהשרפר לע ןימי לרג תדינמי העבוד.3

 .המעניק תמגב
 .לשמא דלצ ףהרצ לכ

 -ירביע ףרצ
 .תהמגב לש המתיח םע טסקוו תהמגב לע תדורכו םרגליי.1
 יברפ-ל ההכנ ףהשרפר לא הקדימ הבלימ םע  לכנ״ ואות.2
 תבהתנגדו שושימו המתיח םע אמל יברפ.3
  . הוסגיר המתיח קור ףהשרפר לע םידיי קבפלאנ רלהשא.4
 .לשמא דלצ ףהרצ לכ.5

 -יחמיש ףרצ
 .םפעמי סמ חלמנ הוחזר ההרחק בקרו ,ןאג קניתו תתומכו םידיי (ףכ לא ףכ) ףהשרפר לע םרגליי תכפו.6
ות המתיח ללשמא ךבסמו תהאחורי ןימי די לש רמעב תדורכ  ןימי לרג ףכ תאסימטרי הבודבע לכנ ואות.7

 .תמאתגר תנועתיו
 לשמא ללרג רמעב.8
 .ךהיר ילכופפ רואתג ןבט ימשחק םהרגליי ןבי ףושרפר השלמ הלישיב רמעב.9

 ןבט תעבוד ףלעור תמתח תמגולגל תמגב.10
  .תיואקטיב תלמתיחו ףהשרפר לניצו םוסיו תמתיחו.11

 


