
 

 

 

 

 

 שחרור כתף צוואר - 1אימון מספר 
  

 ציוד נדרש: לכל האימונים : שנורקל וסנפירים , משך האימון בדיוק שעה

 מטרת האימון : שחרור צוואר, הסתגלות לשנורקל והגדלת נפח רגליים
 

 
 מס'

 
 שם התרגיל 

 
  זמן 

 
 הסבר ופירוט של התרגיל 

גלגול כתפיים  200-450 1
 שנורקל וסנפירים 

שוחים עם שנורקל וסנפירים , ראש מסתכל על הרצפה ודרך האגן מזיזים את הכתפיים  8
הכתפיים , חשוב מאוד לא לאמץ את הכתפיים  2-מצד לצד, קצב הטלטול הוא שנייה ל

בזמן הטלטול, תזוזת הכתפיים שנוצרת דרך האגן גורמת למים ללטף את הכתפיים, 
 צוואר, שכמה, ללא כל מניפולציה.

2   3-5X100  שחייה עם יד
 אחת , סנפירים ושנורקל

שוחים עם יד אחת , יד שנייה ליד הירך אבל לא נוגעת בירך , שוחים עם שנורקל   8
וסנפירים על מנת לנטרל את עבודת הצוואר בנשימה מצד אחד ומצד שני ליצור 

 התקדמות במים, אותה התקדמות גורמת למים ללטף בכמה זווית את הכתף הכואבת.
 (4) מתיחה שניות  10מותחים סנפיר בכל רגל  מ'  100ום כל בסי

רגליים עם שנורקל ללא  3
 סנפירים 

דקות, ראש למטה עם שנורקל וידיים בצד הגוף על מנת  5בועטים עם הרגליים במשך  5
ים ולא ליצור לחץ בגב , כתף וצוואר. אם במקרה זה קשה מותר לנוח, לחזק את הרגלי

 לא להתרגש מזה שבהתחלה לא זזים.

שניות  10כל מתיחה בדיוק  (<<7, 5מתיחת קרסול + מתיחת עקב לישבן ) מתיחות  3 מתיחות לרגליים 4
 דקות  3בכל רגל ואז מתיחה הבאה וככה 

5 3-6X50  רגליים עם
וסנפירים  שנורקל 

 מתחילים בחץ 

שניות מביאים לאט לאט ידיים לצד  3יוצאים מהקיר בחץ עם סנפירים ושנורקל , לאחר  6
 הגוף, בניגוד לתרגיל הראשון של טלטול כתפיים פה פשוט חושבים על בעיטות קצביות.

 (1שניות מתיחת יד על החזה עם סיבוב ) מתיחה  10מ' מותחים פעמיים  50בסיום כל 

מ' סנפירים ושנורקל עד  75 6
 נגמר הזמן ש

שני שחייה עם יד אחת  25ראשון גלגול גוף,  25עם שנורקל וסנפירים ,  מ'  75שוחים  22
 שלישי כמו הבריכה הראשונה גלגול גוף עדין  25 -הירך ו כאשר היד השנייה ליד 

שניות ומבצעים מתיחה אחרת מהמתיחות של  20מ' עושים הפסקה של  75בין כל 
 האימון

  (2,4,710 ,1) 

מתיחת יד על החזה, מתיחת ידיים מאחורי הגב על הקיר, מתיחת חץ וחץ הפוך )  8 מתיחות  7
 ( 1,2,10מתיחות 
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