
 

 

  .להשיג. להאמין. לחלום

  אלתרמנס



 מה המטרה שלנו

שמה לנגד עיניה את  אלתרמנסקבוצת 

בכל  , חשיבות ההנאה והסיפוק שכל חבר

יכול להפיק מפעילות הספורט העממי  , גיל

תוך שימת דגש על מקצועיות  , והתחרותי

 .יחס אישי וחם,הכוונה , בטיחות

 

    



 אלתרמנסהאני מאמין של 
 ."להשיג. להאמין. לחלום"►

אנחנו מאמינים שאין חלום שאינו בר השגה ותפקידנו כמאמנים הוא   באלתרמנס►

, יחד עם זאת. ללוות ולהוביל את המתאמנים שלנו לעבר המטרות שלהם, לעזור

 .והדרגתיותסבלנות , זה צריך להיעשות במקצועיות

אנחנו מאמינים שתפקידנו כמאמנים הוא לבנות , בכל הנוגע לילדים ונוער►

היום הם מתאמנים בטריאתלון ". טריאתלטים"ספורטאים טובים יותר ולאו דווקא 

האימונים שאנחנו מבצעים איתם , לכן. אבל מחר ייתכן וירצו לעבור לספורט אחר

  .צריכים לבנות אותם להיות ספורטאים באופן כללי, היום

אבל הדגש הוא על , באימוני הטריאתלון על מנת ליצור גיוון" משתמשים"אנחנו ►

אשר ( 'וכומהירות , טכניקה זריזות, קורדינציה)פיתוח מרכיבי כושר גופני 

 אצלהםאנחנו מפתחים . מתאימים לשלב ההתפתחותי שלהם כספורטאים

בעיקר את האהבה לספורט ונותנים להם כלים שילוו אותם להמשך החיים 

  .או הכלליים/הספורטיביים שלהם ו

יש מרכיבי כושר שחייבים לעבוד עליהם בגילאים הצעירים וחשוב שנעבוד עם ►

 .הנאה ואתגר, גיוון, הילדים בהדרגה תוך כדי יצירת גירוי תמידי

 

    



 צוות המנהלה

 0523399678 -הדר ►

  0507009000 -עירית ►

 0502300400 - רני►

    



 צוות המאמנים בהוד השרון

 רן אלתרמן –מאמן ראשי ►

 מונטיאנואיריס  –שחייה ►

 סדלראייל  –רכיבה וריצה ►

 תומר בר אל –עוזר ►

    



 בהרצליהצוות המאמנים 

 רן אלתרמן –מאמן ראשי ►

 שחר דקל+  בייסרוןפני  –שחייה ►

 נינה בן עזרא+  סדלראייל  –רכיבה וריצה ►

    



 צוות מאמנים חיפה

 רן אלתרמן –מאמן ראשי ►

 'מיכאלוביץשלמה  –וריצה רכיבה ►

 אלעד ינקו –שחייה ►

    



 ?2018מה עשינו במהלך 

 השתתפות רציפה בליגת הטריאתלון לילדים ונוער►

מרוץ  , מרוץ האביב –השתתפות במרוצים שונים ►
,  בהרצליהמרוץ הילדים , מרוץ גליל ים, הרצליה

 מרוץ הוד השרון, מרוץ אייל

אירוע יום  , אירוע פתיחת שנה –אירועים חברתיים ►
 לאלתרמנסהולדת 

 קיץ, סוכות, פסח –מחנות אימון ►

 

    



 2018-הישגי הקבוצה ב

 אחת הקבוצות הגדולות והבולטות►

 פודיומים בתחרויות, אלופי הליגה, אלופי ישראל►

איחוד של )מדורגים ראשונים בדירוג האגודות  ►

 (אלתרמנס הרצליהבני  + אלתרמנסאיילות 

 נציגים באליפות אירופה ועולם בטריאתלון►

 

 

 



 2019 -מה התוכניות ל

 השתתפות רציפה בליגת הטריאתלון לילדים ונוער►

 השתתפות במרוצים שונים►

אירוע , אירוע פתיחת השנה –אירועים חברתיים ►
 אלתרמנסיום הולדת של 

 מחנות אימון►

 ל"השתתפות בתחרויות בחו►

 תישלח תוכנית תחרויות קבוצתית בהקדם
    



 אירועים קבוצתיים

 מפגשים חברתיים►

 מפגשי העשרה►

 בהרצליהמרוץ הילדים ►

 אלתרמנסאירוע פתיחת שנה של ►

 אלתרמנסאירוע יום ההולדת של ►

 בצפון אלתרמנסטריאתלון ►

 

 

    



 מועדים לשריון ביומנים

 שיחות אישיות – 2018חודש דצמבר ►

 שיחת פתיחה – 7/1/19►

 אלתרמנסאירוע פתיחת השנה של  – 11/1/19►

הכנה לקראת עונת  –מפגש הורים וילדים  – 2/4/19►
 התחרויות

 פסח –מחנה אימונים  – 14-17/4/19►

 אלתרמנסאירוע משפחות של  – 21/6/19►

 קיץ -מחנה אימונים  – 21-25/7/19►

 

 

    



 2019דגשים לקראת 

 קבוצות יותר הומוגניות►

אופנים  , שחייה –עבודה טכנית בכל אחד מהענפים ►
 וריצה

 דגש על תרגילי חיזוקים ומתיחות►

 עבודה מנטאלית לקראת תחרויות►

 

 

    



 2019מחנות אימון 

 14-17/4 -פסח ►

 21-25/7 –קיץ ►

 תאריכים יפורסמו בהמשך –סוכות ►

 

    



 תחרויות

אין חובה לקחת חלק בתחרויות טריאתלון או ►
 !מרוצים

נא לפנות למאמנים ולא  , מי שצריך עזרה וליווי►
 להתבייש

 חשוב לנו שכל הקבוצה תהיה ביחד►

 ריכוז הילדים וההורים סביב האוהל הקבוצתי►

 פריסה בסיום התחרויות►

 נשמח לקבל תמונות אחרי התחרויות►

 

    



 חלוקת הקבוצות בהוד השרון

 ילדים►

 נוער►

    



 בהרצליהחלוקת הקבוצות 

 ילדים►

 נוער►

 ומעלה 14נוער הישגי ►

 

 לתת מענה מקצועי והישגי לנוער התחרותי

 להוריד את הצפיפות בקבוצות
 



 גיל ביולוגי לעומת גיל פיזיולוגי

 גיל ביולוגי  ►

 גיל פיזיולוגי►

 סולם מאמצים מתאים►

 

 



 דגשים מהמאמנים

 הגעה בזמן►

 לדאוג לאכול בריא ומספיק בין האימונים►

 הקשבה►

 סבלנות►

 שיתוף►

 

 

 



     

 ציוד חובה באימונים
בכדי  , חובה להגיע לכל האימונים עם הציוד המתאים

 .  להפיק מהאימונים את התועלת המרבית

 :פירוט הציוד לכל ענף

 שחייה►

  בגד ים 

 (למי שזקוק)כובע ים של הקבוצה  +משקפת 

 גומי  , (נוער)כפות , פולי, סנפירים, קרש -ציוד שחייה

 (נוער)לרגליים 

בקבוק מים 

 (נוער)גומיות שחייה 

 



     

 ציוד חובה באימונים
 אופנים  ►

 חובה לדאוג לתקינות האופנים ואוויר   –אופנים תקינים

 !!!בגלגלים

 בלעדיה לא יורשו הילדים להתאמן -קסדה! 

מומלץ הביגוד של הקבוצה, ביגוד רכיבה נוח 

 (12נוער מגיל )נעלי רכיבה 

 חובה -כפפות רכיבה 

כפות, פנימיות 2 -חובה  –רים 'ציוד להחלפת פנצ ,

 משאבה

 בקבוקים 2לפחות   –בקבוקי מים 

שעון 



     

 ציוד חובה באימונים

 ריצה►

נעלי ריצה 

 ומכנסי ריצה נוחים, חולצת ריצה של הקבוצה -ביגוד 

שעון 

בקבוק מים 

חולצה להחלפה 

ביגוד חם בחורף!!! 

 .  אנחנו מבקשים לדאוג שלכולם יש את כל הציוד

 !אנא עדכנו אותנו, במידה ולמישהו חסר פריט כלשהו

 

 

    



     

 מדיה קבוצתית

 (קבוצות הנוער) בקואוציהתוכנית אימונים ►

 ש"סופעדכוני , תוכנית שבועית –מיילים קבועים ►

 קבוצתי פייסבוקדף ►

 עמוד קבוצה►

 אתר אינטרנט►

 ווטסאפקבוצות ►

תוכניות אימון , אם מישהו לא מקבל מיילים

  ווטסאפקבוצתיות או לא נמצא בקבוצת 

 .נא ליצור איתנו קשר, מתאימה

    



     

 תזונה
נשלח אליכם שני מאמרים בנושא תזונה לילדים   –תזונה 

 :וילדות

שתזונאית  " המלצות תזונה לספורטאים צעירים"►

 .אלתרמנסכתבה עבור ילדי 

 .אלתרמנסתפריט מומלץ שנכתב על ידי עבור ילדי ►

אנא קראו את המאמרים ותדאגו להבין את ההיגיון  

חשוב מאוד לדעת מתי לאכול  . שמאחורי הדברים

את הארוחות ובעיקר לתזמן אותן סביב  

אם יש שאלות . האימונים ושעות הלימודים

 .ניתן לפנות אלינו בצורה אישית, בנושא

 

    



 עדכון המאמנים וקשר רציף►

התגייסות סביב התחרויות והאירועים  ►

 השונים

 ליווי ברכיבות►

 

 שיתוף פעולה של ההורים



 מתחילים ומתקדמים –קבוצת טריאתלון ►

 מתחילים ומתקדמים –קבוצת ריצה ►

או  /אפשר הצטרף לחלק מהאימונים ו►

 מסגרת האימונים השבועית

 

  –להורים שמעוניינים 
 יש לנו גם קבוצת בוגרים



 !בהצלחה


