
 עדן ביבס עבור מאמן הכושר  –דף הבית כתיבת 
 

 התמדה בחיים תביא לך תוצאות. נקודה!
 אימונים אישיים. קבוצות אינטימיות. שותפות מלאה.

 

 !נעים להכיר

ניסיוני הרב בתחום הביא ומאמין בשיטה אחרת.  אחד על אחד ובקבוצות שמי עדן ביבס, מאמן ספורט

תחום אגב, אין קסמים ואין קיצורי דרך. על מנת להגיע לתוצאות בחיים, בכל  :אותי לתובנה הבאה

ים נכון מביאים לתוצאות הרצויות. הקריירה הלחוצה וניהול אורח חיים התמדה לצד ניהול אורח חי

 ,Persistence Bאת שיטת לכן פיתחתי ים לנו להתמיד בפעילת גופנית ושוחק לא תמיד מאפשר

לים להתמדה בפעילות קבלת כ –ה שתאפשר לך להגיע לשאיפות הרצויות במינימום זמן. התוצא

 יע גם במישור העסקי והחברתי.פגופנית שתש

 

 )האייקונים להמחשה בלבד( איך זה עובד?

 

 

 פגישת היכרות

בפגישת ההיכרות נבחן יחד את שגרת היום יום שלך, נלמד יחד מה טוב עבורך, ננתח נתונים ונגיע 

 יחד להחלטות הרצויות.

 

 בניית תכנית

תכנית המותאמת לאורח חייך במטרה אתאים עבורך תכנית ישר ולעניינים. בשונה משיטות אחרות, 

 להגיע להתמדה ולתוצאות הרצויות.

 

 מעקב והתמדה

ך כל התהליך אהיה זמין עבורך לכל שאלה, נלמד יחד לבצע תרגילים בטכניקות ייחודיות לצד לאור

 התמדה ושמירה על התוצאות לטווח ארוך.



 

 צריך כדי להגיע לתוצאות הרצויות?ה אז מ

 על ידי תכנית אישית הגדרת פעולה ❖

 ניהול זמן נכון ופינוי זמן ❖

 ן ואש בעיניים כוח רצו ❖

 רק ליצור עמי קשר! הוא  נותרכל שאת הכלים הנכונים,  ךאני כאן כדי להעניק ל

 

 למי השיטה מתאימה?

 .14-21 יםבגילכבר מגיל צעיר לקבל כלים להתמדה לבני נוער המעוניינים  

לצעירים המעוניינים לפתוח אופקים ולהכיר את אמנות ההתמדה שתסייע להם גם בתחומים  

 . 21-34נוספים. מתאים לגילאי 

 .34-48לבעלי עסקים וקרייריסטים המעוניינים לשאוף גבוה ולהגיע לתוצאות  

טרה לחיות למבוגרים המעוניינים לחוש צעירים ולהכניס פעילות גופנית לשגרת חייהם במ 

 .  49-70 יםבריא בגיל

 .ים ומותאמת באופן אישיהשיטה משתנה על פי טווח הגיל

 

 )אפשר לשלב בדף הבית או בכל דף רצוי( לבחירה ציטוטים

 -. "הזמן על חבל - הזאת האמונה בלי. הצלחה יש המאמץ שבסוף להאמין צריך"

  נוימן צילה

 סמואל -. "התמדה ידי על אלא, כוח ידי על מבוצעות אינן גדולות עבודות"

 ונסון'ג
 

  



 

 עדן ביבס  –אודות 
המתמקדת  Persistence Bנעים להכיר, שמי עדן ביבס, מאמן כושר אישי וקבוצתי ומפתח שיטת 

 י. ניסיוני הרב בתחום האימון הכולל עבודה עם בני נוער, מדריך בחדרבהתמדה והגעה לתוצאות

לחשיבה שונה מהסטנדרט המקובל שבה מאמן הכושר אותי  הביא ,כושר ומאמן אישי אחד על אחד

משום  ממקום ערכי, שיטהאת ה. ולכן, פיתחתי אימון מסורתית בונה עבור המתאמנים תכנית

התאמת האימון על  יםהתמדה. עקרונות השיטה מבוסס באמצעותלקבל רק תוצאות אפשר הרי ש

 להגיע לתוצאות הרצויות.  לולאורח חייו של המתאמן, מה שיאפשר 

 

כיוון שמתאמנים המתמידים בפעילות ספורטיבית  אני רואה בספורט הרבה יותר מ"רק כושר",

פעילות ספורטיבית כגורם על  מה שמצביע, הגבו טחון עצמייבמוקפים באנרגיה עוצמתית לצד 

ספורט כדרך חיים , התמדה ופעילות גופניתמשלבת  Persistence B . שיטתבחיים הצלחהמשמעותי ל

את  רות גם במישור האישי והעסקי. מתאמנים אשר מיישמיםיבמטרה לאפשר לכל אחד לקטוף פ

ברמה האישית הם מתקדמים  .בחייהם דלתות משמעותיותהשיטה מצליחים לפתוח עקרונות 

 ים.מישורבכל ה ולוקחים צעד קדימה

 

העקרונות והיכולות שהם שמירה על ם אימוני כושר יחד עאין קיצורי דרך, שילוב של אני מאמין ש

בבריאות, בכושר, בעסקים, בניהול ובמערכות  בכל מישור; מביאים עמם, הם המפתח להצלחה

 עם הסביבה. היחסים 

  מקומך אתי! –באימון שונה מהסטנדרט המקובל  ת/מעוניין אתה/אם גם את

 

  



 

 

 על השיטה
 כניס ספורט לחייכם כאורח חיים.  שת Persistence Bבואו להכיר את שיטת 

פעילות גופנית אינטנסיבית לאורך זמן נתפסת עבור רבים כמשימה בלתי אפשרית, הן מבחינת 

ט המקובל האנרגיות והזמן שיש להשקיע כדי להגיע לתוצאות. הרעיון ליצור משהו שונה מהסטנדר

נראה כי זוהי משימה בלתי  י.ודאבובעיה המרכזית שמוכרת לכולנו ניסיון למצוא פתרון להתחיל מ

 .אינסופיות ותמטללבין הקריירה השוחקת ולבין ץ היומיומי, הלחאפשרית להכניס כושר בין 

וחלק  ,יודעים למה אני מתכווןודאי אתם , חלק נרשמים לחדר הכושר, אולם הם רק "רשומים"כך ש

כיוון שכדי להגיע לתוצאות אין קסמים ואין קיצורי מ. אלו עובדות בעייתיות, פה ושם רק יוצאים לריצה

 אהתמדה בפעילות גופנית היא לא רק כושר, אלדרך, פשוט צריך להתמיד, ממש כמו כל דבר בחיים. 

 בפן וגם העסקי, האישי דרך ההתמדה ניתן להרוויח דברים נוספים בחיים; בפןב. לכך הרבה מעבר

 .החברתי

, המכון לגבולות מעבר אל הכושר את לקחת תנומא ואחת אחד לכל מאפשרת Persistence Bשיטת 

בחיים, כיוון שהיא מתבססת על  חשובים תחומים מעט בלא ולהצליח להתמודד כלים נותנת היא

 לנו בכל תחום בחיים: ותשלוש אבני יסוד עיקריים אשר נכונ

 הגדרת פעולה 

 ניהול זמן 

 כוח רצון 

" המחיר" את לשלם איך? להתמיד איך – בחיים רובנו את המעסיק במרכיב השיטה עוסקת ,היתר בין

ללא ויתורים. לאורך כל השיטה  הארוך טווחל מרשימים הישגים להשיג לנו ולאפשר קצר בטווח

תקבלו כלים ומוטיבציה שיאפשרו לכם להתנהל אחרת ולשלב את הספורט כדרך חיים. ממש החוליה 

 לתוצאות.  כדי להגיעשהייתה חסרה לכם עד כה 

 .הקצר בטווח" המחיר" את לשלם לא של התמדה. התמדה של השני הצד את גם שיש לב שימו

 .התמדה זו בשבוע פעמים 3 ופיצה שווארמה לאכול גם

 .התמדה זו מעש לחוסר להתרגל גם

 .התמדה זו – בבוקר 5 עד בשבוע פעמים 4 למסיבות ללכת וגם

, אותי מקדמים בהם מתמיד שאני מהדברים אילו – היא עצמנו את שנשאל שחשוב היחידה השאלה

 . הראשון הצעד זה ?לא ואילו

 דרך. לתמיד אלא חודשיים-לחודש רק לא טוב ראותיולה להרגיש, בכושר להתמיד אתכם מזמין אני

 ! תחום בכל דופן יוצאי להישגיםונגיע  חייםב התמדה על מדלנ הכושר

 חדר האימונים:מ הדוגמ

 ,ילדים שניסה פעם אחר פעם להתחיל בפעילות גופנית 2-ואב ל, נשוי 40מתן, נושק לגיל  יהגיע אלי

נרשם לחדר וכמעט לא ביקר בו. מתן מתגורר באזור המרכז ועובד באזור השרון בחברת הייטק 

שעות של נסיעה  3מבזבז מזמנו ו לעבודה גדולה. לאחר שיחת היכרות הבנתי שמתן נוסע כל יום

לעבור לאופנוע, מה שיחסוך לו שעתיים בב אופנועים. הצעתי למתן וחהיה בצעירותו ש , בעודבפקקים

פעמים  3שלמות בכל יום. את השעתיים הוא כמובן מנצל לטובת פעילות גופנית וכיום הוא מתאמן 

  ק"ג ממשקלו.  20השיל כבר בשבוע ו

 

 



 

 


