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מאיתנו  אלה  לכל 
לשמור  שמתקשים 
על הגזרה לאורך כל 
לא,  )מי  השנה  ימי 
תקופה  אין  בעצם(, 
גרועה יותר מזו הנוכחית. מצד אחד 
הגלידות,  עתיר  הקיץ  מאחורינו   –

עתי החגים  כל  לפנינו   – שני  ־מצד 
הארוחות המשפחתיות  רי המאכלים, 
בערב החג ואלה של מוצאי החג. אם 

־לא תתחילו לשמור על בריאות גופ
נית עכשיו, לא מומלץ להסתכל על 
אחרי  רגע  אז  סוכות.  אחרי  המראה 
של  האחרון  הבילוי  את  שסיימתם 
הקיץ, ולפני ארוחת ערב ראש השנה, 

תרגי במספר  אתכם  לשתף  ־רציתי 
לים חדשים ומומלצים לשיפור הגזרה 
מלוס־אנג'לס,  היישר  איתי  שהבאתי 
הכושר  מכנסי  באחד  התארחתי  שם 

הגדולים והמובילים בעולם. 
בכך  הוא  האלה  בתרגילים  הייחוד 
שהם עובדים על כמה ממרכיבי הכושר 

־ביחד, בהם גמישות, כוח וסיבולת, ומ
־שתפים בו זמנית מספר קבוצות שרי

רים, בהן חלק גוף עליון, תחתון ושרירי 
־הבטן. התרגילים מבוצעים בעזרת אבי

זרים ידידותיים שתוכלו למצוא כמעט 
בכל מקום, וכמובן שניתן לבצע אותם 

גם בצורה עצמאית בבית.
העצמת  הם  זה  בשילוב  היתרונות 
קושי התרגיל, כזו שתסייע לנו בחיזוק 

־וחיטוף הגוף, שריפת קלוריות משמעו
תית וכמובן גם חיסכון בזמן העבודה.

המלצות:  כמה  שמתחילים,  לפני 
קודם כל, מומלץ לבצע את התרגילים 

־כ־4-3 פעמים בשבוע ולעבוד בהדרג
תיות ולפי גבול היכולת שלכם. תלבשו 
שעשויים  זיעה,  סופגי  נוחים,  בגדים 

־מבד גמיש ואוורירי שישפר את ההר
־גשה בזמן העבודה. נעלי הספורט צרי

כות להיות נוחות וקלות, כשלתרגילי 
העמידה כדאי לנעול נעליים בולמות 
יש לבצע על  זעזועים. את התרגילים 
מזרן בולם זעזועים וסופג זיעה וחשוב 

־לזכור לעשות תרגילי הרפיה בסוף הע
זה  כל  דאגה,  אל  האינטנסיבית.  בודה 

ישתלם לכם בסופו של דבר.
על מנת שנצליח לשמור על גוף חטוב, 

־יש לבצע פעילות גופנית הכוללת חי
־זוק שרירים ומתיחות בין שלוש לא

האלה  בעמודים  רבע פעמים בשבוע. 
הבאנו לכם אוסף תרגילים מומלצים 
לחמש  ארבע  בין  אירובית  לפעילות 
פעמים בשבוע, כ־60-45 שדקות, אך 
יחד עם זאת חשוב גם לשמור על תזונה 

־נכונה. הדיאטנית הקלינית טופז דרז
נר, מ"מכבי שירותי בריאות", תורמת 
לכם מספר טיפים ועצות לשמירה על 

־גוף חטוב ומוצק. אלה, יחד עם התרגי
לים המוצגים בתוכניות הטלוויזיה של 
ענת מאיר ובעמודים אלה, הם השילוב 

המושלם לחיים בריאים יותר. 

טעים ובריא

בכדי לשמור על גוף בריא יש לחזק 
־ולבנות את מסת השריר, ובמידת הצו

רך להוריד במסת השומן ולאכול נכון. 
כל  את  יכלול  שלנו  שהתפריט  חשוב 
אך  המתאימים,  ביחסים  המזון  אבות 
הלב  תשומת  מתאמנים  אנחנו  כאשר 

שיר 
השרירים

 המחשבה על הקלוריות של מאכלי החג מלחיצה אתכם? 
אל דאגה. ענת מאיר, מנחת תוכניות כושר בטלוויזיה 

ומדריכת כושר בכירה, כאן עם כמה תרגילים, עצות וכללי 
ברזל שיעזרו לכם לעבור את התקופה בשלום <<  ענת מאיר

תרגיל ראשון - חיזוק בטן, 
זרועות וירכיים

מה עושים? יש לבצע פתיחת ירכיים 
כלפי חוץ כשרצועת הגומי מונחת 

על הקרסוליים, היד אוחזת את 
קצות הגומייה ומושכת אותם כלפי 

בית החזה והשכמות מתרוממות. 
מורידים את השכמות בחזרה למטה, 

מיישרים את הזרוע וסוגרים רגליים. 
יש להקפיד שגם בסגירת הרגליים 

הגומייה תישאר מתוחה.
כמה זמן? יש לבצע שני סטים של 

בין 10-30 חזרות של התרגיל, 
תלוי בגבול היכולת, כשכל פתיחת 
וסגירת ירכיים נחשבת לחזרה. יש 

להחליף את היד האוחזת באמצע 
התרגיל.

תרגיל שני - חיזוק זרועות 
וחלק פנימי של הירך

מה עושים? יש להרים את הרגל 
הישרה תוך הורדת יד ישרה, האוחזת 
במשקולת, ולהוריד רגל ישרה כמעט 
עד למזרן ולקרב את היד הישרה אל 

האוזן.
כמה זמן? יש לבצע שני סטים 

של בין 30-10 חזרות, לפי גבול 
היכולת. כל הרמת והורדת רגל 

נחשבות לחזרה אחת.

תרגיל שלישי - חיזוק 
אלכסוני הבטן, חלק גוף 

תחתון וזרוע
מה עושים? יש לכופף את הברך, 

תוך הבאת המרפק אליה, בזמן 
שהיד אוחזת במשקולת ולאחר מכן 

ליישר את הרגל עד קרוב למזרן 
כשהיד מתיישרת ליד האוזן.

כמה זמן? יש לבצע סטים של בין 
30-10 חזרות, לפי גבול היכולת. 
כל יישור וכפיפה נחשבים לחזרה 

אחת.

תרגיל רביעי -  מתיחת 
זרועות וחלק גוף תחתון 
ועבודה על שרירי הבטן 

וחלק גוף תחתון
מה עושים? יש להרים את הרגל 

הישרה, הנמצאת במקביל לקרקע, 
כלפי חישוק המוחזק ביד וזאת תוך 

הרמת השכמות והורדה חזרה כמעט 
עד המזרן תוך הורדת השכמות. 

כמה זמן? יש לבצע שני סטים 
של בין 20-10 חזרות, לפי גבול 

היכולת. כל הרמה והורדה נחשבות 
כחזרה אחת.

 עשר עצות 
הברזל של 

הדיאטנית הקלינית 
טופז דרזנר

* שתייה חשובה לאורך כל היום 
ובעיקר בזמן פעילות גופנית

* ההמלצה היא ל־30 מ"ל מים 
לכל ק"ג גוף ו־750 מ"ל לשעת 

אימון
* חשוב לשמור על תזונה נכונה 

לאורך כל היום
* איכלו מכל אבות המזון

* הגבירו את צריכת הירקות
* איכלו ממגוון הפירות אך 

זכרו שהם מקור עשיר של סוכר 
וקלוריות

* הורידו את כמות השומן הרווי 
במזון העדיפו מוצרי בשר עוף 

ודגים דלי שומן 
* הוסיפו כל יום לתפריט כשלוש 
מנות מקבוצת השמנים הבריאים 

* תמעיטו בצריכת ממתקים 
מתוקים ומתועשים, אכלו מעט 

פירות יבשים
* חלקו את הארוחות שלכם 
למנות קטנות לאורך היום 

והימנעו מלהגיע לארוחה רעבים

הכותבת היא טופז דרזנר, 
 דיאטנית קלינית, ב"מכבי 

שירותי בריאות"
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תרגיל חמישי - מתיחת 
חלק גוף תחתון וזרועות 

בעזרת טבעת
מה עושים? יש ליישר את הרגל 

והזרועות, לפי גבול היכולת, 
ולשהות במצב כ־20-15 שניות בכל 

רגל. אם בזמן המתיחה השכמות 
נמצאות באוויר, גם שרירי הבטן 

עובדים.
כמה זמן? מומלץ לבצע את המתיחה 

פעמיים בכל רגל.

תרגיל שישי - מתיחת 
זרועות וחלק גוף תחתון 

בעזרת טבעת
מה עושים? יש ליישר את היד והרגל 

עד גבול היכולת ולשהות במצב 
המתיחה בין 20-15 שניות בכל צד.

כמה זמן? מומלץ לחזור על המתיחה 
פעמיים.

תרגיל שביעי - מתיחת 
חלק גוף עליון פלוס חיזוק 

חלק גוף תחתון בעזרת 
חישוק

מה עושים? תוך כדי שהייה 
במתיחה, בעזרת החישוק המסייע 
לנו מאוד בהגדלת תווך התנועה, 

אנו כופפים בירכיים ומעבירים 
משקל - פעם לימין ופעם לשמאל. 

בזמן שחלק הגוף העליון נוטה 
ימינה מעבירים משקל לימין וכנ"ל 
לצד השני. חשוב מאוד לשמור על 

ישבן נמוך ככל הניתן בזמן העברת 
המשקל.

כמה זמן? יש לבצע בין 20-10 
חזרות, כשהעברת משקל מימין 

לשמאל נחשבת לחזרה.

תרגיל שמיני - מתיחת חלק 
גוף תחתון בעזרת טבעת

מה עושים? בתרגיל זה מלבד 
מתיחת חלק גוף תחתון גם 

הזרועות משתתפות במתיחה. יש 
לשהות במתיחה כ־15 שניות בכל 

רגל.ניתן לשדרג את התרגיל 
ובזמן ביצוע המתיחה לאחוז ביד 

האחורית משקולת ולבצע כפיפת 
מרפק ופשיטה, כך שאנו עובדים 

בו זמנית גם על פלג גוף עליון.
כמה זמן? מומלץ לבצע בין 

20-10 חזרות בסוף כל אחת מהן 
צריך להחליף צד, גם במתיחה 

וגם ביד.

עוד  ומוקפדת  מדויקת  להיות  צריכה 
יותר. אכילה לפני אימון ואחרי אימון 

תלויה כמובן בסוג האימון. 
יש לשים לב האם האימון אירובי או 
אנאירובי, מהי רמת המאמץ, מהו אורכו 
של האימון ועוד כמה שעות אימונים יש 
במהלך השבוע. בנוסף, יש צורך להת־
חשב במטרות האימון, בגיל המתאמן או 
המתאמנת, במשקל, בגובה ובמסת הש־
ריר. עבור כל אחת ואחד בניית התפריט 
וכמות המזון היא אישית. חישבו מדוע 
בכלל אתם עוסקים בספורט – האם זה 
על מנת לרזות, כדי לבנות מסת שריר 
יותר  בריאים  להיות  כדי  בכלל  או 
ולהוריד את כמויות הסוכר, הכולסטרול 
והטריגליצרידים. ואולי זה הכול ביחד. 
אתם מגיעים לאימון ורוצים שהוא יהיה 
הכי טוב ואפקטיבי, ובנוסף רוצים לה־
שתפר מאימון לאימון, אך כל ההשקעה 
הזאת תרד לטמיון אם לא תאכלו נכון 
במהלך היום, לפני ואחרי האימון, וכל 
יעיל  יהיה הרבה פחות  המאמץ שלכם 
ללמוד  חשוב  לכן  מזיק.  אף  ולעיתים 

מספר כללים חשובים המתאימים לכל 
העוסקים בפעילות הגופנית.

לפני  שעה  שחצי  בכך  מתחילים 
פשוטה,  פחמימה  לאכול  צריך  האימון 
לבן  לחם  פרוסת  יבשים,  פירות  כמו 
שהסו־ בידיעה  טרי  פרי  או  ריבה  עם 
כר מהמזון נספג במהירות לדם, מגיע 
עבור  זמינה  אנרגיה  ומספק  לשרירים 
הפעילות. במידה והאימון לא עולה על 
עם  כלשהי.  באכילה  צורך  אין  שעה, 
זאת, תוך חצי שעה מסיום האימון חשוב 
מאוד לאכול פחמימה וחלבון, ומומלץ 
גם להוסיף שומן מהצומח. מטרתה של 
האכילה אחרי האימון היא לספק לגוף 
אנרגיה ולבנות את השריר. כמות הפ־
לאחר  לאכול  שצריך  והחלבון  חמימה 
במין,  בגיל,  הגופנית תלויה  הפעילות 

בסוג האימון, באורכו ובעצימותו.

תפתחו חלון
לתקופת הזמן לאחר האימון שבה מו־
מלץ לאכול את הארוחה קוראים "חלון 

הזדמנויות" – זהו הזמן בו יכולת הס־
לכ־300  מגיעה  השריר  בתאי  פיגה 
אחוז ותוך שעתיים הוא יורד ל־12 אחוז 

בלבד. 
מת־ בגוף  הגליקוגן  מאגרי  כן  כמו 

מלאים בזמן זה וישנה ירידה של כ־50 
אחוז בבניית הגליקוגן לאחר שעתיים. 
אם כך, למה יש לאכול תוך חצי שעה? 
מכיוון שצריך לחשוב גם על זמן עיכול 

המזון והגעתו לרקמות היד. 
חשיבות נוספת לאכילה נכונה בזמן 
תחלואות  מפני  הגוף  על  הגנה  היא 
הגוף  גופנית  פעילות  בזמן  למיניהן. 
נמצא במצב של לחץ, עובדה שמחלישה 
את מערכת החיסון, ואכילה לא נכונה 
גדולה  לעייפות  לגרום  יכולה  ויעילה 
שלא מאפשרת התאוששות  מהאימון. 
בשל  ופציעות,  למחלות  גורם  זה  כמו 
באנ־ ומחסור  השריר  במאגרי  דלדול 

רגיה. כמובן שתמיד מומלץ להתייעץ 
עם איש מקצוע להרכבת תפריט אישי 
והתאמה  הפעילות  לסוג  המתאים 

לאורך החיים.
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צילומים: אבי שי, בגדים: 
RAVEN SPORT, נעליים: פיט 

פלופ, ציוד: אנרג'ים


