
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
  עובדות קצרות על כושרעשר 
 2004מרץ   –סמדר פרגר : מאת

 
 :כמה נקודות לחשיבה שיעזרו לכם בתכנון הזמן שאתם מקדישים לפעילות הגופנית שלכם

 
. ה בסדר העדיפות שלכםהפכו את אימוני הכוח לחלק משגרת האימונים שלכם והציבו אותם גבו. 1

 100- ל70ג שריר רזה שורף בין "כל ק: כך נשרוף יותר קלוריות, לנו יותר רקמת שריר רזה ככל שיש
חשוב לאמן לא רק את המערכת האירובית אלא גם את . קלוריות ביום רק כדי לתחזק את עצמו

 . השרירים
   
ההתאחדות . חשוב לאמן את הגוף כולולמנוע חוסר שיוויון של השרירים ועיוותים ביציבה  כדי. 2

האמריקאית לכושר ממליצה לאמן כל קבוצת שרירים פעמיים בשבוע עם שני ימי מנוחה בין אימון 
, שרירי הבטן, שרירי הכתפיים, שרירי הרגליים, שרירי הגב: קבוצת שרירים יכולה להיות. לאימון

 . 'שרירי הידיים וכד, שרירי זוקפי הגב
   
פעילות בחדר הכושר , שלבו את המכשירים שבחדר הכושר עם המשקולות החופשיות... ערבבו. 3

הם גם עשויים להגביר את רמת , מבחר ושונות לא רק נותנים טעם לחייים. ופעילות באוויר הצח
 .הכושר שלכם

 
עוסקים בפעילות הגופנית כדאי שתכנית האימונים שלכם תכיל  כדי להשיג את המטרה שלשמה. 4

 .תרגילי גמישות/אימוני כוח ומתיחות, פעילות אירובית:  הדברים הבאיםאת שלושת
  

,  דקות בדופק גבוה דיו שבו אתם חשים מאמץ ולא יכולים לנהל שיחה30 לפחות :פעילות אירובית
 .מחוסר אוויר' טובעים'אבל לא מרגישים כאילו אתם 

 
ולפחות דקה עד שלוש ; ירים חזרות עבור כל שריר או קבוצת שר10-12 סטים של 3 :אימוני כוח

בזמן המנוחה רצוי לקום מהמכונה או להניח את המשקולות למתוח את . דקות מנוחה בין סט לסט
 החזרות האחרונות 3 או 2-המשקל איתו עובדים צריך להיות כבד באופן כזה שב. השרירים ולהלך

 .ה האחרונה עד סופהשל כל סט יש קושי לבצע את התנועה עד אפילו אי יכולת להשלים את החזר
 

מאין  אבל חשובים,  תרגילים שבדרך כלל חסרים מאוד בכל תוכנית אימונים:תרגילי גמישות/מתיחות
כשמבצעים מתיחות יש . לשיפור הכושר הגופני ולמניעת פציעות ופגיעות הקשורות בספורט כמוהם

 שניות או 20-30 להקפיד להגיע לנקודה שבה מרגישים מתח וכאב נסבל ולהחזיק בתנוחה לפחות
 .רצוי ללוות תרגילים אלה בשאיפות ונשיפות עמוקות. יותר לשיפור הגמישות

 
החימום תורם במניעת . רבים מזניחים חלק זה של האימון עקב מגבלה של זמן. חימום והרפיה. 5

משפר את טווח התנועה של המפרקים , פציעות בכך שהוא תורם בהגברת האלסטיות של השרירים
ההרפיה מאפשרת לגוף לחזור למצבו . ת הדופק ואת הקצב שבו החמצן מגיע לשריריםומעלה א

 .הנורמלי בהדרגתיות ומשפרת את תהליך ההתאוששות
 
 . הקפידו לשתות מספיק מים בהתאם לרמת המאמץ שאתם משקיעים. 6

אם אתם מתעמלים ברמת עצימות גבוהה משקאות ספורט יכולים לשרת אתכם היטב במהלך האימון 
   .בכך שהם תורמים למילוי מאגרי הנוזלים והמינרלים שמתנדפים דרך הזיעה

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ריםניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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להתבונן בטלויזיה או לנהל שיחה , אם אתם מסוגלים לקרוא ספר. שימו לב לרמת המאמץ שלכם. 7

אם אתם מרגישים . רוב הסיכויים שאתם לא עובדים מספיק קשה, בטלפון או עם מישהו לידכם
ותשומת , מד דופק הוא פתרון אחד. אתם עובדים קשה מידי -סר אויר מחו' טבוע'שאתם עומדים ל

 .היא אפשרות לא פחות יעילה לב לרמת המאמץ שלכם
 
מאמני כושר של ההתאחדות האמריקאית לספורט  17,000 על פי סקר שנערך לאחרונה בין. 8

 . ריצה וכפיפות בטן, סקווט: שלושת התרגילים שאסור לוותר עליהם הם
 
. הם חולקו לשתי קבוצות. 31  ממוצע של  BMI גברים עם 52קר שנערך לאחרונה נבדקו במח. 9

כולם הורידו במשקל . האחת ביצעה פעילות גופנית בלבד והשניה הייתה במשטר דיאטה בלבד
אבל הקבוצה שביצעה פעילות גופנית בלבד הורידה יותר רקמת שומן באזור הבטן , ג" ק7.5בממוצע 

 .ולא איבדו רקמת השריר כפי שקרה לקבוצה שהיתה במשטר דיאטה) ג" ק1.5ג לעומת " ק1.9(
 

. אבל חשוב שלא להגזים, אורח חיים שפעילות גופנית סדירה הוא חלק ממנו הוא הישג אדיר. 10
פרק זמן התאוששות ארוך , אובדן קורדינציה, כאבי ראש: סימפטומים של אימון יתר יכולים להיות

והקפידו על יום מנוחה בשבוע כמו גם על , הקשיבו לגוף שלכם. יל בזמן אימוןיותר ודופק גבוה מהרג
  ! בלי להגזים- אימונים תחומים בזמן

 
 
 

 .ההתאחדות האמריקאית לכושר: מקור
  

 

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ריםניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות


