
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© נים בזכות יוצרים מכיל תכנים המוג

 
  "שריפת שומנים"דופק יתוס מ

 2005  פברואר –סמדר פרגר : מאת
 
או החברה שלך אמרה לך שכדי לרזות באמת הכי יעיל זה , או השכנה שלך,  בחדר הכושרהמאמן אז

  ".שריפת שומנים" בתחום דופק לעבוד
  !בובקעס, ובכן

 
  .ישנות באופן יחסי אנחנו שורפות הכי הרבה שומן כשאנחנו – של דבר לאמיתו
  .הזה הזמן לעשות סדר ולנפץ גם את המיתוס הגיע

   
 בעצימות גבוהה משתמש הגוף אימוןבזמן : " שנה פורסם מחקר שאחת ממסקנותיו הייתה ש20- כלפני

 את מקור האנרגיה העיקרי באימון המהוויםיותר בפחמימות כמקור אנרגיה עיקרי מאשר בשומנים 
  ".נמוכהבעצימות 

 להיות מיתוס שאין הפךובמשך הזמן , חדשה מסעירה-מידע חלקי זה הופץ לציבור כ,  בהרבה מקריםכמו
 . עליו עוררין

". מּוָסר ִׁשֲחרֹו, ְואֲֹהבֹו: " נשכח חלקו השניהשניםשעם " ְבנֹו ׂשֹוֵנא, ִׁשְבטֹו חֹוֵׂשְך" הדבר לפסוק דומה
  ).'כד, יגמשלי (

  שגויות מטעה וגורר הסקת מסקנות הוא  - המידע החלקי גורם נזק  – זה במקרה גם
   

 לא שוכח לו את חסד אחדואף . ילת דרכו המיתוס הזה גרם לשינוי בהרגלי בפעילות הגופנית שבתחנכון
  .נעוריו
 להגיע לתוצאות שאפשרהרעיון .  מאוד אנשים התיידדו עם הפעילות הגופנית ושיפרו את בריאותםהרבה

 לא הניחה  שעד לאותה תקופהבאוכלוסיהגם מבלי להשקיע מאמץ עצים במיוחד מילאו את חדרי הכושר 
  .להםכף רגל גם במגרש החניה הצמוד 

   
 כמו צעידה או בינונית נכונה היא שהגוף שורף באופן יחסי יותר שומנים במהלך אימון בעצימות עובדה

 העניין ככל שהדופק נמוך יותר משתמש הגוף באופן יחסי יותר בשומן כמקור ולצורך  -רכיבה על אופניים 
 .  העיקרי שלוהאנרגיה

אנחנו ,  פעילות בעצימות גבוהה יותר כמו ריצה או אירובי אנרגטיבזמן,  שמגבירים את הקצבברגע אבל
והרי זו . מה שתורם בשורה התחתונה לשריפה של יותר שומן,  יותר קלוריותהכללישורפות בסך הכל 

  ?הלא כן,  התכנסו כאן מלכתחילהשלשמההמטרה 
 

  ):1. מס( על הגרף הזה לרגע נסתכל בואו
 הכחול מתאר את כמות השומן המשמש כמקור הקו

  .אנרגיה
 המשמשות כמקור הפחמימות האדום מתאר את כמות הקו

 הבא לתאר את עצימות מונח הוא VO2max.אנרגיה
 מאחוז הדופק 10%-הפעילות וערכיו נמוכים בכ

  .המקסימלי
,  כבר אסביר בעוד כמה מילים את המשפט האחרוןאני

שככל   אנחנו רואותבגרףמהתבוננות  ,אבל לפני כן
מס 1.גרף

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /את סמדר פרגר ו
 ...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו,  לפרסם,שנות
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לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© נים בזכות יוצרים מכיל תכנים המוג

 בפחמימות כמקור האנרגיה יותרהגוף משתמש , שעצימות המאמץ של הפעילות הגופנית גבוהה יותר
הגוף משתמש יותר בשומן כמקור , יותרככל שעצימות המאמץ של הפעילות הגופנית נמוכה ו, העיקרי

  .האנרגיה העיקרי
 

 . זה רק חלק ממנו,  הסיפורסוף לא זה .1 :אבל
אם . אנחנו שורפות הכי הרבה שומן..) שינה, כלומר( גם לראות בבירור שבמנוחה מוחלטת אפשר .2-ו

  }-.... : הזה הרי שמוטב היה לנו להישאר במיטה כל היוםיהחלקהיינו מסתמכות באמת על המיתוס 
 ובפחמימות ללמוד מהגרף הזה היא העובדה שכל זמן שאנחנו נושמים הגוף משתמש בשומן שחשוב מה

 . ביחסים שונים כמקור אנרגיה
לא רק ,  כרגעהזה אבל אנחנו לא נתייחס לנתון –האמת היא שהגוף משתמש גם בחלבונים לפעמים (

  .) הדיון הספציפילצורךאלא בעיקר מכיוון שהוא לא רלוונטי , בגלל שהוא מסבך לנו את העניינים
   

max 2VO מקסימלי ודופק MHR  
כ בתנאי מעבדה באמצעות מיכשור מיוחד המודד את כמות האויר "בדר נעשית VO2max- ערכי המדידת

זה משקף את מקסימום כמות החמצן שהנבדק הנתון ה.  ביחס למשקל הגוףלדקההננשף במיליליטרים 
אם לדוגמא בזמן הבדיקה הנבדק רץ על מכשיר ריצה : בתרגום לשפה ברורה אולי יותר. בדקהיכול לנצל 

הוא כנראה אתלט רציני כי הממוצע של אנשים בכושר  (60% כלומר 60ml/kg הוא שלו VO2max-וה
-זאת מכיוון שערך הדופק גבוה בכ. המקסימלי מהדופק 70% על יעמודהדופק שלו ...) 45%-30%הוא 

  .VO2max-ה מערך 10%
  .בשומן שהגוף מנצל יותר חמצן יש שימוש גדול יותר ככל

 הנשרפת בדקה השומן הטובות הן שככל שמתמידים בפעילות אירובית הגוף מתייעל וכמות החדשות
   .גדלה
  ? לגבי הדופקומה
 : הדרך הפשוטה ביותר לחישוב הדופק המקסימלי היא, ובכן

 .  פחות הגיל220 –לגברים ). 100%(דופק מקסימלי =  פחות הגיל 226 – לנשים
 בחישבוביםאבל התוצאה די זהה כך שאין צורך להטריד עצמנו ,  נוסחאות מורכבות יותרכמובן יש

  .מסובכים
  .ה ביותר שבו רצוי לבצע פעילות גופנית הגבוהדופק הוא MHRאו דופק מקסימלי ,  דופק100%
אם את מאוד לא  (65%כ נהוג לבצע פעילות בטווחים של "בדר,  אם כן את ספורטאית מקצועיתאלא

מהדופק ) מאודאם את בכושר טוב  (90%עד ) מאומנת ורק היום התחלת לבצע פעילות גופנית
  .המקסימלי

 
  .172 = 90% ; 124 = 65% – 35אישה בת : לדוגמא
כ בסביבות דופק " בדרתנוע שהיא גם מיומנת ובכושר טוב 35 אירובית עצימה ויעילה לאישה בת פעילות

 .המקסימלי מהדופק 85%-75% שהם 143-162של 
 

  ?המקסימלי מהדופק %85- לא כדאי לעבור את הולמה
 בשומן להשתמש הגוף מפסיק 85%- שבשלב שפעילות מתבצעת בדופק שהוא גבוה יותר מכמכיוון

  . הכי יעל עבורהבטווחכך שכל מי שמעוניינת לשרוף שומן תעדיף לעבוד . לחלוטין כמקור אנרגיה
 
   
 

 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה 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



 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© כות יוצרים 

 
 אנרגיה בזמן כמקור דרך להסתכל על היחס שבין אחוז הפחמימות והשומן שהגוף משתמש בהם עוד

  :פעילות
 

              
          
- מהוות כהפחמימות )MHR 40%-כ( 30% הוא VO2max- שכאשר הלראות אנחנו יכולות 2.  מסבגרף
  ). גרם לדקה9-כ (האנרגיה ממקור 30%-והשומן מהווה כ)  גרם לדקה45-כ( ממקור האנרגיה 70%
 135-כ (80%- הפחמימות כמקור אנרגיה מתגבר לכניצול )MHR 80%-כ (70% הוא VO2max-ה כש

  .10%- יורדת לכהאנרגיהותרומתו של השומן להפקת ) גרם לדקה
  !30%-כגידול של :  גרם בדקה12.6-סך כל השומן שנשרף בדקה עלה ל, אבל

 
  ? לגבי סך כל הקלוריותמה אז

VO2m 70%( דקות של פעילות עצימה 45 שלאורךלראות אנחנו יכולות 3.  מסבגרף x 80% או MHR( 
ם יחד מהוות הקלוריותסך  ר סך הקלוריות שנשרפו מאשר יותר 60% שנשרפו מפחמימות ומשומן  מס

 . )MHR 40% או VO2max 30% (נמוכה
שך אותו  במקלוריות 260 קלוריות לעומת 650-מה נשרפו כ

  .ולתמיד אבל אני רוצה שנשליך אותו לאשפה אחת – 
 בדופק גבוה יותר אבל. הכי הרבה שומן בדופק נמוך" ורף

  .התחתונה כך גם יותר שומן בשורה 
  –ג " ק60במשקל 

24/5 Complete Personal Train.  

 –עצימות גבוהה 
80%-85% MHR 

-60% –מוכה עצימות נ
65%  MHR 

6.86 4.86 
2.7 2.43 
206 146 
82 73 

39.85% 50% 

  
  .בי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה  
 ...הרחבה. בכתב ומראש  חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש
 
 ג
a
פ

 
 
 

נים בזמכיל תכנים המוג

במשך אותו פרק זמן של פעילות בעצימות 
 דקות של פעילות עצי45-ב:  אחרותבמילים

  .זמן של פעילות בעצימות נמוכה
   

 "שומניםשריפת " מיתוס דופק ניפוץ
 לעיל כבר ניפץ מזמן את המיתוסהאמור כל
ש"הגוף אכן ,  שציינתי בתחילת המאמרכפי

 ובשל–כ יותר קלוריות "אנחנו שורפות בסה
הטבלא שלהלן מתארת נתונים לגבי אישה 

 ing Manual, 24 Hour Fitness, 2000:ולקוחה מ

   
  

 כ קלוריות לדקה"סה
 קלוריות משומן לדקה

  דקות30-כ קלוריות ב"סה
  דקות30-כ קלוריות משומן ב"סה

 אחוז קלוריות משומן

   
 
 
 
 
 
 
 

להציג בפומ, להפיץ, אין להעתיק
המופיע באתראו /מאת סמדר פרגר וכל חומר 

או להפיץ כל/למכור ו,  לפרסם,חל איסור מוחלט לשנות
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של קלוריות משומן ) 50%(לראות בבירור שאמנם בעצימות נמוכה שרפה האישה אחוז גבוה יותר ניתן 
 יותר קלוריות במהלך 45%- בסך הכל הכללי היא שרפה כ–אבל , )40%-כ(מאשר בעצימות גבוהה 

  . יותר קלוריות שמקורן רק משומן15%כשמתוכם ,  דקות של פעילות30אותם 
ובית עצימה אנחנו גורמות לשינויים הורמונליים מייטיבים הגורמים לגופינו כשאנחנו מבצעות פעילות איר

חילוף החומרים . התאוששות:  מה שנקרא–לשרוף יותר שומן בשעות שאחרי הפעילות הגופנית עצמה 
.  יותר זמן אחרי פעילות בעצימות גבוהה מאשר אחרי פעילות בעצימות נמוכה5פי -שלנו נשאר גבוה עד כ

  . יותר קלוריות ביום100-200אנחנו שורפות , ר זה שלאורך זמןמה שזה אומ
ישנה עליה ...) ' וכדבנייהתהליכי ( רבים כבר הראו שבזמן ההתאוששות של הגוף לאחר פעילות מחקרים

ככל שהפעילות  – הוא שומן ההתאוששותבצריכת החמצן ברמת התא כשספק האנרגיה העיקרי לצורך 
 .שלאחר האימון גדלה גם היא,  בשומןשימושובשל כך תוך , עצימה יותר העליה בצריכת החמצן

  ?ולמה
  .פחמימות מאגר שומן גדול יותר מאשר מאגר של בגופינו
 הפחמימות מאגרי,  פעילות בעצימות גבוהה בה השתמש הגוף ביותר פחמימות כמקור האנרגיה לאחר

  .ם לאחר הפעילותמדולדלים עד מרוקני
 או דיאטה הרעבהולא כאיתות של סכנה כפי שקורה במקרה של ( מזהה את המחסור בפחמימות הגוף

 שלו לצורך תהליכי האנרגיהומשתמש במאגר השומן כמקור ) המגבילה את צריכת הקלוריות היומית
  .ההתאוששות שלאחר הפעילות

   
  שהגוף זקוק לה לצורך ההתאוששות זהה הקלוריות כמות

 . עצמההפעילות הקלוריות שנשרפה בזמן לכמות
   

  , רק שבסך הכל הכללי שרפנו הרבה יותר שומן בזמן הפעילות העצימה יותר שלא כך
  ,יותר רק ששרפנו יותר קלוריות בזמן הפעילות העצימה ולא

  . העצימה יותרהפעילות שורפות עוד יותר שומן ועוד יותר קלוריות בזמן ההתאוששות שלאחר אנחנו
   

 .... על רגל אחתלסיכום
  . שריפה גדולה יותר של קלוריותמתרחשת , MHR 85%- ועד לכיותר שעצימות הפעילות גבוהה ככל .1

 יותר גם בזמן  מתרחשת שריפת קלוריות משומן גבוההיותר שעצימות הפעילות גבוהה ככל .2

  .האימוןההתאוששות שלאחר 

  . נשרפות יותר קלוריות בזמן ההתאוששות שלאחר האימוןיותר שעצימות הפעילות גבוהה ככל .3

  . הגוף מתייעל וכמות השומן הנשרפת בדקה גדלהאירובית שמתמידים בפעילות ככל .4

  .עצימות הפעילות גדלה) רגליים וידיים( הפעילות בזמן שמשתמשים ביותר שרירים ככל .5

  .מתרחשת יותר שריפת שומן)  דקות20-50אופטימלי ( שמשך הפעילות ארוך יותר ככל .6

 בינוניתבצעי פעילות בעצימות !  עשי זאת– מרגישה צורך להגביר את עצימות הפעילות שלך אם אם .7

  . זה כמובן עדיף על אי עשייה–רק אם הגוף עייף 

 דקות 30- כמידן ההתאוששות שלאחר הפעילות רצוי שלא לאכול  לייעל את ניצול השומן בזמכדי .8

 .מאוזנת אבל לאכול בטווח של כשעתיים מתום האימון ארוחה –אחרי הפעילות 

 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה 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


