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 .  בשבוע2-3לפחות , שות חייב להיות משולב גם עם אימון כוחמה שלא תחליטו לע
 חשוב שנשמור על מסת -אנחנו מאבדות שריר בתהליך הטבעי של ההזדקנות !...) ?מה לעשות(עם הגיל 

השריר שלנו לא רק כדי לשמור על הבריאות שלנו ועל איכות חיינו גם בגילאים 
א בזבזנית הקלוריות והשומן אלא גם מכיוון שרקמת השריר הי, מבוגרים יותר

 . הגדולה ביותר בגופינו
. ככל שמסת השריר שלנו תהיה גדולה יותר כך גם המטבוליזם שלנו יהיה מהיר יותר

 -ונוכל לאכול יותר מבלי להשמין . נשרוף יותר קלוריות ושומן גם בזמן מנוחה, כלומר
רקמת שריר , במילים אחרות .לרזות, אפילו להוריד מרקמת השומן, ומעבר לזה

 . לרזות :גדולה ומסיבית תורמת לנו בהשגת המטרה שלשמה התכנסנו כאן
 -ובעיקר , לחיות בריא יותר. אפילו להוריד מרקמת השומן,  ומעבר לזה-נוכל לאכול יותר מבלי להשמין 

 . שפוי יותר
 :לאימון הכוח יתרונות נוספים

 . מעלה את צפיפות העצם ואת חוזקן של העצמות√
 .סיבולת וטווח תנועה, ה חוזק וכוח בונ√
 . תורם במניעת פציעות√
 . יציבות ושיווי משקל,  משפר גמישות√
 

 :יש לשים לב לנקודות הבאות ואימון כוח בפרט, בכל אימון
 .לבצע חימום לפני* 
 ...בקצב שלכן, לקחת את הזמן ולבצע את התנועה לכל אורכה* 
 ...רק משקל הגוף שלכןגם אם זה , לעבוד עם עומס שמתאים לכם* 
 ,להתרכז בשריר שעליו עובדים* 
 לא למהר בזמן ביצוע החזרות* 
 .... גם אם יושבים-ולשמור על היציבה * 
 ,לנשוף בזמן הפעלת המאמץ על השריר* 
 ...ולשאוף בדרך חזרה* 
 לבצע הרפיה ומתיחות בסיום האימון* 
  ....ולגוון את התרגילים אחת לכמה שבועות* 
 

 סטים של מספר 3כוח בנוי מעבודה של תרגיל מסויים על שריר או קבוצת שרירים בתבנית של אימון 
קבוצת שרירים ). דלתא(תרגיל יכול להיות למשל עבודה על שרירי הכתף . מסויים של חזרות לכל תרגיל

הוא על אחד  אמצעי ואחורי המשתתפים כולם במאמץ כשהדגש, קידמי:  שרירים3-זו מורכבת מ
במקרה זה דחיפת : שמשלימים את התנועה מספר החזרות אומר מספר הפעמים .לוי בזויתת,מהם

   .המשקולות כלפי מעלה וחזרה אל תנוחת המקור
 

 . לבנים ואדומים: בגופינו שני סוגים עיקריים של סיבי שריר
עיקר אם אנחנו מעוניינות ב. אותה אנו מבקשות להשיגהחזרות שמבצעים בכל סט תלוי במטרה  מספר

כדאי שנעבוד , לעצב ולהדגיש את קווי המתאר של השריר וגם לשמור על המסה שלו עם אופציה להגדלה
באופן הזה סיבי השריר האדומים הם אלה שמתגייסים בעיקר לעבודה .  חזרות לסט12-20בטווח של 

משימה המאפשרת לנו לבצע , )יכולת אירובית(ותורמים לנו לפתח בעיקר מה שנקרא סיבולת שריר 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםיה הרזיה שפוהמופיע 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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מומלץ לעבוד , אם המטרה שלנו היא לצבור נפח שריר. גדול יותר לאורך זמן רב יותר מאשר לשאת עומס
כשמבצעים מספר מועט של חזרות עובדים עם עומסים כבדים וסיבי השריר .  חזרות לסט6בטווח של עד 

 חזרות 6-12ל עבודה בטווח ש. הלבנים הם אלה שמתגייסים בעיקר לעבודה ותורמים לנו לפתח נפח
לסט מגייסת לעבודה גם את סיבי השריר הלבנים וגם את האדומים ותורמת לנו להגדלת המסה והנפח בו 

 .זמנית
לפחות פעמיים בשבוע כך שבכל  ,!)אף פעם לא יום אחרי יום ברציפות(אימון הכוח מתבצע יום כן יום לא 

 .  לחילופיןעל פלג הגוף העליון או התחתון  דקות עובדים35-אימון בן כ
 

 : יכול להראות כך1. יום מס
 .העכוז והזרועות,  הרגליים:עובדים על קבוצות השריר של

  :התרגילים

    -' אנץל     -סקווט 

  - מקרביםעכוז ו     -עכוז 
 

 -עכוז והמסטרינג 
     

   -בייספס 
 
 

  -   טרייספס 
 
 

 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםיה הרזיה שפוהמופיע 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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 : יכול להראות כך2 .יום מס
 .ן החזה הכתפיים והבט:עובדים על קבוצות השריר של

 :התרגילים

  -או ככה         -פוש אפ
 

  -ולפנים     -ידיים לצדדים 
 

  -ולצד     -כפיפות בטן בסיסיות 
 

    -הפוכות 
 

  פלאנק -ו
 . או יותר שניות60, 30, 20 בתנוחה זו כשהבטן מוכנסת ללא תזוזה מחזיקים

 
סמכים עליהם ושיכולים לעזור לכם לבצע את התרגילים בצורה בטוחה שאתם ) או מאמן(מיצאו מאמנת 

או לעבוד עם המכונות , להדריך אתכם כיצד לאחוז את המשקולות .ויעילה תוך שמירה על יציבה נכונה
 לנהל כרטיס מעקב שבועי שבו אתם רושמים את המשקלים השונים שאיתם עבדתם השונות ושיעזרו לכם

 . ועוקבים אחר ההתקדמות שלכם

 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםיה הרזיה שפוהמופיע 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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זה קצת לא , טכניתאבל ... האימון שלכם מקרוב הייתי שמחה להיות שם לידכם ולעזור לכם לבנות את

 . מסתדר
 

ולימדו להכיר את הגוף , וד מידעחפשו עוד חומר בנושא ומי שיכול לספק לכם ע, בינתיים עשו את המיטב
 . שלכם ממקום קצת אחר

יש איזה מין היזון חוזר עם אפקט מהדהד אל . היא הרבה מעבר למה שרק נראה לעין, כרגיל, התמורה
 . ששום מילים לא יכולות לתאר, תוך הנשמה פנימה

 
 !בהצלחה

 
 

 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםיה הרזיה שפוהמופיע 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


