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דרך אילוןדרך אילון04
ראיון זוגי בריא עם סגן שר החו̈ץ ראיון זוגי בריא עם סגן שר החו̈ץ 

דני אילון ואשתו אן   דני אילון ואשתו אן   

מגזין פרסומי מיוחד למנויי "ישראל היום"



תוכן עניינים
∞≤ ßגיליון מס

ניהול וייזום הפרויקט    ענת מאיר
עורכת ראשית    לימור בר-נתן

עריכה גרפית    מירב קרונזון "סטודיו-כתום"
צילום    אבי שי

ייעוץ משפטי    עו"ד ריצ'רד ברדנשטיין

קוראים יקרים¨

אני שמחה לפגוש אתכם שוב במגזין השני של ¢ישראל 

 Æבכושר¢¨ מגזין הבריאות¨ הכושר ואיכות החיים של ישראל

המגזין¨ העוסק במגוון רחב של נושאים הנוגעים לכושר 

גופני¨ תזונה¨ בריאות¨ אורח חיים בריא¨ ציוד ספורט¨ אס�

תטיקה ועוד¨ מביא לכם את מיטב המומחים והחידושים 

 Æבתחום

לצד ראיון זוגי ובריא עם סגן שר החוץ וחבר הכנסת¨ 

דני אילון ואשתו אן¨ נעסוק גם בנושא המאזן האנרגטי 

וחשיבותו¨ השמנת ילדים והדרך למניעתה¨ שיטת חמשת 

השלבים של מכון וינגייט¨ המלחמה בשומן¨ כיצד לעבור 

 Æאת החורף בשלום ונושאים רבים נוספים

קריאה נעימה¨

ענת מאיר

04       דרך אילון // 
ראיון זוגי בריא עם סגן שר החוץ וחבר הכנסת¨ דני אילון ואשתו אן   

06       המאזן האנרגטי, תזמון האכילה ומה שביניהם 

10      בעיה כבדת משקל // 
נלחמים במגפת ההשמנה בקרב הילדים ובני הנוער 

 12       גישת חמשת הצעדים של וינגייט // 

מתמודדים עם לחץ כמו הספורטאים הגדולים בעולם 

14       תורת הרטט // 
הדרך לחיטוב הגוף ללא מאמץ¨ לשיפור צפיפות העצם ולירידה במשקל 

// Home Made 16       כושר
איך מבצעים נכון פעילות גופנית בבית 

18       נעליים שעושות כושר // 
אתם חייבים להכיר את הToning Shoes≠≠ נעלי כושר שלא הולכות ברגל 

 20       מדריך מתגלגל  // 

מדריך רוזן ומינץ לעולם האופניים 

21       שעת כושר// 
פעילות גופנית בחיק הטבע בעיר נתניה 

22       סוכרת – לא מחלה מתוקה // 
על המחלה¨ הסכנות והדרכים למניעתן

24       חורף קל // 
כיצד לעבור את העונה הקרה בלי לעלות במשקל

26      כשהדיקור פגש את הפלדנקרייז // 
הדרך לבריאות מקסימלית עוברת בשילוב שיטות טיפול 

27       כיצד נעבור את החורף בשלום?  // 
מדריך הישרדות לחורף הקרוב 

28       מזותרפיה - מה זה בכלל?  // 
כל מה שחשוב לדעת על שיטת המזות רפיה

29       נעים להכיר: ורטהיימר טריאתלון // 
המותגים המובילים¨ הציוד והידע המקצועי בתחום הטריאתלון תחת קורת גג אחת  

30       מהפכת המסת השומן // 
כל מה שחשוב לדעת על הטיפול החדשני להמסת שומן 

כל הזכויות שמורות ©Æ אין להעתיק¨ לצלם¨ לאחסן במאגר מידע או לעשות שימוש בכל אמצעי אחר ללא אישור 

 Æהמערכת והמו¢ל אינם אחראים על תוכן המודעות ועל תוכן הטורים המקצועיים Æמראש ובכתב מהמו¢ל
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מאת∫ לימור בר≠נתן

>> ראיון זוגי 
בריא

מי אנחנו∫ 
דני ©μμ®¨ סגן שר החוץ וחבר כנסת¨ שגריר ישראל בארה“ב 

בשנים ∂∞∞≥≠≥∞∞≥ ואן ©¥μ®¨ אשת עסקים¨ מייסדת ושותפה 

לנוצרים  ללימודים  וקמפוס  מלון  ה¢גלילי¢∫  בפרויקט 

 ±≤© בנות   ≤ אילון  לזוג   Æלישראל לקרבם  במטרה  שהוקם 

  Æו≠∏±®¨ והם מתגוררים בהוד השרון

איך התחיל הכל∫ 
בתי  למנהל  סטודנטית  הייתה  אן   Æ±π∑∏≠ב הכירו  ואן  דני 

אז  היה  דני   Æהילטון במלון   ßהסטאז את  ועשתה  מלון 

באותו  ביטחון  כקצין  ועבד  אביב¨  בתל  לכלכלה  סטודנט 

מלוןÆ השניים נפגשו בקפיטריית העובדיםÆ ¢זו היתה אהבה 

וחגג   ¨±π∏∞≠ב התחתן  הזוג   Æמספרים הם  ראשון¢≠  ממבט 

 Æבאוגוסט האחרון ∞≤ שנות נישואין

משפחה ספורטיבית∫ 
הבת  אביגייל¨  ספורטיבית∫  משפחה  היא  אילון  משפחת 

הבת  וזוהר¨  רעננה¨  הפועל  בנבחרת  שיחקה  הקטנה¨ 

 Æßמ  ±∞∞ בריצה  בשכבה  שני  במקום  זכתה  הגדולה¨ 

ספורטיבית  ברוח  משפחתית  מחופשה  חזרו  לאחרונה 

בגולן¨ שכללה קמפינג ומדי יום מסלול רגלי ≠ נחל זוויתן¨ 

נחל שניר¨ בריכת המשושים¨ רפטינג על החצבני ורכיבה 

יש לציין שהבילויים המשפחתיים הם בעיקר   Æעל סוסים

 Æספורט ופעילות גופנית בטבע

 Æבלי זה אי אפשר לזוז לפעמים¢ Æאן עושה יוגה מדי בוקר

מכירה  ¢אני   Æאומרת היא  אותך¨  ומאזנת  מותחת  היוגה 

מנסה  דני   Æ¢עבורו טוב  מה  ויודעת  שלי  הגוף  את  היטב 

כמה שיותר להשתמש במדרגות ופחות במעליתÆ פעמים 

כמה  עד  ברגל  והולך  שלו  הנהג  את  משחרר  הוא  רבות 

בערבים  מסודרות  צעדות  לבצע  משתדל  הוא   Æשאפשר

כמו   Æלשחות השתדל  זמן  לו  כשהיה   Æבבוקר ובשבתות 

טניס  ולשחק  בשבוע  פעמיים  לשחות  משתדל  דני  כן¨ 

פעמיים בשבוע בערבים או בשבתותÆ  בערבים ובשבתות 

זמן  ¢זה  יחד¨  צעידה  לבצע  הזוג  בני  מנסים  בבוקר¨ 

האיכות שלנו יחדיו¢¨ הם אומריםÆ בנוסף¨ הם גם מנויים 

הוא  סקי  גם   Æאוהבים לשחות ומאוד  לבריכה השכונתית 

ואם  האילונים¨  של  הספורטיביים  הבילויים  ברשימת 

במקום  סקי  עושים  הם  שם  לקולורדו¨  להגיע  לכם  יצא 

ששייך להוריה של אן¨ תוכלו לפגוש אותם על המסלולים 

   Æ®השחורים ©המסלולים הקשים ביותר

אוכל קדימה אוכל∫ 
דני אוהב דגניםÆ ¢זה מהיר¨ בריא וטעים¨ והתרגלתי לאכול 

ואוכל  הוא אוהב לאכול פלאפל  זאת מארה¢ב¢Æ בצהריים 

מזרחי ים תיכוניÆ גם שניצל וסלט באים בחשבוןÆ בערב הם 

משתדלים לאכול יחד¨ במיוחד בימי שישי ושבתÆ באמצע 

השבוע אוכלים הרבה גבינה וקוטגÆß דני אוהב את ¢חטאים¢∫ 

מילק שייק וסחלב¨ אך תמיד דואג לשרוף את הקלוריותÆ אן 

וטוסט או דגניםÆ ארוחת צהריים היא  אוכלת בבוקר קפה 

?הידעתם
הנה חמישה דברים שסביר 
להניח שלא ידעתם על דני∫

באלגßיריהÆ אמא שלו מפוליןÆ™ הוא בן לאב ספרדי שמוצאו 
הצבאי  שירותו  בתקופת  כשבמשך ™  בשריון¨  קצין  שימש 

 Æשלוש וחצי שנים היה בסיני
בגינה  לעבוד  אוהב  הוא  ¢זוהי ™   Æהדשא את  ולכסח 
 Æספורטיבית פעילות  בפירוש 
את  ולראות  גינה  לטפח  כיף 
עבודה  אומנם  זו   Æהתוצאה
מונוטונית¨ אבל היא מאפשרת 
לכל  ולחשוב  לשחרר  לראש 
יכול  גם  אני   Æכיוונים מיני 
אן∫  עם  ביחד  זה  את  לעשות 

Æ¢אני מכסח והיא גוזמת
השני  התואר  לימודי  את   ™ BGU באוניברסיטת  דני  סיים 
שם  הברית¨  ארצות  באוהיו¨ 
המשפיעים  הבוגרים  בין  נבחר 
של האוניברסיטה ב≠∞∞± השנים 

האחרונות®
למעלה  איילון  למשפחת   ™ Æחתולים ושני כלבים π≠מ

אוכלת עם הבנות וזה כולל סנדביצßים או שניצלים¨ 

במשפחת   Æופסטות מלאווח  אדמה¨  ותפוח  סטייק 

אילון מדווחים שאן מבשלת ממש טעים¨ כך שבאמת 

Æבערב אוכלים משהו קל  Æאין בעיה לאכול טוב

אן מספרת כי ה¢חטאים¢ שלה כוללים פנקייקים עם 

תותים וקצפת¨ שוקולד ונשנושים° ביום שישי בערב 

 Æלא מוותרים על קידוש וארוחה משפחתית

øמה בכל זאת משאיר אתכם עם גזרה חטובה
שריפת  בין  האיזון  זהו  כי  מאמינים  הזוג  בני 

הספורטיבית  הפעילות  בעקבות  הקלוריות 

בריאה  ¢נפש  באמרה  גדול   מאמין  ¢אני   Æוהתזונה

גופנית  פעילות  ¢בעיניי   Æדני אומר  בריא¢¨  בגוף 

גופנית  בריאות  כי  ואני מאמין  מחדדת את המוח¨ 

יום  וצועד   ∏± זו בזוÆ אבא שלי בן  ונפשית שלובות 

יום כ≠μ ק¢מÆ אבא של אן היה עושה סקי עד גיל ±∏ 

 Æ¢ופעילות גופנית יומיומית עד שנפטר

משחק הטניס תופס חלק חשוב מאוד בחייהםÆ אחד 

השכונתי  במגרש  כי  הוא  מעניינים  היותר  הדברים 

אנחנו  ¢כן¨   Æהרשת נעדרת  ואן  דני  משחקים  בו 

¢אנחנו   Æגם בלי רשת¢¨ הם אומרים משחקים טניס 

נהנים מעצם הפעילות¨ מהעבודה בזוגות ולא לשם 

הגופני  הכושר  פיתוח  הנאה¨  לשם  אלא  תחרותיות 

  Æ¢וכמובן¨ זמן האיכות ביחד

דרך דרך אילון אילון 
הם משחקים טניס בלי רשת¨ כיוון שההנאה והכושר הם מה שחשוב ולא 

התחרות¨ הם עושים סקי במסלולים השחורים¨ ומקפידים על צעדות משותפות 

ברגלÆ הספורטיביות היא חלק מה≠ DNA המשפחתי¨ התזונה מאוזנת¨ 

וחוצמזה¨ הם לא שוכחים גם לדאוג קצת לנשמהÆ אתם מוזמנים לראיון זוגי 

בריא עם סגן שר החוץ וחבר הכנסת¨ דני אילון ואשתו אן 

 øומה עושים בשביל הנשמה
דני∫ ¢אני צריך כמה דברים∫ מוזיקה טובה∫ החל מאופרות וכלה בשירי חיפושיות¨אריק איינשטיין או יהודית 

  Æהדבר השני הוא ספר טוב¨ בד¢כ סיפורים אוטוביוגרפים או היסטוריים¨ ובנוסף¨ אני משחק שחמט Æרביץ

אן∫ ¢בשבילי זה להיות בחוץ ¨ בטבעÆ כל יום בשש בבוקר אני כבר יוצאת עם הקפה לשמוע את הציפורים 

 Æ¢לקום בבוקר ולראות את החיוך שלהן ≠ נותן כוח להמשך היום Æוכמובן¨ הבנות שלי Æולהיות עם הטבע

>> סלט הברוקולי המפורסם של אן 
אם ייצא לכם אי פעם להגיע לארוחה בבית משפחת אילון¨ וודאו 

שסלט הברוקולי המפורסם של אן מוגש לשולחןÆ הוא בריא¨ צבעוני¨ 
והכי חשוב≠ טעים

החומרים∫
≥ כוסות מלאות של ברוקולי חתוך קטן

± כוס של חמוציות

Æחצי כוס של בצל חתוך טוב

Æכוס ענבים חתוכים לחצי

הרוטב∫ 
לערבב יחד ± גביע שמנת רגילה ´ ≥Ø± כוס מיונזÆ  להוסיף ± כף חומץ¨ ≥ כפות סוכר¨ 

 Æרגע לפני ההגשה להוסיף כוס של קשיו Æקצת מלח ולערבב הכל יחד

 Æמומלץ להכין שעתיים ≠ שלוש לפני ההגשה כדי שהטעמים ייספגו™
 Æאת הקשיו להוסיף ≠ רק ממש לפני ההגשה™
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>> אורח חיים

מאת∫ איילת וינשטיין 
וד¢ר יצחק וינשטיין 

מומלץ  בכלל  האם  לאכול¨  כדי  ביממה  שעה  איזו  עד  לדעת  מבקשים  רבים 
 Æלאכול בשעות הערב והלילה¨ וכיצד משפיעה הפעילות גופנית על נושאים אלו
כדי לענות על שאלות אלו חשוב להבין מהו המאזן האנרגטי שלנו¨ מה הקשר 

שלו לפעילות גופנית ומדוע גם כאן¨ תזמון הוא חלק גדול מהעניין 

המאזן האנרגטי, 
תזמון האכילה ומה שביניהם 

ראשית עלינו להבין מהו המאזן האנרגטי היומי שלנו ©משק 

הצריכה  בין  כהפרש  מוגדר  האנרגיה  משק   Æ®האנרגיה

ההוצאה  לבין   ®Energy Intake∫ EI© במזון  האנרגטית 

  Æיממה במהלך   ®Energy Expenditure∫ EE© האנרגטית 

שלילי  מאזן   Æשווים הערכים  כאשר  מאוזן  האנרגיה  משק 

כאשר  ©עודף®  חיובי  ומאזן   EE≠מ קטן   EI כאשר  קיים 

לידי  יבוא  האנרגטי  המאזן  זמן¨  לאורך   ÆEE≠מ גדול   EI

מו)סת  השומן  אחוז   Æבגוף השומן  ©בכמות®  באחוז  ביטוי 

מורכבת   ®Negative feedback© שלילי  היזון  מערכת  ע¢י 

לנוÆ  כתוצאה  ידועים  כולם  רבים¨ שלא  רכיבים  הכוללת 

©כגון  הגוף  של  האנרגטית  בתכולה  החלים  משינויים 

שלנו¨  והתיאבון  האכילה  דפוסי  משתנים  שומן®  אחוז 

המשפיעים בעקבות כך על ערכי EI ו≠ÆEE  מנגנון 

מורכב זה מווסת רמות של הורמונים ייחודיים 

הפרשתם  שקצב  ואינסולין®¨  לפטין  ©גרלין¨ 

על≠פי   Æהאנרגטי לסטטוס  קשור  לדם 

אלה  הורמונים  מס)וגים  פעולתם  מנגנון 

לשתי קבוצות∫  

קצרי טווח ≠ אפיזודיים¨ המשפיעים על תזמון 
שנאכלת  המזון  כמות  ועל  ותדירותה  האכילה 

בכל ארוחה וארוכי טווח ≠ טוניים ©לפטין¨ אינסולין®¨ 

המווסתים את מאזן האנרגיה בגוף ואת אחוז ©תכולת® 

Æהשומן בגוף לטווח ארוך ≠ ימים עד שנים

האם קיים קשר בין משק האנרגיה 
 øובין פעילות גופנית

גופנית סדירה משפיעה על תפקוד  מסתבר שפעילות 

משק  על  גם  משפיעה  ובכך  מסוימים¨  הורמונים 

האנרגיהÆ עם זאת מתברר¨ שרוב המחקרים שעסקו 

היו   EE ערכי  שבהם  מצבים  בדקו  זה  בנושא 

ייחסו מרבית החוקרים  EI¨ ובהתאם לכך  גבוהים מערכי 

את התגובות המטבוליות≠פיסיולוגיות לביצוע המאמצים 

בשל  למעשה  נגרמו  אלה  שתגובות  בעוד  הגופניים¨ 

 Æהמחקרים מתנאי  חלק  שהיה  השלילי  האנרגטי  המאזן 

מאמץ גופני מביא לעלייה בריכוזי הגרלין ולירידה בריכוזי 

האינסולין והלפטין¨ ושינויים אלה גורמים לעלייה בתיאבון 

ובעקבות כך לעלייה ב≠ÆEI זו אחת הסיבות לכך¨ שביצוע 

ובכדי  במשקל¨  לירידה  יוביל  לא  בלבד  גופנית  פעילות 

לאפשר ירידה במשקל יש צורך בבניית תפריט המותאם 

Æ®אישית לדרישות האנרגטיות ©קלוריות

חשיבות תזמון האכילה
הרמב¢ם היה מראשוני המטיפים לאכילה מתוזמנת∫ ¢אכול 

כמלך בבוקר¨ כנסיך בצהריים וכאביון בערב¢Æ מדבריו ניתן 

ללמוד¨ שלא רק סכום הקלוריות היומי חשוב כי אם הזמן 

היו  הרמב¢ם  בתקופת  ואכן¨   Æהמזון נאכל  שבו  ©התזמון® 

הבוקר  בשעות  בעיקר  קיומם®  ©לצורך  פעילים  האנשים 

הגופנית  הפעילות  היקף  ירד  הערב  ולקראת  והצהריים 

  Æבאופן משמעותי

הגישה התזונתית המסורתית מתייחסת באופן כולל למאזן 

האנרגטי  היומי¨ ובהתאם נותנת המלצות לגבי סך האנרגיה 

שיש לצרוך מהמזון ביממה ©EI®¨ אולם חישובים אלה אינם 

מתייחסים למאזני אנרגיה בטווחי זמן קצרים יותר במהלך 

 Æהיום¨ לדוגמא∫ בוקר¨ צהריים וערב

תוצאות מחקרים רבים למדו אותנו שהערך הקלורי היומי 

את  מספק  אינו   EE≠ל בהתאם  קלורי  מאזן  על  ושמירה 

ירידה  ובמיוחד  ירידה במשקל¨  כל התשובות המאפשרות 

באחוזי שומן¨ ומכאן ברור שנדרשת תשומת לב מיוחד גם 

לתזמון האכילהÆ  פרופß דן בנארדוט¨ תזונאי ספורט מוביל 

¢מומלץ שהירידה 
במשקל תתבצע בצורה 
מתונה ובעזרת תזונה 
הבנויה מתפריט המספק 
את הצרכים האנרגטיים 
השוטפים לאורך היממה¨ 
עם דגש על התאמת 
כמות ותזמון המזון 
להוצאה האנרגטית¢
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™™ איילת וינשטיין היא ראש מדור 
תזונה במרכז לרפואת ספורט 

 ªולמחקר ע¢ש ריבשטיין במכון וינגייט
דיאטנית המשלחות האולימפית 

והפאראולימפית¨ חברה בפורום תזונה 
ופעילות גופנית של עמותת עתיד 

©עמותת הדיאטנים בישראל®¨ מכותבי 
 Æ¢הספר∫ ¢תזונה בדרך להצלחה

™™ ד¢ר יצחק וינשטיין הוא פיסיולוג של 
המאמץª ראש מדעי החיים במסלול 

לחינוך גופני¨ המכללה האקדמית 
אוהלובקצרין¨ והחוג לתזונה¨ המכללה 

Æהאקדמית בתל חי

>> המשך
אורח חיים

מתוזמנת  חלוקה  שבעזרת  במחקריו  המחיש   מארה¢ב¨ 

הקלוריות  הצריכה  ופיזור  היממה  לאורך  המזון  של 

ויעילה  טובה  ירידה  התקבלה  הקלורית  להוצאה  בהתאם 

לצרכים  בהתאם  אכילה  כן¨  על  יתר   Æהשומן באחוזי  יותר 

הריאליים של הגוף בפרקי זמן קצרים מנעה ירידה במסת 

מכך  וכתוצאה  השומן  באחוזי  בירידה  סייעה  ואף  שריר¨ 

Æירידה בהיקפים¨ ובמידות הבגדים

הינם  בנוזלים  וחוסר  שלילי  ©קלורי®  אנרגטי  מאזן 

יכולת  את  המגבילים  העיקריים  התזונתיים  הגורמים 

ימנעו  גופנית  ולכן מומלץ שהעוסקים בפעילות  הביצוע¨ 

גדול  דווקא חלק  אולם¨   Æ®קלורי ©דל  היפוקלורי  מתפריט 

משיקולים  שומן  ואחוזי  משקל  להוריד  מעוניינים  מאלה 

הביצוע  יכולת  את  להיטיב  וכדי  אסתטיים  בריאותיים¨ 

הגופני שלהםÆ שאיפה זו יוצרת קונפליקט אנרגטי המחייב 

  Æהערכות מתאימה

להתאים את כמות ותזמון המזון 
להוצאה האנרגטית

של  השומן  באחוזי  שירידה  מראות  המחקרים  תוצאות 

האדם הפעיל¨ גם כאשר אינה מלווה בירידה במשקל ©מדד 

ומביאה  גופו  חיטוב  את  משפרת  שריר®  במסת  לעלייה 

תזונתיות  שיטות  זאת¨  לעומת   Æהביצוע ביכולת  לשיפור 

למטרת  קיצוניות  היפוקלוריות  דיאטות  הכוללות  שונות 

השריר¨  במסת  לירידה  להביא  עלולות  במשקל¨  ירידה 

ובעקבות כך לירידה בקצב חילוף החומרים הבסיסיÆ מצב 

זה גורר הורדה נוספת בצריכה הקלורית היומית¨ שמביאה 

עם  הפעיל  האדם  של  השריר  במסת  מוגברת  לירידה 

זה  מצב  אם   Æולבריאות הביצוע  ליכולת  חמורות  השלכות 

נמשך לאורך זמן¨ עלולות להופיע אפיזודת של אכילה בלתי 

והתוצאה  פיצוי¨  כתגובת  אכילה®  הפרעות  ©ואף  מבוקרת 

  Æ®תהא דווקא עלייה במסת השומן ©על חשבון מסת השריר

שהירידה  מומלץ  זה  שלילי  למעגל  כניסה  למנוע  כדי 

הבנויה  תזונה  ובעזרת  מתונה  בצורה  תתבצע  במשקל 

מתפריט המספק את הצרכים האנרגטיים השוטפים לאורך 

היממה¨ עם דגש על התאמת כמות ותזמון המזון להוצאה 

באנרגיה  הפעיל  האדם  את  ל¢תדלק¢  מומלץ   Æהאנרגטית

האימון¨  לאחר  ומיד  במהלך  לפני¨  ממזון®  ©קלוריות 

ולצמצם אפיזודות של אכילה שאינן כוללות 

פעילות גופניתÆ נמצא שבעזרת דיאטות 

קלורי  ערך  בעל  תפריט  על  המבוססות 

לתוכנית  בהתאם  מפוזר  אולם  זהה 

האימונים ©תזמון®¨ ניתן להגיע לירידה 

באחוזי שומן ולמנוע כניסה למעגלי 

ירידה  המניבות  קיצוניות  דיאטות 

 π∞•≠ב אולם  במשקל¨  ראשונית 

במשקל  מואצת  לעליה  מהמקרים 

לאחר מכןÆ בעזרת תפריט קלורי מאוזן 

על  בשמירה  לסייע  ניתן  היטב  ומתוזמן 

מבלי  שומן  באחוזי  וירידה  תקין  משקל 

לפגוע ביכולת הביצוע האתלטית ובבריאות 

Æלאורך זמן

תקפה  הרמב¢ם  של  שההנחיה  איפה  יוצא 

עבור מרבית האנשים הפעילים בשעות הבוקר 

בשעות  באכילה  שימעיטו  ראוי  ולכן  והצהריים¨ 

Æהערב והלילה

אנשי הלילה 
יוצאים מן הכללÆ  עיקר ההוצאה האנרגטית  גם  יש  אולם 

היומית אצל אנשים המבצעים פעילות גופנית בערב¨ עובדי 

וכדומה¨  הערב  בשעות  המופיעים  אמנים  ערב¨  משמרות 

היא דווקא בשעות הערב והלילה¨ ולכן נמליץ להם לאכול 

ובצמצום  אישית  בהתאמה  הלילה¨  ואפילו  הערב  בשעות 

Æקלורי במהלך שעות הבוקר והצהריים הפחות פעילות

לאנשים  להמליץ  ניתן  אלו  ממצאים  סמך  שעל  יתכן 

שרעבים יותר בשעות הערב לבצע את הפעילות הגופנית 

בשעות הערב¨ כך שגם יהיו עסוקים בפעילות גופנית ויהיו 

פחות פנויים לפיתויי המזווה והמקרר¨ ואלה יאכלו ארוחת 

של  יחסית  הקטנה  עם  הפעילות®¨  ©לאחר  מורחבת  ערב 

Æגודל הארוחות האחרות במהלך היממה

שלפני  לארוחה  חשיבות  קיימת  הנוער  ובני  ילדים  אצל 

השינה שכן זו חיונית לצורך אספקת רכיבי התזונה והאנרגיה 

הדרושים לתהליכי הגדילה המואצים המתרחשים במהלך 

 Æהלילה

לסיכום¨ אכילה מאוזנת ומתוזמנת היטב בשילוב של ביצוע 

במשקל¨  ירידה  בתהליך  לסייע  עשויים  גופנית  פעילות 

שמירה על המשקל וירידה באחוזי שומן¨ ואף חשוב יותר≠ 

הירידה  תוצאות  על  טווח  ארוכת  בשמירה  תסייע  זו  דרך 

Æבמשקל¨ לא על חשבון הבריאות וללא איבוד מסת שריר

¢ביצוע פעילות גופנית 
בלבד לא יוביל לירידה 
במשקל¨ ובכדי לאפשר 
ירידה במשקל יש צורך 
בבניית תפריט המותאם 
אישית לדרישות 
האנרגטיות ©קלוריות®¢
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מאת∫ יעל כהן

בעיה כבדת משקל 
>> נלחמים 

במגפת 
ההשמנה

משנה∫ תופעת ההשמנה בקרב ילדים ובני נוער תפסה תאוצה¨ והפכה לאחת המגיפות 
הגדולות של המאה ה≠±≥Æ המספרים הם קשים∫ •≤≤ מילדיי העולם מוגדרים כשמנים¨ 
כש •μ± מהילדים סובלים מהשמנת יתר המסכנת את בריאותםÆ מה ניתן לעשות כדי 

לגדל ילדים בריאים נפשית ופיזית וכדי למגר את התופעה 

יורם אילת¨ MÆsÆc מאסטר בפיזיולוגיה 
של המאמץ ומייסד רשת גו אקטיב∫ 

¢אני רואה בשינוי אורחות חיים לילדים 
ונוער וחינוך להרגלי תזונה ופעילות 
גופנית הכרח אמיתיÆ השקעה בהם 

כבר בגיל צעיר¨ היא הכרחית להשרשת 
Æ¢הרגלים נכונים לאורך זמן

כולנו הגענו לעולם במשקל ממוצע¨ מי יותר ומי פחות¨ אך 

הרעב  תחושת  על  האחראי  מנגנון  אותו  עם  נולדים  כולנו 

והשובעÆ מנגנון זה מתחיל לעבוד מיד עם ההתנתקות מחבל 

Æהטבור≠ מקור ההזנה היחיד של התינוק טרם יציאתו לעולם

אל  ואקטיבי¨  ערני  והוא  משקל  מתת  סובל  לא  הילד  אם 

תתפתו לדחוף לו אוכל בכוח¨ גם אם נדמה לכם כי הוא לא 

אכל מספיקÆ הציעו לו חלופות¨ אך אל תנהגו בכוח כשהילד 

מסרבÆ בתקופות אחרות¨ כאשר הגוף שלו ידרוש זאת בשם 

 Æמשביעה תוספת  ידרוש  כבר  לבדו  הוא  האנרגטי¨  המאזן 

שימו לב כי האוכל שאתם מציעים לו בריא ומזין¨ אל תתפתו 

   Æלתת לו חטיפים במקום ארוחה מסודרת¨ ובוודאי לא כפרס

יוצרים  כמובן¨  טוב¨  רצון  בעלי  ומטפלים¨  הורים  פעם  לא 

לעידוד¨  לכלי  לפרס¨  הופך  האוכל  כלומר¨   Æלמזון התניות 

הרגעת התפרצויות או  שוחד כגון ¢אם תסיים את כל האורז 

לווסת  יגרום  כזאת  בצורה  באוכל  שימוש   Æ¢שוקולד תקבל 

לאכול  עלול  הילד  ¢להתקלקל¢¨  הילד  של  הטבעי  הרעב 

פרס  לקבל  כדי  קינוח¨  לעצמו  להבטיח  כדי  לשובע  מעבר 

לזהות  לא  ועלול  ולשובע¨  לרעב  קשר  ללא  וכדומה¨  מתוק 

נכון את איתותי הרעב של עצמו כשהאוכל הופך לכלי לחינוך 

Æהתנהגותי

בו  תהליך  האכילה  ובתהליך  באוכל  לראות  צריכים  ילדים 

נצרכת אנרגיה חיונית לגוףÆ מגיל צעיר מאוד ילדים חייבים 

ושובע¨  רעב  של  תחושות  לבטא  ההזדמנות  את  לקבל 

ושאותות אלה יכובדו על ידי אחריםÆ כדי לעזור לילדים ליצור 

צריכים  ומטפלים  הורים  ואכילה¨  אוכל  על  חיובית  השקפה 

לגדל ילדים המודעים לצרכיהם¨ החשופים לסוגי מזון שונים 

Æומגוונים¨ שלא רואים באוכל אויב או נחמה

פחו ומי יותר מי ממוצע במשקל לולםם לעללע הגהגענענוו וו כוכולנלנל

מתנזרים מהמילה ¢דיאטה¢ 
חייו  של  תחומי  בכל  אישית  דוגמה  מהווים  הורים 

של הילד¨ ועובדה זו נכונה גם לגבי תדמית עצמית 

ותדמית הגוף שלהםÆ אם מודלי≠חיקוי אלו מביעים 

האכילה  הרגלי  לגבי  ונשנה  חוזר  באופן  דאגות 

ויתחילו  אלה  אותות  ילמדו  הילדים  הגוף¨  ותפיסת 

 Æלאמצם בתהליך פיתוח התדמית העצמית שלהם

יתרה מזאת¨ הורים ומטפלים צריכים להיות מודעים 

 Æלצורת הדיבור שלהם בנוגע לגופו ומשקלו של הילד

כמי  אליהם  שמתייחסים  להרגיש  צריכים  הילדים 

בריאה¨  אכילה  לצורת  עידוד  לקבל  וצריכים  שהם¨ 

ודימוי  גוף  משקל  שבשגרה¨  כעניין  גופנית  פעילות 

עצמי וגופני תקינים¨ גם מול הפיתויים ודימויי הגוף 

הבעייתיים שכולנו חשופים אליהם מדי יום באמצעי 

Æהתקשורת השונים

 אבל מה עושים עם הילד כבר גדל¨ פיתח הרגלי תזונה 

כוללת  שאינה  גופנית  פעילות  מבצע  ולא  קלוקלים 

øלחיצה על שלט הטלוויזיה או על עכבר המחשב

למבוגר  להפוך  משקל  עודף  בעל  ילד  של  סיכוייו 

סיכוייו  את  פלאים  ומעלה   ¨∏∑• על  עומד  שמן 

לחלות במחלות קשות כמחלות לב¨ סכרת והתקפי 

לב ושבץ לפני גיל Æ∂μ איך אנחנו כהורים ומטפלים 

אישית¨  דוגמה  אתם  היו  ראשית¨   øלעזור יכולים 

גם אם איש מבני הבית לא סובל מבעיות משקל 

לו  ותנו  תנאי  ללא  ילדיכם  את  הילדÆ אהבו  מלבד 

את כל העידוד הדרוש בתהליךÆ אין צורך להגביל 

שאינם  מאכלים  לאכול  האחרים  הבית  מבני  איש 

תכניסו  אל  אבל  הילד¨  של  הדיאטה  בתפריט 

הביתה פיתוייםÆ הכינו ארוחות משותפות ובריאות 

לכל בני הבית¨ צאו לפעילויות גופניות יחד והתנזרו 

כמו  ממש  שילד¨  ¢דיאטה¢  במילה  מהשימוש 

המונעת  מאיימת  מילה  בה  לראות  עלול  מבוגר¨ 

ממנו את הנאות החייםÆ דיאטה היא דרך חייםÆ שנו 

את הרגלי האכילה של המשפחה כולה¨ ואין ספק 

Æשכולם יצאו נשכרים מכך

הפתרון∫ משפחה בסגנון בריא 
מאחר ומדובר בבעיה אמיתית¨ יש בשוק גם גורמים 

¢מכבי   Æפתרונות לה  לספק  שיודעים  מקצועיים 

אקטיבי¢≠ שיתוף פעולה בין ¢מכבי שירותי בריאות¢ 

הבינלאומית¨  הכושר  מועדוני  רשת  אקטיב¢¨  ו¢גו 

מיוחדות  פעילויות  סדרת  הרשת  במועדוני  מפעיל 

לילדים ולבני נוער∫ חדר כושר ייחודי המאובזר בציוד 

ילדים  מדריכי  של  צמוד  ובליווי  לילדים  מתקדם 

ניתן למצוא עבודה  בין הפעילויות   Æונוער מוסמכים

כוח¨  תרגילי  במועדון¨  האירוביים  המכשירים  על 

פילאטיס¨ יוגה ועודÆ מטרת פרוייקט ¢מכבי אקטיבי¢ 

לכלל  חיים  באורחות  לשינוי  ולהוביל  לחנך  היא 

Æהאוכלוסייה ובוודאי בדור הצעיר

¢חשוב לזכור כי פעילות גופנית מטיבה לא רק עם 

להיות  לילדים  וגורמת  הנפש¨  עם  גם  אלא  הגוף¨ 

העוסק  ילד   Æהיום במהלך  יותר  וחדים  רעננים 

בספורט¨ ושפעילות גופנית היא חלק משגרת ילדותו 

ונעוריו¨ יהיה בעל יכולת גופנית טובה יותר בבגרותו 

ויעמוד בקלות רבה יותר במטלות גופניות הדורשות 

עפרה  אומרת  ומהירות¢¨  יציבה  גמישות¨  כוח¨ 

ילדים  והתעמלות  כושר  חדר  מדריכת  שבת¨  בן 

Æמוסמכת במועדון ¢גו אקטיב¢ קרית אונו

 øאילו פעילויות מוצעות לילדים ולבני הנוער 

בין פעילויות הרשת∫ פעילות ילדים≠ פעילות חוגית 

פעילות  על  דגש  השמה   ¨∂≠±≤ בגילאי  לילדים 

ותרגילי  תנועה  משחקי  הכוללת  מהנה  גופנית 

אימוני   ªמוזיקה בליווי  ומגוונים  שונים  התעמלות 

ילדים  מדריך  ידי  על  המועברים  ונוער≠  ילדים 
כללי  כושר  השמנה¨  בבעיות  לטיפול  מוסמך¨ 

והתפתחות פיזיולוגיתª מסלול כושר צעיר≠ פעילות 

ונערות מגיל ∏±≠≤±¨ הכוללת אימון בחדר  לנערים 

בליווי  קבועות  ובשעות  קבועים  בימים  הכושר 

חיזוק  הכוללים  האמונים   Æמוסמך נוער  מדריך 

שרירים¨ סבולת לב≠ריאה ©ובחלק מהמועדונים גם 

פעילות   Æ®וקיקבוקסינג ספינינג  בבריכה¨  פעילות 

בריא¢≠  בסגנון  ¢משפחה  היא  נוספת  מעניינת 

פעילות משותפת לילדים ולהורים במטרה לשנות 

הרגלי תזונה ופעילות גופנית משפחתייםÆ הילדים 

מתאמנים פעמיים בשבוע במסגרת קבוצתית עם 

מגיעים  ההורים  ובמקביל  מוסמך¨  ילדים  מדריך 

סוציאלית  ועובדת  דיאטנית  עם  מנחה  למפגש 

Æבשיתוף מכבי שירותי בריאות

גו  בסניפי  היום  פועלים  אקטיבי¢  ¢מכבי  מועדוני 

Æאקטיב באשדוד¨ ראשון לציון¨ קרית אונו וקיסריה
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>> בריאות 
וכושר

בריאות  <<
וכושר

גישת חמשת הצעדים של וינגייט 
להתמודדות עם לחץ 

>> ספורט 
ופסיכולוגיה

 Æהחיים במאה ה≠±≥ מזמנים לנו אינסוף מצבי לחץ שאנו נדרשים להתמודד איתם
ניתן ללמוד על דרכי התמודדות בעזרת התבוננות בספורטאים מקצועיים¨ מאחר ואלו 

נדרשים לרמת ביצוע גבוהה תחת תנאי לחץß Æגישת חמשת הצעדים של וינגייטß אומצה 
ע¢י מאמנים בעלי שם ברחבי העולם¨ ומיושמת בעבודה עם אוכלוסיות שונות¨ ונחשבת 

גישה מובילה בתחום התמודדות עם מצבי לחץÆ יוצאים מהסטרס

לחץ  מצבי  עם  התמודדות 

הינה  שונים  ובתחומים  במצבים 

חלק מחיי האדם המודרני במאה 

דרכי  על  ללמוד  ניתן   Æ≤±≠ה

התבוננות  בעזרת  התמודדות 

ברמות  ספורטאים  של  ובחינה 

ביצוע  לרמת  הנדרשים  שונות 

בעשור   Æלחץ תנאי  תחת  גבוהה 

חשיבות  מאוד  גברה  האחרון 

ההכנה  שממלאת  התפקיד 

הכנתם  בתהליך  המנטאלית 

תחרויות  לקראת  הישראלים  הספורטאים  של 

ßגישת חמשת הצעדים של   Æבינלאומיות חשובות

וינגייטß¨ אשר קנתה לה מהלכים בכל רחבי העולם¨ 

נלמדת על≠ידי מאמנים בעלי שם במדינות רבות 

הינה  שונות¨  אוכלוסיות  עם  בעבודה  ומיושמת 

Æגישה מובילה בתחום התמודדות עם מצבי לחץ

גישת חמשת השלבים ≠ 
הלכה למעשה

ספורט  לרפואת  במרכז  פותחה   ßהשלבים חמשת  ßגישת 
ולמחקר במכון וינגייט באמצע שנות התשעים על ידי ד¢ר 

ופרופסור  בר≠אלי  מיכאל  פרופסור  בלומינשטיין¨  בוריס 

משוב  של  שילוב  על  מבוססת  הגישה   Æטננבאום גרשון 

לשלוט  לאדם  ©המאפשר  העצמי  הויסות  ללימוד  ביולוגי 

על  בנויה  והיא  הדמיה¨  וטכניקות  הרפיה  הקיים®¨  בלחץ 

חמישה שלבים∫

לוויסות  ותרגול של שיטות שונות  לימוד  מבוא∫ 
Æעצמי ≠ במעבדה

בשלב זה הבן אדם לומד טכניקות בסיסיות כדוגמת הרפיה 

והדמיה עם תמיכה פיזיולוגית המבוססת על משוב ביולוגי 

Æ®כגון דופק¨ מתח שרירים¨ מליחות עור חשמלית©

היעילים  התגובה  ערוצי  של  וחיזוק  זיהוי  זיהוי∫ 
Æביותר של האדם ≠ במעבדה

ולהתרכז  לשלוט  היכולת  את  משפר  אדם  הבן  זה  בשלב 

המיומנות  ולדרישות  לאדם  המתאים  הפיזיולוגי  במשוב 

דופק  הוא  המתאים  הערוץ  אחד  ©לאדם  ממנו  הנדרשת 

Æ®ולשני מתח שרירי

סימולציה∫ תרגול סימולציות של מצבי לחץ ≠ 

Æבמעבדה

בשלב זה האדם מתבקש ליישם את הטכניקותØהתנהגויות 

 Æשנלמדו בשלבים הקודמים בתנאים המדמים את המציאות

בשלב זה האדם נחשף לתנאי לחץ הדרגתיים בעזרת קול¨ 

Æתמונות¨ סרטים¨ דרישות שונות וכדומה

≠ בשטח  יישום הידע הקודם  טרנספורמציה∫ 
Æ®בתנאי לחץ קיימים©

הקודמים  בשלבים  הנלמד  את  מיישם  האדם  זה  בשלב 

Æבתנאי מציאות באופן הדרגתי

לחץ  במצב  אופטימאלי  ויסות  השגת  מימוש∫ 
Æ®ßreal lifeß© אמיתי

זה האדם מיישם את המיומנויותØהתנהגויות שרכש  בשלב 

האימון  מטרת   Æאמיתיים לחץ  במצבי  הקודמים  בשלבים 

הלחץ  למצב  נחשף  האדם  כאשר  זה¨  בשלב  נבחנת 

Æהמשמעותי ביותר לאדם

מהמעבדה  במעבר  ביישומה¨  נעוץ  השיטה  של  ייחודה 

ירכוש  שהאדם  מנת  על   Æעצמו העולם  תוך  אל  היישר 

המתאימים  לחץ  מצבי  עם  יעילה  להתמודדות  מיומנויות 

שיפור  עם  מקיפה  עבודה  נעשית  האישי  העיסוק  לתחום 

עצמי  ביטחון  עצמי¨  ויסות  ריכוז¨  רמת  כגון  פרמטרים 

אישיות  פגישות  במסגרת  נערכת  העבודה   Æומוטיבציה

שונות  טכניקות  נלמדות  הפגישות  בזמן   Æקטנות וקבוצות 

על  מבוססת  הגישה   Æמחשב מול  התרפיסט  בהדרכת 

שונים¨  בתרגילים  האדם   ßמתאמןß במהלכן  אשר  פגישות 

המותאמות  נורמות  מול  נבחנת  שלו  ההתקדמות  כאשר 

Æלאוכלוסיות שונות

ßגישת חמשת הצעדיםß של מכון וינגייט קנתה לה מקום 
על≠ אנו מחוזרים   Æכבוד בספורט המקצועני העולמי של 

ידינו  על  שנאספו  לנורמות  המשוועים  מקצוע  אנשי  ידי 

 Æומוזמנים שוב ושוב להרצאות בנושא זה בכנסים בחו¢ל

על  גם  כיום  מיושמת  הגישה  מקצועני¨  לספורט  בנוסף 

תחביב  בשבילם  מהווה  בספורט  העיסוק  אשר  אנשים 

השלבים  חמשת  גישת  לכך¨  מעבר   Æבריא חיים  לאורח 

נלמדת על≠ידי אוכלוסיה העומדת במצבי לחץ והנדרשת 

לתפקוד אופטימאליÆ אוכלוסיה זו כוללת ספקטרום רחב¨ 

באנשי  ממשיך  קהל¨  בפני  המופיעים  ממוזיקאים  החל 

וכלה באנשים אשר עליהם להתמודד עם מצבי  עסקים¨ 

 Æהלחץ של היום≠יום

±

μ

≤

≥

¥

™™ ד¢ר בוריס בלומינשטיין הוא מנהל 
המחלקה למדעי ההתנהגות¨ יועץ 

מנטאלי לספורטאי ההישג בארבעת 
האולימפיאדות האחרונות¨ המרכז 

לרפואת ספורט ולמחקר ע¢ש 
ריבשטיין מכון וינגייט

ד¢ר איריס אורבך היא פסיכולוגית 
ספורט¨ מנהלת המסלול להכשרת 

מאמנים לקידום בריאות¨ המרכז 
לרפואת ספורט ולמחקר ע¢ש 

ריבשטיין מכון וינגייט

מאת∫ ד¢ר בוריס בלומינשטיין 
וד¢ר איריס אורבך
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>> לרטוט 
ולרזות

מאת∫ רן ניברום 

 Crazy fit אתם חייבים להכיר את øרוצים לחטב את הגוף ללא מאמץ פיזי ובזמן קצר
massage ¨ שבנוסף גם מסייע בהאצת שריפת שומנים והורדה במשקל¨ הפחתת צלוליט¨ 

שיפור הגמישות והגברת צפיפות העצםÆ טכנולוגיה הוויברציה¨ שפותחה כבר עבור 
הקוסמונאוטים הרוסיים בתקופת המלחמה הקרה¨ מהווה פריצת דרך בתחוםÆ לפניכם 

כתבה שללא ספק תרטיט אתכם

תורת ה-רטט

Crazy fit massage הוא מכשיר ייחודי המסייע בחיטוב הגוף ללא מאמץ¨ ומיועד לשימוש 
Æאימון של ∞± דקות זהה לאימון של ∞¥ דקות במכון כושר Æביתי

המכשיר עובד לפי עיקרון טכנולוגיית תנודה מתקדמת המאפשרת למשתמש באמצעות 

ויברציות להשיג מספר מטרות¨ ביניהן∫ עיצוב וחיטוב הגוף ¨האצת שריפת שומנים והורדה 

במשקל¨ הפחתת צלוליט¨ הגברת זרימת הדם בגוף¨ שיפור גמישות וטווח התנועה¨ הגברת 

Æצפיפות העצם¨ סיוע בשיקום פציעות ועוד

תוצאות  ומשיג  אחרים¨  אימונים  לעומת  שרירים  של   ±∞∞• הפעלת  על  עובד  המכשיר 

Æבמהירות ובמינימום זמן

 øאיך זה עובד 
לאפשר  כדי  הקרה  המלחמה  בתקופת  כבר  הרוסים  ע¢י  פותחה  הוויברציה  טכנולוגיה 

לקוסמונאוטים להפעיל את השרירים בחלל במצב של חוסר כבידהÆ טכנולוגיית זו פועלת 

ישירות על השרירים ויוצרות מצב של אי שיווי משקל הגוף שמזהה מצב בו הוא צריך לאזן את 

עצמוÆ המוח¨ שמזהה מצב של חוסר איזון¨ מפעיל מיידית וללא ßהוראהß מודעת את השרירים 

הנדרשים לאיזון הגוףÆ הדבר דומה לתגובה הרפלקסיבית המתרחשת בעת הקשה על הברך 

העליונה¨ שגורמת להפעלת השריר באופן בלתי מודע Æבמהלך הפעולה גירויים רפלקסיביים 

שמתרחשים בתדירות של עשרות פעמים בשנייה¨ גורמים לתוצאות המושגות בעזרת שימוש 

Æבמכשיר

ופשוט לתפעולÆ המכשיר  קל  והוא  רבים  מגובה במחקרים אקדמיים  הויברצייוני  האימון 

Æמאפשר אימון יום≠יומי והוא  מיועד לאוכלוסיה בקבוצות גיל שונות כולל קבוצת גיל הזהב

הפעלה של עד •∞∞± מהשרירים 
ב≠ ∞± השנים האחרונות חלה התעניינות גוברת בטכנולוגית הרטטÆ אולם חשוב לבדוק∫

האם מדובר בגימיק המאפשר תוצאות לטווח הקצר¨ או שמא הספורטאים והמאמנים 
 øתולים תקוות גדולות יותר בתוצאות האימון לטווח הארוך

קיימות שיטות אימון שונות בטכנולוגיית הרטט ביניהן רטט כבלים¨ משקולות על איברים 

מבודדים ושימוש בפלטפורמות רטט על מנת להפעיל ¢את כל הגוף¢Æ מקצועני הספורט 

מתלהבים מאד משיטת אימון זו¨ והיא אומצה בחום ע¢י ספורטאים רבים ביניהם∫ קבוצת 

שחקני  דאקס®¨  מייטי  ©אנהיים  קרח  הוקי   ¨Buccaneers ביי  טמפה  אמריקאית  הפוטבול 

לשעבר  מרתון  רץ  סלזאר¨  אלברטו  גם   Æמילאן וכדורגלני   Whitesox משיקגו  בייסבול 

את  מיישם  העילית®¨  מרתון  רצי  של  נייק  של  ©צוות  אורגון  פרויקט  של  הראשי  והמאמן 

Æפלטפורמת הרטט על הספורטאים אותם הוא מאמן

אינטנסיביות  אימון  משיטות  קצר  יותר  קצר  בזמן  תוצאות  משיג  רטט  אימון  לסיכום¨ 

קונבנציונאליותÆ מדובר בטכנולוגיית התנודה המתקדמת¨ אשר יוצרת הפעלת שריר כלל 

Æגופית¨ כשעד •∞∞± מהשרירים בגוף מופעלים ע¢י הוויברציה

יתרונות  בו  יש   Æשמתאים למגוון רחב של אנשים low impact אימון  הוא  ויברציה  אימון 

Æקשות מפציעות  והחלמה  טובה  כללית  הרגשה  הגוף¨  חיטוב  ההרזיה¨  בתהליך  רבים 

הטכנולוגיה הזו שונה  מהאימון הקונבנציונאלי שבו עובדים כל פעם על קבוצת שרירים 

אחרתÆ  באימון ריצה לדוגמא מופעל בין •∞∑≠•∞μ מהשרירים בגוף וכתוצאה מכך ניתן 

לשרוף יותר קלוריות מאשר באימון בחדר הכושרÆ כמעט כל תרגיל שעושים בחדר הכושר 

ניתן לבצע בעזרת טכנולוגיה זו Æ הפחתת  כאבי גב תחתון הגדלת טווח התנועה¨ הגמישות 

Æואיזון הגוף
להשיג∫ באתר היבואן wwwÆcrazy≠fÆcoÆil¨ ברשתות ובחנויות הספורט המובילות

על המשקל   מאיץ שריפת שומנים   עוזר בשמירה   

מגביר זרימת הדם בגוף ואספקת חמצן לשרירים  מוריד 

 ≠ הקורטיסול  רמת  ואת  הרעילים  הטוקסינים  רמת  את 

הורמון המתח¨ כך שהוא  מגביר את קצב חילוף החומרים  

 מסייע בשיפור ההרגשה הכללית   מאפשר מראה עור 

טבעי   באופן  קולגן  הפקת  מעודד  יותר    וחלק  מוצק 

מוריד מתח בשרירים ומאפשר עבודה פאסיבית על קבוצות 

גמישות  לב≠ריאה¨  סיבולת  מגביר  בגוף    שונות  שרירים 

החלמה  המאפשר  השריר  כוח  את  מחזק  תנועה   וטווח 

את  משפר  מהיר    בחימום  מסייע  מפציעות    מהירה 

עוזר  לגיל הזהב    יכולת הקפיצה   מהווה אימון פעיל 

 Æלהילחם באוסטריאופוזיס ≠ צפיפות העצם והגברת אנרגיה

>> כל הסיבות מדוע
 Crazy fit massage

הוא בדיוק הפתרון עבורכם: 
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>> פעילות 
כושר Home Madeגופנית ביתית

לא מוצאים זמן להגיע לחדר כושרø אין לכם מוטיבציה להוציא עצמכם לפעילות גופנית מחוץ 
לביתø היום¨ אתם יכולים לארגן לעצמכם חדר כושר בבית ולפרגן לעצמכם פעילות גופנית 

בריאה¨ מהנה וביתיתÆ לכו על מכשיר לעבודה אירובית כגון מסילה או אליפטיק¨ זוג משקולות 
של ≥ ו≠ μ ק¢ג¨ מכשירTRX  חדשני לחיזוק ועיצוב הגוף ומשקולת עגולה עם ידיותÆ הנה גם 

אפשרויות לאיך עושים את זה כמו שצריך ואפילו ביחד  

Trx - אביזר חדשני המורכב מרצועות אשר ניתן להרכיבו על סולם (כמו בתמונה) 
או על כל עמוד או מתקן מקובע. אחד התרגילים המומלצים, אשר עובד על חלק 

הגוף העליון והבטן הינו פתיחת הזרועות לצדדים וקירובן. 

ניתן לשלב 
בצעדה את 

אביזר הקטל 
בל- אביזר 

חדשני לחיזוק 
חלק הגוף 

העליון.

ריצה מהירה על המסילה 
לבעלי כושר גופני גבוה, 
כפי שמדגים אורן

 הפעילות 
האירובית יכולה 
להתבצע גם על 

המסילה, כפי 
שמדגים יואל 

רוזבוזוב, אלוף 
אירופה בג'ודו, וגם 

על האליפטיקל 
שבעזרתו גם חלק 

גוף עליון עובד. 

 אחד מבני הזוג מבצע חיזוק 
חלק גוף עליון בעזרת משקולות 

ע"י כפיפת מרפקים ופשיטתם 
(לבנות מומלץ 2 ק"ג) ובן הזוג 

השני בריצה קלה.

מדגימים∫ יואל רוזבוזוב¨ אורן ודנה רייטר
אביזרים ומכשירים∫ חברת אנרגים

צילום∫ אבי שי

Ω לידיעתכם: פעילות אירובית 
 ¥≠μ ≠הכוללת הליכה או ריצה מומלץ לבצע כ

לפי  דקות   ¥μ≠μ∞ במשך  בשבוע  פעמים 

היכולת ורמת הכושר  תרגילי חיזוק ועיצוב 

מומלץ לבצע כ≠≤ פעמים בשבוע   יש לעבוד 

לפי גבול היכולת ולהתקדם בהדרגתיות  יש 

Æלבצע שחרור והרפיה בסוף העבודה
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הגברת פעולת שרירי 
הישבן עד •∞≤

הגברת פעולת שרירי 
הירכיים עד •∂±

הגברת פעולת שרירי 
השוקיים עד •±±

הפחתת כאבי גב

הורדת עומס הברכיים

הורדת עומס מהקרסול

הפחתת לחץ מכף הרגל

>> לא הולך 
ברגל

 ™™ באדיבות מומחי פיטלופ ישראל¨ 
Æבארץ FitFlop משווקת נעלי וכפכפי

מאת∫ יוטבת סיני

שרירים®  חיזוק  ©נעלי   Toning Shoes ה 

המאפשרת  טכנולוגיה  על  מבוססות 

וכתוצאה מכך  לסולייה לגרום לכף הרגל¨ 

כולו¨ להתנהג כאילו אנו צועדים על  לגוף 

 Æמשטח רך ולא אחיד¨ כמו עשב או חול ים

לנו ללכת כמו  הנעליים פותחו כדי לגרום 

על  וטבעית  יחפה  הליכה   ≠ פעם  שהלכו 

בהתאם  ישרים  ולא  משתנים  משטחים 

Æלתנאי השטח

אותנו  שמקבעות  ¢רגילות¢¨  לנעליים  בניגוד 

להליכה לא טבעית ולהתנוונות של השרירים¨ 

̈ את שווי המשקל  מבנה הנעל מערער¨ בכוונה

Æו¢מכריח¢ את שרירי הרגליים לעבוד יותר

øאז מה זה בדיוק עושה לגוף שלנו 
היציבה¨  את  משפרות   Toning ה≠  נעלי 

התחתון  בגב  העומס  את  מורידות 

ובברכיים¨  מפחיתות כאבים בכפות הרגליים¨ 

זעזועים שסופג עמוד השדרה  ומפחיתות 

במהלך ההליכהÆ יש נועלים המדווחים גם 

על הקלה בכאבים כתוצאה מדורבן¨ עצם 

בולטת¨ בעיות קרסוליים¨  והקלה בכאבים 

Æבעקבות ניתוח גב או ניתוח מפרקים

היציבות  חוסר  אז  מספיק¨  לא  זה  ואם 

ולישבן  לרגליים  גם  גורם  שבנעליים 

וזה¨  יומיומית¨  הליכה  כדי  תוך  להתחטב 

ÆÆÆלפחות לחלק מאתנו¨ לא פחות חשוב

øיכול להיות שזה באמת עובד 
להחזיר  הזמן  זה  גבה¨  מרימים  אתם  אם 

מראים  רבים  מחקרים   Æלמקום אותה 

הסוליה  השפעת  לגבי  מרשימות  תוצאות 

הלא יציבה של הנעליים¨ אורטופדים כבר 

ממליצים למטופלים¨ ועדויות הנועלים לא 

Æמשאירות מקום לספק

המעבדה  ראש  איילון¨  משה   ßדר
לביומכניקה במכללה לחינוך גופני וספורט 
לביומכניקה  המרכז  ומנהל  בוינגייט 
של  ¢השיטה  מסביר∫  אביב¨  בתל  קלינית 
ותוספות  ע¢י שינויים  יציבות  חוסר  יצירת 

 Æבמבנה הסוליה¨ ידועה ונבדקה במחקרים

מאומצת  להפעלה  גורם  היציבות  חוסר 

יותר של השרירים ברגליים והישבן ומערב 

קבוצות שרירים רבות יותר בהליכה ואפילו 

בעמידה סטאטיתÆ זאת לצד שיפור היציבה 

Æ¢והשלכות בריאותיות נוספות

לא מורידה אותן מהרגליים 
קליניקה  ובעלת  דוגמנית  הלפרין¨  ניקול 
מספרת∫  ואסתטיקה  יופי  לטיפולי 
¢במסגרת העבודה שלי אני הולכת ממקום 

בלקוחות¨  מטפלת  עומדת¨  למקום¨ 

 Æולמעשה אני על הרגליים לאורך כל היום

חבר סיפר לי על נעלי ה≠Toning¨ רכשתי 

ממני∫  לחלק  הפכו  הן  ומאז  זוג  בחו¢ל 

הנעל נוחה בצורה בלתי רגילה¨ ומשכיחה 

על  אני  ממני את השעות הארוכות שבהן 

הרגלייםÆ כשגיליתי שבארץ מוכרים נעליים 

  Æ¢ואפילו כפכפים מסוג זה שמחתי מאד

פטריסיה זיו¨ מורה לחינוך גופני ומדריכת 
יש ברשותה  כושר בהולמס פלייס¨ שכבר 
מעל ל≠∞± זוגות של נעלי Toning¨  מעידה 

כי ¢החיים שלי השתנו לגמרי בזכות הנעליים 

אחרי  איתן  ללכת  התחלתי   ¨Æהמיוחדות

ניתוח ברגליים¨ ומאז אני פשוט לא מורידה 

אותן מהרגלייםÆ כאבי הגב נעלמו וההליכה 

שלי הפכה יציבה יותר ≠ פשוט מדהיםÆ אני 

Æ¢כבר לא יכולה לנעול שום דבר אחר

בכל  נפוצה   Toning ה≠  נעלי  קטגוריית 

יותר¨  הרבה  לאופנתית  הפכה  העולם¨ 

הבינלאומיים  היצרנים  את  ומעניינת 

ספק¨  אין   Æההנעלה בתחום  הגדולים 

שנתחיל לראות את נעלי הכושר החדשות 

Æעל יותר ויותר רגליים גם פה בישראל

 Toning Shoes ≠קטגוריה חדשה ומפתיעה מתפתחת לנו ממש מתחת לרגליים∫ ה
נעלי כושר בתרגום פשוט לעבריתÆ מומחי האורטופדיה טוענים שכיום הם יודעים ליצר 

נעליים שיפעילו לנו יותר את שרירי הישבן והרגליים בכל צעד וצעד¨ ויעזרו לנו להיות 
חטובים ובריאים יותר מבלי להתאמץÆ המחקרים והתוצאות מראים שזה לא הולך ברגל 

Toning איך בוחרים נעלי <<
 Toning איך בוחרים נעלי

øואיך מתחילים להשתמש בהן
לוודא  כדי   ≠ מוכר  יצרן  של  כפכפים  או  נעליים  לבחור  דחשוב 
שלא מדובר בזיוףÆ זה לא צחוקÆ נעל מזויפת עלולה לפגוע בהליכה 

בשיתוף  פותחו  ה¢אמיתיות¢  ©הנעליים   Æנזק לכם  ולעשות  וביציבה 

Æ®פעולה של מעצבים ומומחים אורטופדיים

מנת  על  הרגל  לכף  בדיוק  יתאימו  שהנעליים  להקפיד  דחשוב 
שהסוליה תישאר צמודה לכף הרגל גם כשהרגל מתרוממת באוויר 

Æהסוד¨ הרי¨ טמון בסוליה ≠

ואל  לנעליים  להסתגל  זמן  לעצמכם  תנו  חדש¨  מוצר  בכל  דכמו 
תיבהלו מתחושת שונה בתחילה מנעליים רגילותÆ נעלו את הנעליים 

החדשות בהדרגה  ≠ בימים הראשונים לא יותר משעה ביום וÆÆÆ אל 

Æתדאגו∫ תוך כמה ימים כבר לא תרצו להוריד אותן מהרגליים

נעליים שעושות כושר

Æלרוץ ≠ דווקא לא Æללכת ≠ בודאי
אתם   ≠ הצועדים  לזן  שייכים  אתם  אם 

הספורט  נעלי  את  להמיר  מוזמנים 

ההליכה¨  את  שיהפכו   ¨Toning בנעלי 

יותרÆ אם אתם  ללא ספק¨ לאפקטיבית 

דווקא בענייני ריצה¨ כדאי שתישארו עם 

עם  בהתייעצות  שנבחרו  הספורט  נעלי 

Æמומחים אורטופדיים לפי כף רגלכם

 Æ®הטיפ של אבי אבידור ≠ מאבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב©

טיפ
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>> עניין של 
כושר

מאת∫ רן ניברום
מדריךמתגלגל

אופני העיר 
בחשיבות  העלייה  הגואים¨  הדלק  מחירי 

עליה  לצד  בריא  חיים  אורח  על  השמירה 

לצמיחתה  הביאו  סביבתיים≠  לנושאים  במודעות 

כאופנים  גם  הידועה  העיר¨  אופני  קטגורית  של 

אורבנייםÆ כאן יש חשיבות  למראה ולנוחות¨ כאשר 

  Æהם באים יחד ולא אחד על חשבון השני

החלוצים בתחום הם דגמי הקרוזר של חברת שווין 

האמריקאית¨ אופניים בעיצוב רטרו קלאסי מעוגל 

  Æ≤∞ שיוצרו לראשונה בשנות ה≠∞≤ של המאה

בזכות  בעיר  נוחה  לרכיבה  מתאימים  עיר  אופני 

שלדת אלומיניום דקה ומעוגלת¨ ≤ הילוכים לרכיבה 

כמו  לאחור  משוך  רחב  כידון  בעיר¨  מאמץ  ללא 

זקופה  ישיבה  דייוידסון המאפשר  הארלי  באופנוע 

וחלקים  רחבים  וצמיגים  מרופד¨  קפיצי  כיסא  על 

Æהמאפשרים רכיבה מהירה¨ שקטה ובטוחה

לאופניים סטייל אמריקאי ייחודי בזכות כידון כרום 

 white  © לבנה  דופן  עם  רחבים  צמיגים  בוהק¨ 

וצבעוניות  מאסיביות  כנפיים   ®sidewall tires
משלים  האורבנית  והנוחות  הלוק  את   Æעליזה

Æמחזיק כוסות אינטגרלי¨ בשלדת האופניים

ככה רוכבים כל הדרך בסטייל°

אופנים מתקפלים 
קטגוריה נוספת שצמחה לצד אופני העירÆ מדובר 

אולטימטיבית  ניידות  המאפשר  תחבורה  בכלי 

את  לקפל  שאפשר  לעובדה  הודות  בעיר¨ 

ולאחסן  למקום  ממקום  אותם  לשאת  האופניים¨ 

Æאותם בחללים מוגבלים

תחבורה  באמצעות  לעיר  מגיעים  רבים  אנשים 

 Æציבורית¨ ומתניידים בעזרת הדגמים המתקפלים

שלדות אלומיניום ומגנזיום קלות משקל ומנגנוני 

קיפול נוחים ומאובטחים יוצרים כלי תחבורה 

המשדרג את הניידות בעירÆ משקל נמוך¨ הילוכים 

וצמיגי 

עיר מאפשרים 

 Æשימוש יומיומי מהנה ללא מאמץ

אופני תיור 
ליהנות  המבקשים  אלו  עבור  נוספת  קטגוריה 

מיתרונות הרכיבה היומיומית על אופנייםÆ מדובר 

 Æבינעירוניות ונסיעות  עירוניות  לנסיעות  באופניים 

של  מזה  שונה  ומבנה  חסונה  שלדה  לאופניים 

אופני כבישÆ מבנה האופניים משלב את הנינוחות 

Æשל אופני הרים לצד היעלות של אופני כביש

אופני הרים
דגמי  את  לכנות  נוהגים  האנשים  רוב  בישראל 

האופניים המיועדים לנסיעה בשטח כאופני הרים¨ 

סוגי  לפי  חלוקה  ישנה  הקטיגוריה  בתוך  אולם 

Æהשימוש והרכיבה

הדגמים  הם  קאונטרי  קרוס   ≠ הרים  אופני 
ביותרÆ הם מיועדים לרכיבה מהירה  הפופלאריים 

בשטח ובשבילים שאינם אתגריים¨ וכמובן לרכיבה 

 Æיומיומית ≠ לעבודה¨ לקניות ולפנאי

הראשונה  הבחירה  הינם  קאונטרי  הקרוס  דגמי 

האופניים  לעולם  להכנס  המעוניינים  אלה  עבור 

Æלשיפור הכושר הגופני¨ טיולים בשטח והנאה

כמובן שמי שרוצה לעשות שימוש אינטנסיבי יותר 

באופניים¨ בעיקר בשבילים ובשטח¨ יבחר בדגמים 

המשמשים  וחומרים  טכנולוגיות  עם  מתקדמים¨ 

  Æאת הדגמים התחרותיים של היצרנים הגדולים

שהתפחתה  קטגוריה  תת  אינטץ'∫   29 אופני 
מה   Æרבה לפופולאריות  וזוכה  האחרונות  בשנים 

שהחל 

כטרנד¨ הפך מהר 

 ≤π גלגלי Æמאוד לקטיגוריה בפני עצמה

אינטש נותנים מראה מאסיבי ואגרסיבי¨ מאפשרים 

רכיבה מהירה בשטח ובשבילים¨ ומאפשרים גם 

Æלרכב בתנאי שטח קשים ומאתגרים יותר

תנועה  יכולת  בעלי  אופניים   ≠ שבילים  אופני 
לרוכבים  מתאימים   Æטכניים שטחים  בשבילים¨ 

המעוניינים ברכיבה אתגרית יותר¨ כשניתן לקפוץ 

Æאיתם¨ לטפס ולהגיע לכל מקום

 All Mountain
סינגלים  אגרסיביים¨  שטחים  המשלבת  רכיבה 

 Æוכדומה דרדרת  סלעים¨  על  רכיבה  גם  הכוללים 

של  לשלדות  לכן  מעט  זקופה  הישיבה  תנוחת 

Æשלדה עם זויות All Mountain אופני

אופני כביש
אופניים לרכיבה מהירה על כבישים ועל משטחים 

יש  במשקל  לחסכון  כביש  באופני   Æסלולים

משמעות ≠ יותר מהירות בפחות מאמץÆ לכן¨ יצרני 

כדי  ופיתוח  במחקר  רבות  משקיעים  האופניים 

 Æלחסוך אפילו בגרמים בודדים

אופני כביש עשויים לרוב בטכנולוגיות המשמשות 

חברת   Æהמכוניות ומירוצי  התעופה  בתעשיית 

המובילה  החברה  היא  האיטלקית   Colnago
העילית  כשרוכבי  כביש¨  אופני  של  בייצור  בעולם 

 Æבטור דה פראנס מגיעים לפודיום רכובים עליהם

בשנים  רבה  לפופולאריות  זוכה  בישראל  האופניים  ענף   
הדלק  מחירי   Æמתמידה צמיחה  במגמת  ונמצא  האחרונות¨ 
הגואים¨ החשיבות לקיום אורח חיים בריא והמודעות הסביבתית≠ 
הם חלק מהסיבות לכךÆ ובהתאמה ≠ ההיצע בחנויות האופניים 
הוא אדיר ואפילו מבלבלÆ אבנר רוזן¨ מנכ¢ל ומבעלי רוזן ומינץ¨ 
זוג  את  למצוא  לכם  ומסייע  האופניים¨  בעולם  סדר  עושה 

האופניים המתאים לכם ביותרÆ רק עם אופניים 

20
מגזין הבריאות¨ הכושר ואיכות החיים של ישראל
�������	��




>> שעת כושר
פעילות גופנית בחיק הטבע

חדר הכושר¨ הסטודיו או האימון האישי בבית הם חשובים מאוד¨ אך מומלץ מדי פעם לצאת 
לאימון בחיק הטבע לבד¨ עם בן זוג או עם כל המשפחהÆ במקומות רבים בארץ נבנו מתקני כושר 

וכדאי לנצלם¨ כשהגיוון¨ האטרקטיביות והכיף שבפעילות הם כבר בונוס נוסף לצד הכושרÆ ענת 
מאיר¨ מנחת תוכנית כושר בטלוויזיה¨ יצאה לעיר נתניה כדי להדגים איך עושים את זה 

חיזוק ישבן וחלק גוף תחתון בפארק אגם החורף 
של נתניה¨ המציע למבקרים מתקני שעשועים לצד 

Æמשטחי מכשירי כושר

אופניים לשיפור הפעילות 
האירובית בחוף סירונית בנתניה

ניצול המכשיר 
למתיחות בחוף 
סירונית בנתניה

מכשיר צעידה בחוף 
סירונית בנתניה

הטיפ של ענת: 
מומלץ לבצע פעילות 
אירובית ©פעילות אשר 
מעלה לנו את הדופק 

ועוזרת לשריפת שומנים® 
בין μ≠¥ פעמים בשבוע¨  

∞μ≠μ¥ דקות¨ 
 Æלפי גבול היכולת

הטיפ של ענת: 
חשוב ביותר לבצע מתיחות 

בסיום העבודה על חיזוק 
שרירים ובסיום פעילות 
אירובית¨ על מנת למנוע 
 Æפציעות וכאבי שרירים

הטיפ של ענת: 
רכיבה על אופניים¨ הן על אופניים 

סטטיות והן על אופני שטח¨ מומלצת 
לשיפור סיבולת לב ריאה ©פעילות אשר 

מחזקת את שריר הלב¨ מעלה את 
הדופק ועוזרת בשריפת שומנים®Æ מומלץ 
 ¥μ≠μ∞ פעמים בשבוע¨ בין ¥≠μ לבצע בין

 Æדקות¨ וכמובן¨ לפי גבול היכולת

הטיפ של ענת: 
מומלץ לבצע מתיחות גם לפני הפעילות¨ על מנת להכין 

את הגוף לקראת העבודהÆ וכמובן¨ לבצע גם את המתיחות 
 Æבסוף הפעילות לשחרור השרירים והרפייתם

הטיפ של ענת: 
תרגיל מצוין לחיזוק שרירי הישבן¨ אשר מומלץ לבצעו כ≠ ≤ 
פעמים בשבועÆ יש לכפוף את הישבן לגובה הברכיים וליישר 

Æרגליים מעט כלפי מעלה

הטיפ של ענת: 
מומלץ לבצע תרגילי חיזוק כ≠≤ פעמים בשבוע¨ ≤≠≥ סטים¨ 
בין ∞≥≠∞± חזרות¨ וכמובן לעבוד לפי גבול היכולת ולבצע 

 Æשחרור והרפיה בסוף העבודה

חיזוק חלק גוף עליון בחוף סירונית בנתניה

מתיחות חלק גוף עליון ותחתון בטיילת הדרומית 
בנתניה¨ ליד פסליו של רוסלן סרגייב

Æלידיעתכם: חשוב להתאמן בזהירות ולפי גבול היכולת Ω
Æבסוף האימון יש לבצע מתיחות והרפיה

מדגימה∫ ענת מאיר  צילום∫ אבי שי¨ צולם בעיר נתניה 

>>לבריאות

מחלת הסוכרת הופכת לנפוצה יותר ויותר בכל העולם¨ וכבר הוכרזה על ידי ארגון 
הבריאות העולמי כמגפה של המאה ה≠±≥Æ על הנתונים המדאיגים¨ סוגי המחלה¨ הסכנות 

והדרכים למניעתן 

הדרגתית  עלייה  האחרונות  בשנים  נרשמת  העולם  ברחבי 

במספר חולי הסוכרת¨ והמחלה אף הוכרזה כמגפה על ידי 

ארגון הבריאות העולמיÆ בעולם עומד מספר חולי הסוכרת 

על ∞π± מיליון איש¨ ובישראל ישנם קרוב למיליון חולי סוכרת≠ 

מספר עצום יחסית לגודל האוכלוסייהÆ ככל שהגיל עולה¨ כך 

גם עולה שכיחות הסוכרתÆ בקרב בני ¥∑≠μ∂ סובלים  כ≠ •≥≥ 

כבר  הנורות האדומות  מהמחלהÆ הנתונים הללו מפחידים¨ 

Æדולקות

מחלה מסוכרת 
השמנה¨ גיל¨ נטייה גנטית וחוסר פעילות גופנית הם הגורמים 

למחלת הסוכרת¨ שעל אף שמה המתוק עושה שמות בגוף 

החולהÆ התחמקות מהתמודדות עם המחלה וטיפול לא נכון 

עלולים להוביל לסיבוכים בכליות¨ לפגיעה בכלי דם במוח¨ 

ובמקרה  לכיבים  לעיוורון¨  לב¨  להתקפי  דם¨  כלי  להיצרות 

Æהגרוע אף לקטיעת רגלים

ואף  בוגרים  צעירים¨  בקרב  מבוגרים  סוכרת  של  שכיחותה 

ילדים הולכת ועולה¨ ומספר החולים בה בישראל עומד על 

והתזונה  החיים  באורח  נעוץ  לכך  ההסבר   Æאיש אלף   ¥∞∞

העכשווייםÆ אנשים מכל הגילאים יושבים שעות ארוכות מול 

המחשב ומול מכשיר הטלוויזיה¨ אוכלים ושותים מזונות לא 

 Æבריאים ועתירי סוכר

תאים  בהרס  מאופיינת  נעורים¢≠  ¢סוכרת   ≠  ± סוג  סוכרת 

 Æהמייצרים אינסולין בלבלב¨ המונע הפרשת אינסולין לתאים

לצורך איזון הסוכר בדם ©גלוקוז® נוטלים אינסולין באמצעות 

 Æמזרק או משאף

סוכרת סוג ≥ ≠ נקראת גם ¢סוכרת מבוגרים¢¨ ואינה קשורה 

בסוכר  להשתמש  הגוף  יכולת  זה  במקרה   Æאינסולין לייצור 

 Æרוב החולים בסוכרת חולים בסוכרת מסוג זה Æנפגמת

בזמן  המתפתחת  מחלה  היריון¢≠  ¢סוכרת   ≠  ≥ סוג  סוכרת 

Æהיריון ובמרבית המקרים חולפת לאחר הלידה

ללכת עם סוכרת 
למרות הטיפול העכשווי היעיל באמצעות אינסולין¨ למחלה 

ברמת  החדות  והירידות  מהעליות  כתוצאה  רבות  השלכות 

לפגיעה  מביאים  בדם  הסוכר  ברמת  שינויים   Æבדם הסוכר 

 ªלעיוורון ואף  בראייה  לירידה  להוביל  העלולה  הדם¨  בכלי 

הנחסמים  בכליות¨  הזעירים  הדם  כלי  בפקעיות¨  פגיעה 

 ªועלולים להידרדר עד כדי צורך בדיאליזה או בהשתלת כליה

לפגיעה בעצבים הגורמת לחוסר רגישות בכף הרגל ©תחושת 

ßנמלולß וßהירדמותß®¨ לשטף דם תת עורי¨ לזיהום עמוק בכף 

Æהרגל ובעצם¨ לעיוות כף הרגל¨ לכיבים ואף לקטיעת גפיים

חולים סוכרתיים מאבדים לפעמים תחושה בגפיים¨ ופצעיהם 

לאזור  דם  באספקת  קשיים  בשל  במהירות  נרפאים  לא 

לנמק  ולהוביל  להסתבך  יכול  קל  לחץ  פצע  אפילו   Æהפצע

ולקטיעהÆ מספר קטיעות הגפיים בישראל בעקבות סוכרת 

 Æעומד על ∞∞¥¨± מקרים בשנה¨ נתון גבוה מאוד ומעורר דאגה

חיוני שחולים בסוכרת הנפוצה ביותר¨ סוכרת סוג ≥¨ יערכו 

את  לבדוק  החולים  על    Æלגפיים סדירות  רפואיות  בדיקות 

כפות הרגליים באופן קבוע¨ למרוח את המשחות הייעודיות¨ 

להיעזר בגרביים המיוחדות וכמובן במדרסים האורטופדיים 

ובנעליים האורטופדיות בהתאמה אישיתÆ המדרסים מונעים 

 Æאת התפשטות הכיב¨ ומסייעים להחלמתו

בדיקת פילוג לחצים
יכולה  מקצועית  במעבדה  הנעשית  לחצים  פילוג  בדיקת 

משה  ד¢ר   Æהאלו המקרים  במניעת  סוכרת  לחולי  לסייע 

איילון¨ ראש המעבדה לביומכניקה במכללת וינגייט¨ מדגיש 

לעורך  סוכרת  לחולי  ממליץ  ¢אני  הבדיקה∫  חשיבות  את 

פצע  את  למנוע  במטרה  תקופתית  לחצים  פילוג  בדיקת 

הלחץ הראשוניÆ הבדיקה נעשית תוך כדי תנועה ומזהה את 

תתקשה  סטטית  בדיקה   Æהרגל בכף  המוגבר  הלחץ  אזורי 

לזהות את הבעיות השונותÆ בזמן תנועה צצים שינויים ביו≠

מכניים¨ וקל יותר לאתר ולטפל בבעיות הגורמות לכאבים או 

¢Æיוצרות פצעים

וכך  פציעות¨  למנוע  ומטרתה  במאמץ¨  נעשית  הבדיקה 

את  מזהה  הבדיקה   Æגורם קל  שפצע  מהסיבוכים  להימנע 

מהרגיל¨  גדול  לחץ  מופעל  שעליהם  הרגל  בכף  האיזורים 

ונעליים בצורה הטובה  על מנת להתאים בהמשך מדרסים 

בהתאמה  נעל  ליצור  אף  מומלץ  מיוחדים  במקרים   Æביותר

 Æאישית העונה במדויק על הצרכים הגופניים המיוחדים

מודעות למגפת הסוכרת
בגילוי  אחריות  ולגלות  דם¨  בדיקות  לערוך  אדם  כל  על 

מחויבת  אינה  החדשה  המגפה   Æהקשה המחלה  ומניעת 

ומעקב  וטיפול  נכונה  תזונה  חיים¨  סגנון  שינוי   Æהמציאות

מסוכרת  להימנע  לרוצים  הנכונה  הדרך  הם  צמודים 

שינוי  נכונים¨   אכילה  הרגלי  הקניית   Æממנה ולסובלים 

יכולים  תזונה  בנושאי  אופקים  והרחבת  מזיקים  הרגלים 

Æלהפחית את הכאב בטווח הארוך

סיבוכים  על  השפעה  סביבתיים  או  תורשתיים  לגורמים 

אפשריים של מחלת הסוכרת¨ אך טיפול נכון¨ תזונה נכונה 

ואיזון רמת הסוכר בדם יפחיתו את כמות הסיבוכים וישפרו 

 Æאת איכות החיים של הסוכרתיים וכל הסובבים אותם

™™תודה לחברת אבידור על העזרה 
Æבהכנת הכתבה

מאת∫ יעל כהן
סוכרת - לא מחלה מתוקה
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>> המומלצים 
שלנו

מאת∫ יגאל שחר

חורף קל

>> החורף 
והבריאות שלנו

™™יגאל שחר הוא מבעלי חברת ¢שחר 
טבע¢¨ היחידה המשווקת בארץ את 

 Æאק¨ באבקה טהורהßצמח השובע ≠ קונג
צמח השובע מסייע לירידה בריאה 

במשקל ומפחית את רמות הסוכרים 
Æוהכולסטרול בדם

wwwÆlasovaÆcoÆil ª±≠∑∞∞≠μ∞∑≠∑≥≥

עם הגשם הראשון אנחנו עוברים בדרך כלל לגור ליד המקררÆ התוצאה ≠ בריאות רעועה¨ 
תחושת עייפות ועודף קילוגרמיםÆ לעבור את העונה הקרה בלי לעלות במשקלø יש דבר כזה

טכנולוגיה מהפכנית להמסת שומן וחיטוב הגוף
רוצים להיפטר מהקילוגרמים המיותרים¨ להיכנס בקלות לגßינס הישן¨ לצמצם היקפים ולהיות רזים וחטובים 

 Body≠Tite  ∫יש לנו פתרון בשבילכם øיותר
כולנו שואפים להיראות ולהרגיש מצויןÆ דיאטה ופעילות גופנית תורמות לכך מאוד¨ אבל לא תמיד בצורה מספקתÆ טיפול המסת 

שומן במכשיר ה≠ Body≠Tite  מאפשר לחטב במהירות אזורים רבים וגדולים יחסית¨ כגון¨ הבטן¨ הירכיים¨ הישבן והזרועות באופן 

 Æאחיד¨ מהיר ובטוח° הטיפול מאפשר להיפטר ממצבורי שומן עודף¨ ובמקביל מעודד יצירת קולגן¨ כך שתוצאה היא עור ממוצק ואחיד במראהו באזור הטיפול

טכנולוגיית ה Body≠Tite¨ מאפשרת לרופא לטפל במצבורי השומן¨ באופן מדויק וממוקדÆ גלי הרדיו אינם פוגעים ברקמות אחרות ותורמים לקרישה מהירה 

יותר של כלי דם קטנים ובינונייםÆ המכשיר מאושר ע¢י משרד הבריאות¨ כשברשת מרפאות פרופורציה¨ הטיפול מבוצע ע¢י רופא כירורג בכיר¨ ללא תופעות לוואי 

 Æויש גם בונוס∫ השומן לא חוזר לעולם¨ לאזור שטופל Æאו צלקות ובפולשנות מינימאלית

Æ™μμππ ∫למידע נוסף

הדור הבא של אימוני הכושר
Crazy fit massage ≠חמש עובדות שאתם חייבים לדעת על אימון בטכנולוגיית הרטט על פי ה

Æרטט הוא גירוי מכני המתאפיין בתנועה חוזרת של אותו דפוס

טכנולוגית הרטט התגלתה ע¢י סוכנות החלל הרוסית כבר בתקופת המלחמה הקרה¨ והיא פועלת ישירות על השרירים ויוצרות מצב 

Æמודעת את השרירים הנדרשים לאיזון הגוף ßהוראהß המוח¨ שמזהה מצב של חוסר איזון¨ מפעיל מיידית וללא Æשל אי שיווי משקל

 Æדקות של שימוש במכשיר אימון ברטט מקבילות לפעילות של ∞¥ דקות בחדר הכושר ±∞

 Æספורטאים מקצועיים ברחבי העולם אימצו את טכנולוגיית הרטט

לטכנולוגיית הרטט יתרונות בתחומים נוספים¨ ביניהם∫ חיטוב¨ הרזיה¨ מיצוק העור והורדה בצלוליטיס¨ דחיסות עצם וחילוף 

 Æחומרים משופר

Æברשתות ובחנויות הספורט המובילות ¨wwwÆcrazy≠fÆcoÆil להשיג ∫ באתר היבואן

נעליים שעושות כושר 
עם נעלי פיטפלופ אתם מוזמנים לגלות את הדרך ללכת ולהתחטבÆ אין ספק שמדובר 

בהמצאה שלא הולכת ברגל  
פיטפלופ הינם נעלי בריאות מעוצבות המשפרות את חיטוב הגוף בהליכה יומיומית קבועהÆ הנעליים 

מעוצבות על בסיס טכנולוגיה חדשנית הגורמת לפעולה מוגברת של שרירי הרגל והישבן בעת ההליכה 

והעמידה ולשימוש בקבוצות שרירים רבות יותר¨ זאת באמצעות סוליית פטנט בעת רמות דחיסות 

משתנותÆ הנעליים וכפכפי המותג זכו בפרסים בינלאומיים רבים ונמכרים במיליונים ברחבי העולםÆ גם 

 Æבארץ ההצלחה רבה ואלפי נשים כבר ¢התמכרו¢ ולא מוכנות לנעול שום דבר אחר

Æלנעליים ומגפיים ¥ππ≠∏ππ Æלכפכפים ₪ ¥¥π≠≤¥π øכמה זה עולה

להשיג במידות ≥¥≠∂≤ 

WWWÆFITFLOPÆcoÆil ∫ פרטים נוספים באתר הבית

דיאטת הצמידים המהפכנית 
 Æתכירו את שומרי הראש החדשים שלכם¨ שיהפכו אתכם לרזים יותר¨ בריאים יותר ומאושרים יותר

צמידים שמשנים חיים     
 Æסדרת צמידים צבעוניים עומדת לשנות לכם את החיים Æאחרי שניסיתם אינספור דיאטות¨ הגיע הזמן להתקדם

Æתוכלו לשלוט על תאוות האכילה ולהגיע למשקל האידיאלי עבורכם ¨ A NEW DAY בשיטת

בבסיס השיטה עומדת היכולת לשלוט במחשבה¨ למנוע השתלטות של מחשבות שליליות המציפות אותנו כתוצאה 

מבדידות¨ כעסים ושעמום ולהחליפן במחשבות חיוביות¨ תומכות ובונותÆ ככל שמעגל המחשבות החיוביות יתעצם¨ כך 

יהיה קשה יותר לפרוץ אותו והוא יהפוך לחומת המגן האישית שלכם מפני אותות משובשים של רעב ©מדומה®Æ לשם 

כך גוייסו שלושה שומרי ראש¨ בדמות צמידים צבעוניים¨ אשר נבחרו לפי הגוונים המסמלים שלושה מרכזי אנרגיה 

Æהאחראים על התודעה בגופנו

¢הצמידים הצבעוניים יוצרים רפלקס מותנה על המוח ומסייעים לצור הרגלי אכילה חדשים¢¨ מסביר ד¢ר חיים אורון¨ 

מומחה בתחום הנדסת המוח¨ המעניק ייעוץ ותמיכה מקצועית לשיטהÆ ¢על פיהם נאכל לפי מה שדורש הגוף ולא על 

פי מצבי הרוח ותעתועי הנפש¨ כשהשיטה מראה כיצד ניתן להפעיל את הרפלקס המותנה באופן חיובי¨ ובכך לשמור 

Æ¢על משקל מאוזן לאורך זמן

   WWWÆA≠NEW≠DAYÆCOM   ±≠∑∞∞≠∑∞∞∞≠π∂ ∫למידע ופרטים נוספים

הוא תירוץ מצוין להתחפר מתחת לפוך¨ להפסיק  החורף 

הקילוגרמים  את   Æחם אוכל  עם  בקור  ולהילחם  להתעמל 

כשנשיל  חודשים¨  כמה  בעוד  רק  נגלה  שהעלנו  העודפים 

מעלינו את המעילים והסוודרים ≠ ואז לא נוכל כבר להתחבא 

מתופעות  אחת  רק  הוא  עודף  משקל   Æתירוצים מאחורי 

הלוואי של החורףÆ זלילת יתר¨ הימנעות מפעילות גופנית 

ורביצה מול הטלוויזיה ≠ כל אלה פוגעים בבריאות¨ מקשים 

ובטווח  אותו¨  שתוקפות  מחלות  עם  להתמודד  הגוף  על 

Æהרחוק מהווים סיכון ממשי לחיינו

בלתי  לא  אבל  בחורף¨  דיאטה  לעשות  יותר  קשה  נכון¨ 

אפשרי∫ מספר טיפים וכללים חשובים יסייעו לנו להגיע 

לעונת האביב בריאים¨ רעננים וחטובים∫ מים¨ אוכל מזין 

ודל שומן ותוספי מזון מהטבע יסייעו לנו להשאר שבעים¨ 

היעדים  מהם  להבין  חשוב   Æהכרה ללא  שנזלול  מבלי 

החלטה  לקבל  המשקל¨  על  שמירה  או  לירידה  שלנו 

יורדת¨ ולכן כדאי לזכור  ולעמוד בהÆ המוטיבציה בחורף 

מדוע התחלנו בדיאטה ≠ בין אם מטעמי בריאות או כדי 

 Æלהיראות טוב בביקיני

לשתות¨ והרבהÆ שתיית מים חשובה בכל תהליך דיאטה¨ 

אנחנו  בחורף   Æבריאותנו על  בשמירה  לנו  מסייעת  והיא 

לשתות  ונוהגים  קרים¨  מים  משתיית  לעיתים  נמנעים 

בעיקר קפה חםÆ אולם יש לזכור שהקפה עשיר בקלוריות 

הירידה¨  תהליך  את  המעכב  ובקפאין  ובסוכר¨  שבחלב 

או מים  לכן¨ במקום קפה¨ שתו תה צמחים ללא קפאין 

 Æחמים עם לימון ונענע

נמצאים  אנחנו  בחורף   Æ¢מוגן ל¢מרחב  הבית  את  להפוך 

בבית ברוב שעות הפנאיÆ כשאנחנו רעבים או משועממים¨ 

הנטייה היא לנשנש מזון מוכן ומהיר ≠ ממתקים¨ חטיפים 

וגßאנק פודÆ הרחיקו את הפיתויים הללו ואל תכניסו אותם 

הביתהÆ במקום זאת¨ מלאו את המקרר¨ הפריזר והארונות 

מבעוד  בשלו   Æויוגורטים אנרגיה  חטיפי  פירות¨  בירקות¨ 

פשטידות  כגון  קלוריות  ודלי  אהובים  מאכלים  מועד 

ברגע  ולאכול  לחמם  תוכלו  שתמיד  כך  ירקות¨  ותבשילי 

Æשל רעב

השובע חשוב להצלחה בדיאטהÆ אכילת פחמימות ריקות¨ 

כמו ממתקים¨ גורמת לתחושת שובע קצרת טווח שלאחריה 

הגוף דורש מזון נוסףÆ נטילת תוספי מזון שגורמים לתחושת 

האסייתי≠  השובע  צמח  למשל  כמו  זמן¨  לאורך  שובע 

קונגßאק גלוקומנן¨ מסייעת להימנע מאכילה מיותרתÆ צמח 

השובע≠ הקונגßאק¨ אותו רצוי לקחת בצורתו הטהורה וללא 

תוספים נוספים¨ סופח אליו נוזלים בקיבה וגורם לתחושת 

אף  הוא  כי  הוכיחו  מחקרים   Æטווח וארוכת  אמיתית  שובע 

מסייע להורדת הסוכרים¨ השומנים והכולסטרול בדם¨ ולכן 

Æעוזר בשמירה על בריאותנו

לחורף תפריט משלוÆ בחורף¨ הגוף שלנו דורש מזון מנחם 

≠ אפייה¨  ומחמםÆ אבל ¢חם¢ הוא לא שם נרדף ל¢מטוגן¢ 

אידוי והקפצה של הירקות שומרת על הויטמינים והערכים 

התזונתיים שלהםÆ אם קר לכם¨ תוכלו להתחמם עם מרק 

לב  לשים  כדאי  על מרק¨  כבר מדברים  ואם   Æעשיר ירקות 

במרק  תבחרו  אם   Æשמנת המכילים  ממרקים  ולהימנע 

בתוספת   ≠ עדשים  או  שעועית  כמו   ≠ קטניות  שמכיל 

ארוחה  לכם  תהיה  אדמה¨  תפוח  או  אורז  כמו  פחמימה 

Æשלמה המכילה חלבון מלא

שבוע¨  בכל  להישקל  הקפידו   Æהמשחק שם  הוא  מעקב 

בבוקר ועל אותם מאזנייםÆ אל תאפסנו את כל בגדי הקיץ 

שהם  ובדקו  מהארון  אותם  הוציאו  פעם  מדי   ≠ שלכם 

ולשכבות הבגדים  עולים עליכםÆ אל תתנו למעילים  עדיין 

כשאתם  במראה  בבואתכם  את  ובדקו  אתכם¨  להטעות 

Æבבגדים קלים¨ כך שתוכלו להבחין בעלייה במשקל

כוח  לנו  ואין  וגשום  נכון¨ בחורף קר   Æלוותר על ספורט לא 

לצאת מהבית ולהתעמלÆ חשוב בכל זאת לפנות זמן במיוחד 

להתעמלות בביתÆ הקדישו זמן קבוע בשבוע להתעמלות¨ 

אופני  לרכוש  חייבים  לא  אתם   Æבסלון השטיח  על  אפילו 

תרגילים  כמה   Æהעבודה את  יעשה  חישוק  גם   ≠ כושר 

פשוטים כמו כפיפות בטן ישמרו על השרירים שלכם ויעזרו 

עולות  והטמפרטורות  פוסק  וכשהגשם   Æלהתחטב לכם 

 ≠ קצת¨ כדאי לצאת להליכה מהירה בחוץ¨ באוויר הקריר 

Æרגע לפני שהקיץ חוזר
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הדרך לבריאות מקסימלית- 
                   שילוב שיטות טיפול 

כשאנו מבקשים לבחון בעיה בריאותית אצל מטופל¨ כדאי להסתכל עליו מכמה 
היבטים¨ וככל שיהיה מרחק בין שיטות הטיפול ≠ כך ייטבÆ היכולת להציע אבחנה 

©דיאגנוזה® לגבי מקור הבעיה תאפשר למטפל לעזור בצורה יעילה יותר מבחינת זמן 
הטיפול והאפקטיביות שלו לאורך חייו של אותו אדםÆ כשהדיקור פגש את הפלדנקרייז

העייפות
בחורף אנחנו עייפים יותר¨ בעיקר בגלל הפרשה 

איזון  וחוסר  מלטונין  השינה  הורמון  של  יתרה 

ולהתאים  לנסות  מומלץ   Æהביולוגי השעון  של 

כלומר  האור¨  לשעות  שלנו  הערנות  שעות  את 

יותר¨  מוקדם  לישון  וללכת  בבוקר  לקום השכם 

ובכל מקרה להקפיד על שינה מספקתÆ פעילות 

גופנית תסייע לנו להפחית את תחושת העייפות¨ 

מול  ישיבה  כדי  תוך  במתיחות  מדובר  אם  גם 

 Æהמחשב

השמנה
ממעיטים  מתוק¨  יותר  צורכים  אנחנו  בחורף 

מתחת  להתכרבל  ומעדיפים  גופנית  בפעילות 

על  להערים  היחידה  הדרך  לצערנו¨   Æלשמיכה

להתמיד  מהשמיכות¨  להתנער  היא  השומנים 

 Æבפעילות הגופנית ולהמעיט בפחמימות

דכדוך 
מיעוט חשיפה לאור עלול לגרום לתחושת דכדוך¨ 

יום  ולכן מומלץ¨ במיוחד בחורף¨ לצאת באמצע 

רצוי   Æשתיים או  שמש  קרן  ו¢לספוג¢  העבודה 

להקפיד על שהות בחללים מוארים בשעות היום¨ 

Æאם כי יש להימנע מתאורת פלורוסנט

שפעת
הגב  את  לחשוף  לא  חם¨  להתלבש  מומלץ 

גßינגßר¨  קינמון¨   ¨C ויטמין  לצרוך  לקור¨  התחתון 

אבץ ופרופוליס למניעת תחלואהÆ כדאי להרבות 

בשתייה חמה ויש להעדיף מאכלים חמים על פני 

קריםÆ יש להקפיד על אוורור החדר והמשרד¨ כי 

בחללים  השהות  דווקא  הרווחת¨  לדעה  בניגוד 

סגורים מהווה קרקע פורייה לשפעות שונותÆ  יש 

 Æהבריאות משרד  להמלצות  בהתאם  להתחסן 

דלקות ©ריאות¨ דרכי שתן ועוד® מומלץ להקפיד 

וכמובן  חמוציות¨  מיץ  כולל  מרובה¨  שתייה  על 

 Æלהתחסן בהתאם להמלצות משרד הבריאות

עור יבש
במרחבים  והשהייה  החורפי  האקלים  מאפייני 

גס¨  יבש המתבטא במרקם  עור  יוצרים  ממוזגים 

להשתמש  כדאי   Æהעור של  ובקילופים  בחספוס 

לאוויר  גיחות  על  להקפיד  מתאימים¨  בקרמים 

 ÆE הצח ולהרבות בצריכת ויטמין

סיכון מוגבר להתקפי הלב 
על פי נתוני המאגר הלאומי לרישום של התקפי 

ריבוי  עם  חודש  הוא  ינואר  חודש  בארה¢ב¨  לב 

בסיכון  הנמצאות  לאוכלוסיות   Æהלב התקפי 

מומלץ להקפיד על לבוש חם¨ להימנע מפעילות 

בין  פתאומיים  במעברים  ולהמעיט  בקור  גופנית 

Æחום לקור

>> בריאות 
כיצד נעבור את החורף בשלוםוכושר

יש מי שרק מחכים לקור¨ לאוויר הצח ולריח האדמה אחרי הגשם¨ בעוד שאחרים היו 
מעדיפים להשתחל למערה הקרובה ולצאת ממנה רק לקראת פסחÆ בעזרתו של ד¢ר 

אהרון אלכסנדרוביץ¨ סגן מנהל מחלקה פנימית בß במרכז הרפואי תל≠אביב¨ אנו מגישים 
בחום לשונאי החורף שבינינו מדריך הישרדותÆ לכבוד החורף שהגיע 

מאת∫ יעל כהן 
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מאת∫ אמנון דוייב

כשאנו מבקשיםםםםם לללללבבבבבחחחחחוווווןןןן בעיה בריאותית אצל מטופל¨ כדאי להססתתתתככלללללל עעללייו ממממממככמה 
היבטים¨ וככל שיהיה מרחק בין שיטות הטיפול ≠ כך ייטבÆ היכולת   ללללללההצצייעעע  אאאאאבחנה

©דיאגנוזה® לגבי מקור הבעיה תאפשר למטפל לעזור בצורה יעילה ייותתתתתררררר מבחינת זממממןןןןןן
הטיפול והאפקטיביות שלו לאורך חייו של אותו אדםÆ כשהדיקור פגש אאתתתת ההההההפפפפלללללללדדננקקררייייייזזזזזז

>> טיפולים 
הוליסטיים

לאנשים  עזרתי  שנה¨   ≤∞ מזה  פלדנקרייז  בשיטת  כמורה 

הגוף שלהם¨  ודרך תפיסת  חייהם  אורח  את  לשנות  רבים 

ועל ידי כך לשפר את בריאותם ולהתגבר על חבלות גופניות 

קשותÆ בשיטת פלדנקרייז אני פועל בשני אופנים∫

לתרגל  מבקש  אני  שבה  מילולית  הוראה 

תרגילים מיוחדים לשכלול היכולת ולארגון טוב 

Æיותר של התנועה

התלמיד  את  בידי  מניע  אני   Æהידיים באמצעות  הוראה 

הוא  בה  התנועה  תבנית  את  לו  להבהיר  בניסיון 

דבר  הפעולה¨  לשיפור  דרכים  לו  ומציע  פועל¨ 

Æשנעשה גם בהוראה המילולית

או  ללמידה  קשורות  תמיד  לא  המטופלים  בעיות  אולם¨ 

לחינוך הגוףÆ יתכן והבעיה של המטופל היא אנרגטיתÆ כולנו 

אך  עייפים¨  עבודה  מיום  לחזור  של  ההרגשה  את  מכירים 

מה לגבי מי שכל היום מרגיש עייף או שכל מאמץ קטן גורם 

øלו לעייפות ומקשה על תפקודו

כדי לבצע תרגילי פלדנקרייז¨ ואפילו רק בחשיבה או דמיון 

מודרך יש צורך באנרגיהÆ ומה אם איננהø ובכלל מה זאת 

øאנרגיה ואיפה היא נמצאת

לדיקור  הסינית¨  לרפואה  אותי  הובילו  כאלה  בעיות 

במחטים¨ שבבסיסה עובדת על הצßי © QI® דהיינו¨ הזרימה 

Æהאנרגטית בגופנו

היא  שלו  שהבעיה  ורואה  מטופלØתלמיד  מאבחן  כשאני 

פלדנקרייז¨  בשיטת  אשתמש  חסרה¨  למידה  של  תולדה 

ובמידה ואאבחן שהבעיה היא פנימית¨ אנרגטית≠ אטפל בו 

  Æיßתחילה דרך הדיקור¨ בכדי לעורר מחדש את זרימת הצ

משלבים בין השיטות 
להלן דוגמא לשילוב אבחנתי בין השיטות∫ אדם שלא ידרוך 

לקוי  שימוש  יפתח  נכונה¨  בצורה  רגלו  בכף  ישתמש  או 

במרידיאנים  הצßי  זרימת  לחסימת  שיוביל  השוק  בשרירי 

©ערוצי האנרגיה® של הרגל¨ במרידיאן הכליות¨ הכבד¨ כיס 

 Æהמרה¨ שלפוחית השתן¨ הטחול¨ ובעיקר במרידיאן הקיבה

ומאידך¨ אנשים שיסבלו מחסימות במרידיאן הקיבה יתקשו 

מתחיל¨  הכל  איפה  אז   Æהרגל כף  על  לדרוך  היום  בבוא 

øמבעיה בקיבה או מבעיה של דריכה

קיבה¨  בעיות  דוגמת  גנטיות¨  הן  פנימיות  שבעיות  ידוע 

בכף  הבולטת  העצם  את  למשל¨  מכירים¨   Æומטבוליזם לב 

גם  יש  כזו  ואגוס®ø אהה¨  ©הלוס  הגדולה  ליד הבוהן  הרגל 

ניתן  מתאים  וטיפול  מוקדם  באבחון  ובכן¨   ÆÆÆשלי לאמא 

בכף  השימוש  אופן  שינוי  ע¢י  הבעיה  היווצרות  את  למנוע 

ומאידך לשפר את הזרימה האנרגטית של  ביומיום¨  הרגל 

או  כליות®  טחול¨  ©קיבה¨  הרלוונטיים  הפנימיים  האיברים 

של  במרידיאנים  האנרגטית  הזרימה  את  לפתח  לחילופין 

Æהרגל≠ דבר שישפר את הדריכה

שיטת פלדנקרייז פותחה ע¢י הפיזיקאי והגßודוקא ד¢ר משה 

פלדנקייז ששילב בין שני התחומיםÆ הוא הבין שתנועה היא 

תנועה  ללא  להתקיים  יכול  אינו  האדם  וכי  ביולוגי¨  הכרח 

©בדומה לזרימת הצßי®Æ תנועה ניתנת תמיד לשיפור והשיפור 

הוא אין סופיÆ השיטה מיועדת לכל אדם המעוניין לשפר את 

לאיזון  יביא  פלדנקרייז  בשיטת  תנועתי  איזון   Æלנוע יכולתו 

Æאנרגטי¨ בדומה לעבודת המחטים בדיקור הסיני

מורה בשיטת פלדנקרייז ומטפל בדיקור מעניקים לתלמיד 

ידע ודרכים לחיזוק הגוףÆ הדיקור היפני שדרכו אני מטפל 

תמיד  נמצאות  לא  הדיקור  נקודות   Æהסיני מהדיקור  שונה 

עליונה¨  חשיבות  יש  המחט  החדרת  ולזוויות  מקום  באותו 

שעוזרת למוח להבין איך הוא פועל על השלדÆ כנ¢ל בשיטת 

בצורה  שלו  השלד  על  פועל  מאיתנו  אחד  כל  פלדנקרייז¨ 

שונה עד שלפעמים זו גורמת לנזקיםÆ המטרה היא להביא 

כשכולם מבצעים את  נכונה¨  בצורה  שיפעל  את התלמיד 

היא   ≠ משמע  מאמץ¨  וללא  בקלות  בדיוק  התנועה  אותה 

דבר¨  אותו  הולכים  החתולים  כל   ≠ שאומרים  כמו  נכונה¨ 

לאורך  שלנו  העצבים  מערכת  התפתחה  לכך  כנראה  כי 

Æהאבולוציה¨ דרך כל הגירויים והמכשולים

±

≤

>> עדות אישית
יÆש ©השם שמור במערכת®¨ מורה לחינוך גופני¨ 

בת ≥μ מאזור השפלה מספרת∫ 
¢דורבן¢  עם  חברה  של  המלצה  בעקבות  לאמנון  ¢הגעתי 

במרפק  אלבו¢  ו¢טניס  ימין  ברך  בצד  כאב  ימין¨  רגל  בעקב 

יד ימיןÆ הייתי מושבתת מפעילות¨ העליתי במשקל והטיפול 

הקונבנציונאלי הציע משככי כאבים  וזריקות קורטיזון שעזרו 

 Æלזמן קצר

לא  אבל  ספקנית¨  הייתי  דיקור  שאעשה  הציעה  כשחברתי 

היה לי מה להפסידÆ אחרי טיפולים של דיקור סיני ויפני יחד 

פלדנקרייז  שיטת  ע¢פ  מחדש  הגוף  חינוך  של  טיפול  עם 

 Æלתפקד וחזרתי  פסקו  הכאבים  בתהליך¨  אמנון  ששילב 

הטיפולים עזרו לי גם  בהורדה במשקל¨ האנרגיות חזרו לגופי 

ולמרבה הפלא ≠ כל מיני תופעות נוספות שהיו לי בגוף¨ כמו 

בשעות  מתוק  לאכילת  רצון  והרגליים¨  הידיים  בכפות  יובש 

Øמסוימות¨ הרגשת נפיחות בבטן אחרי האוכל והרגשת קוצים

 Æ¢נימול בשכמה השמאלית¨ נעלמו כתוצאה מהטיפולים

™™אמנון דוייב הוא מורה מוסמך לשיטת 
פלדנקרייז¨ מטפל בדיקור סיני ויפני

 ¨±μ פני הגבעה ßקליניקה ברמת גן∫ רח
∞≥≠∂±≥πμ≤μ ≠ רמת גן

ram@regavimÆcoÆil ∫דוא¢ל

?הידעתם
בשונה  היפני¨  הדיקור  בשיטת 

נעשה  מהדיקור הסיני¨ האבחון 

בעיקר באזור הבטן סביב הטבור 

שלנו  המערכות  כל   Æ®  HARA  ©

לגרוויטציה∫  בהתאם  פועלות 

הנשימה  העיכול¨  הדם¨  זרימת 

Æוהאיזון התנועתי
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>> עולם 
הטריאתלון

לשכבת  פעילים  חומרים  להחדרת  שיטה  היא  מזותרפיה 

או  פולשני  באופן  הזרקות  ע¢י  אם  הפנים¨  בעור  הדרמיס 

שיטה   Æ  ULTRAPEAL ≤≠ה מכשיר  ע¢י  פולשני  לא  באופן 

 Æ±πμ≤ זאת מוכרת בתחום הרפואה האסתטית כבר משנת

 øמה עושה המזותרפיה לעור שלנו 
בחומרים  העור  הזנת  מדהימות∫  הן  המזותרפיה  תוצאות 

ועל  העור  חיוניות  על  ששומרת  לחות  מייצרת  פעילים 

והעור מקבל מראה  נעלמים¨  מרקמו¨ הקמטוטים הקטנים 

רענן וזוהרÆ טיפול המזותרפיה גורם ליצירת קולגן ואלסטין¨ 

 Æשהינם אבני בניין חשובים של רקמת עורנו

 ø ULTRAPEAL 2 ≠מה מיוחד במכשיר ה  
מכשיר ה≠ ≥ ULTRAPEAL מאפשר טיפול מזותרפיה 

לא פולשניתÆ ייחודו של המכשיר הוא ביכולתו להחדיר 

לעור הפנים חומרים פעילים בלי הזרקות וללא תופעות 

לוואיÆ בעזרת מכשיר זה ניתן גם לטפל בבעיות של∫ אקנה¨ 

פיגמנטציה¨ קימטוטים והצערת עור הפניםÆ הטיפול נעשה 

Æע¢י רופאים מוסמכים בלבד

 øכמה זמן נמשך הטיפול 
משך טיפול הוא שעה¨ וכמות הטיפולים המומלצת על מנת 

Æלראות שיפור משמעותי היא חמישה

טיפול זה נחשב יחסית יקר בתחום טיפולי הפנים בשל העלות 

הגבוהה של המכשיר הייחודי¨ הרופאים והחומרים המגוונים 

Æוהרבים שבהם משתמשים במהלך הטיפול

 ™™ אנא קול היא בוגרת לימודי המכון הרפואי של הפקולטה 

רפואה  במגמת  בגרוזיה  טיביליסי  באוניברסיטת  לרפואה 

כללית ובעלת התמחות בקוסמטיקה פארה רפואית¨ מנהלת 

¢אלישע  הפרטית  הקליניקות  רשת  אסתטיקה של  תחום 

האסתטיקה  טיפולי  בתחום  המתמחה  אסתטיקס¢¨ 

Æהרפואית¨ הפארה רפואית והיופי

>> עניין של 
מזותרפיה - כל מה שרציתם לדעת  אסתטיקה

מאת∫ אנא קול  
 Æיש לנו מילה אחת בשבילכם∫ מזותרפיה øרוצים להעניק לעור שלכם מראה רענן וזוהר

מהי שיטה זו¨ כיצד היא פועלת¨ מה היא עושה לעור שלנו¨ ומה מיוחד במכשיר 
ה≠≥ ÆULTRAPEAL כתבה מאירת פנים 

נעים להכיר - ורטהיימר טריאתלון
רשת ¢ורטהיימר ספורט¢ הרחיבה את פעילותה והשיקה את ¢ורטהיימר טריאתלון¢& חנות 
מקצועית ראשונה מסוגה בישראל¨ המציגה תחת קורת גג אחת את המותגים המובילים¨ 

הציוד והידע המקצועי בתחום הטריאתלון 
והשיקה  פעילותה  את  הרחיבה  ספורט¢  ¢ורטהיימר  רשת 

המקצועית  והריצה  הטריאתלון  חנות  את  לאחרונה 

מולטי≠בראנד  שהינה  החנות   Æבישראל מסוגה  הראשונה 

מקצועית¨ מציגה ∞∂≤ מעלות סביב קטגוריות הטריאתלון¨ 

השחייה¨  בתחום  המובילים  המותגים  כל  את  הכוללת 

 Æהאופניים והריצה

של  התוכן  עולם  כל   את  כוללת  טריאתלון¢  ¢ורטהיימר 

הטריאתלון והריצה∫ התאמת נעליים מקצועית באמצעות 

וציוד  כביש  אופני  מקצועי¨  ביגוד   ¨shoe lab תוכנת 

מקצועיים  והכוונה  בייעוץ  מלווים  אלו  כל   Æטכני אבזור 

ממרתוניסטים  ומורכב  במיוחד  שגוייס  מקצועי  צוות  ע¢י 

חובבי  לכל  שואבת  אבן  מהווה  החנות   Æוטריאתלטים

הניתנים  הנוספים  לשירותים  הודות  הם  באשר  הספורט 

בה מעבר לרכישה מיידית כמו∫ הרצאות בנושא חידושים 

ספורט¨  פציעות  על  פיזיותרפיסטים  הריצה¨  בעולם 

השכרת מזוודות אופניים לטיולי אופניים בחו¢ל¨ המלצות 

שאלה  כל  ובעצם  למעוניינים¨  וטריאתלון  ריצה  לקבוצות 

Æמקבלת תשובה

כחלק  החדשה  הטריאתלון  חנות  את  לפתוח  ¢החלטנו 

אומר  בישראל¢¨  והריצה  מהתפתחות ספורט הטריאתלון 

 Æ¢ספורט ¢ורטהיימר  רשת  ובעלי  מנכ¢ל  ורטהיימר¨  רוני 

הספורט  חובבי  עבור  לרגל  עלייה  מקום  מהווה  ¢החנות 

וכן  ומשאבים¨  זמן  ובטריאתלון  בריצה  שמשקיעים 

לספורטאים מקצועיים¢Æ עוד מספר ורטהיימר כי בפתיחת 

 Æ₪ מיליון ±Æμ החנות הושקעו

בצורה  עוסקים  הטריאתלון  בחנות  העובדים  צוות  כל 

בכדי  וזאת  הטריאתלון¨  בתחום  ומקצועית  חובבנית 

 Æלהעניק את החיבור המושלם בין הלקוח¨ המוצר והשרות

וטריאתלטית  מרתוניסטית   ≠ פרי  מירב  הצוות∫  אנשי  בין 

Æמזה עשור¨ אלדר אשרי ≠ איש ברזל ורבים אחרים

בקרו אותנו בחנות∫ רחוב משכית μ≤ הרצליה פיתוח

∞π≠πμμπ≤≤∏ ∫ßטל Æ®≤∞∞± בניין מרכזים©

טריאתלון = תחרות ספורטיבית 
המשלבת שלושה סוגי ספורט: 
שחייה, רכיבה על אופניים וריצה

?הידעתם
היתה אחת מנותני החסות ™ ורטהיימר טריאתלון 

המקצועיים לקבוצת

MIZUNO ISRAEL שיצאה 
Æלמרתון אמסטרדם

עם איילות ≠ המועדון הגדול ™לחנות שיתופי פעולה 

בישראל לרצים וטריאתלטים¨ 

 ENDURE כמו גם עם קבוצת

≠ קבוצת הטריאתלון הגדולה 

Æביותר כיום בארץ
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הטיפולים  אחד  הינה  ניתוח  ללא  שומן  המסת 

הטיפול   Æהאסתטית ברפואה  ביותר  החדשניים 

בדיאטה  יורד  שלא  שומן  להעלים  אמור  החדשני 

זריקות  כמה  באמצעות  קפדני  אימון  במשטר  או 

 Æזעירות להמסת שומן

הטיפול נעשה ע¢י הזרקת חומר לאזור הרצוי¨ שם 

הגורם  פירוק של תאי השומן הספציפיים¨  נעשה 

  Æלשינוי מאזן השומן בגוף

 øכיצד מתבצע הטיפול
חומר בשם פוספטידיל כולין מוזרק לרקמת שומן 

האזור   Æהשומן תאי  את  בה  וממיס  עורית  תת 

אם  שגם  לכך  וגורם  ניפחו  את  מצמצם  המוזרק 

Æנשמין¨ השומן כבר לא יחזור לאותו אזור
 

 øלמי מיועד הטיפול 
המעוניינים  רגיל  משקל  בעלי  בריאים¨  לאנשים 

כפול¨  סנטר  כגון  נקודתי¨  שומן  מצבור  להעלים 

צוואר¨ מצבור שומן בעורף¨ בזרועות ועודÆ הטיפול 

אינו מיועד לאנשים שמנים הזקוקים להרזיה בכל 

Æחלקי הגוף

 øמה קורה למעשה במהלך הטיפול 
החומר¨ המוזרק לאזור שבו רוצים להיפטר מהשומן¨ 

הורס בהדרגה את תאי השומן¨ בהם נאגר השומן¨ 

Æותוך כשמונה שבועות השומן אמור להיעלם לגמרי

חשוב להבין כי אצל כל אדם נצבר השומן במקום 

בטיפול   Æהגוף ומבנה  גנטיקה  למין¨  אחר בהתאם 

לא מוציאים שומן¨ אלא מפחיתים את תאי השומן 

 Æבהם מתרכז השומן

לכמה זמן נראות התוצאות 

 øומה קורה אם משמינים שוב
לתמיד  הן  שהתוצאות  היא  המקובלת  ההערכה 

בדומה לאחרי ניתוח שאיבת שומן¨ מאחר והשומן 

 Æלא חוזר לאותו המקום

באזורים אחרים  עלולה להתרחש  חוזרת  השמנה 

Æשל הגוף ולא באלו שטופלו

כמות  של  איזון  ליצור  ניתן  הטיפול  באמצעות 

החלוקה  מאזן  של  שינוי  ע¢י  כלומר  בגוף¨  השומן 

של שומן¨ ניתן לפזר אותו בצורה שווה ואחידה¨ וכך 

למנוע תופעות של הצטברות שומן במקומות לא 

Æרצויים לאורך זמן

הרפואי  המכון  לימודי  בוגרת  היא  קול  אנא   ™™

טיביליסי  באוניברסיטת  לרפואה  הפקולטה  של 

התמחות  ובעלת  כללית  רפואה  במגמת  בגרוזיה 

תחום  רפואית¨ מנהלת  פארה  בקוסמטיקה 

אסתטיקה של רשת הקליניקות הפרטית ¢אלישע 

אסתטיקס¢¨ המתמחה בתחום טיפולי האסתטיקה 

Æהרפואית¨ הפארה רפואית והיופי

>> נלחמים 
מהפכת המסת השומןבשומן

מאת∫ אנא קול  
זה נשמע אולי כמו קסם¨ אך טיפול חדשני של המסת שומן עשוי לשנות את 

חייהם של אנשים רבים ולהפוך אותם לרזים יותרÆ איך עושים זאתø באמצעות 
הזרקות זעירות¨ בלי ניתוח ועם היכולת לשנות את מאזן השומן בגוף 
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A NEW DAY
הרזיה בטוחה בשיטת 3 הצמידים

פטנט
עולמי

מעגל של דיאטה¨ הרזיה והשמנהÆ כולנו 
רוצים להיות רזים¨ חטובים ונחשקים 

אך המציאות מוכיחה כי רובנו נכשלים 
 Æבמשימה זו

 A new  בערכת הרזייה הבטוחה של 
day  מעמידה לרשותך גישה רעננה¨ 

שאינה עוסקת בסימפטומים המובילים 
להשמנה אלא מתמקדת במקום בו הגוף 

והנפש מתחבריםÆ באמצעות התהליך 
המובנה לשינוי אופן החשיבה שמציעה 
שיטת A new day¨ תמצא את עצמך 
עד מהרה שולט במחשבות השליליות 

המציפות אותך¨ מפרגן לעצמך בלי 
להתבייש ושולט בחייך באמצעות 

Æטכניקות של דמיון מודרך
רעיון השליטה במחשבות ובתאוות 

הזלילה העומד בבסיס שיטת ההרזיה 
A new day  מלווה בשלושה ¢שומרי 

ראש¢ בדמות צמידי סיליקון צבעוניים 
בצבעים שונים¨ אותם יש לענוד על 
פרק היד ≠ כל צמיד בשלב הטיפולי 

המתאים לוÆ צבעם של הצמידים∫ אדום¨ 
כתום וצהוב אינו מקרי אלא שאול 

מהמרכזים האנרגטיים ©הצßאקרות® 
שבגופנו¨ האחראיים לתודעה ושולטים 

בתחושת האיזון¨ השלווה¨ האופטימיות¨ 
Æהיצירתיות ועוד

שיטת A New day יוצרים רפלקס 
מותנה חיובי על המוח ≠ מעיין ¢אילוף¢¨ 

המאפשר לנו ליצור הרגלי אכילה חדשים¨ 
על≠פי הצורך ולא על≠פי הרצון שבדרך 

כלל אינו יודע שובעÆ הודות להרגלי אכילה 
 A New חדשים אלו¨ הדיאטה בשיטת

day¨ מצליחה לשמור על יעילותה לאורך 
זמן¨ כי הצמיד האחרון מלווה אותנו לכל 

Æ®הזמן ©לא מסירים אותו

ענת מאיר מדריכת כושר בכירה בוגרת מכון וינגייט 
ומנחת תוכניות טלוויזיה∫ ¢כושר טוב ישראל¢¨ ¢כושר 

 Æעל הבוקר¢ ואייטמים בנושא בריאות¨ כושר ותזונה

ענת¨ בעלת ניסיון של ∞≥ שנה בתחום¨ מביאה את 

ביניהם  בארה¢ב¨  שונים  מכנסים  החידושים  מיטב 

כנס הכושר האירובי הגדול של חבר IDEA. מהכנס 

האחרון שהתקיים בלוס≠אנגßלס ∞±∞≥¨ הביאה ענת 

את המכשור החדיש ביותר אשר יעזור לכם לחזק¨ 

Æלעצב את הגוף ולשרוף שומנים

מחפשים פתרון מיידי מחפשים פתרון מיידי 
לחיטוב הגוף, לחיטוב הגוף, 
ירידה במשקל ירידה במשקל 

ושמירתו לאורך זמן?ושמירתו לאורך זמן?

לחיזוק¨ עיצוב הגוף ושריפת שומנים ניתן 

 raanan_anat@012.net.il ∫ליצור קשר במייל

www.anatmeir.co.il ∫אתר הבית
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www.rosen-meents.co.il1-599-50-10-90–חפשו אותנו ב

רשת חנויות אופניים ואקסטרים המובילה בישראל

 אופני פעלולים עם שלדת פלדה מחוזקת במיוחד לקפיצות,
BMX תרגילים ומסלולי   

 אופני הרים עם בולמי זעזועים עוצמתיים במיוחד לנוחות
   ואחיזה אופטימאליים

 אופני כביש מקצועיים עם מזלג CARBON ROAD חזק וקל במיוחד

&Biking
מגוון מבצעים שעושים חשק 

לצאת לשטח

Extreme

 נהריה: outlet, שד’ הגעתון 46, רחוב ראשי  קרית מוצקין: רח’ אוסישקין 1 (כביש חיפה נהריה)  כרמיאל: חרושת 33, א.ת. כרמיאל  משגב: א.ת. תרדיון  עפולה: רח’ קהילת ציון 
חיפה: קניון קסטרא, דרך פרויד  חיפה: שדרות ההגנה 105 (כביש חיפה-ת”א)  נתניה: רח’ האורזים 4, א.ת. ישן, ליד הום סנטר  רעננה: רח’ היצירה 12, א.ת. רעננה  40, א.ת. עפולה 
 פתח תקווה: רח’ דוד מרכוס 54, א.ת. סגולה  תל אביב: דרך מנחם בגין 116 (ליד מרכז עזריאלי)  תל אביב: נמל ת”א, צמוד לכניסה משמאל  תל אביב: outlet, הירקון 40, ליד בית 
האופרה  תל אביב: אוניברסיטה, אינשטיין 68 בקרוב!  ראשון לציון: לישנסקי 17, א.ת. ראשון מערב  מודיעין: רח’ המלאכות מתחם one  אילת: המלאכה, פינת כביש דרך הערבה

* המבצע עד ל 19/11/2010 או עד גמר המלאי, הרשמה למועדון בכל סניפי הרשת, דגמי 2009, התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

אופני
MERIDA M-70

אופני הרים עם שלדת אלומיניום

קלה וחזקה. אחריות ל- 15 שנה.

VISION BMX IGNEUS
מחיר מבצע

₪399
מחיר לצרכן

₪700

מחיר מבצע
SCHWINN ELITE 405

₪3,999
מחיר לחברי מועדוןמחיר לצרכן

₪3,519 ₪5,000

מחיר מבצע

₪2,999
MERIDA ROAD 901

מחיר לחברי מועדוןמחיר לצרכן
₪2,639 ₪3,400

רק

₪799
₪1,100

GT AVALANCHE 1.0V
מחיר מבצע

₪3,199

 אופניים רב–תכליתיים, 27 הילוכים, המתאימים גם לטיולי שבילים רגועים וגם לסינגלים קשוחים

MONGOOSE KHYBER ELITE

₪6,799
מחיר לצרכן
₪10,000

מחיר לחברי מועדון
₪5,983

מחיר לצרכן
₪3,400

מחיר לחברי מועדון
₪2,815

FREEDRIVE אופני ALL MOUNTAIN אגרסיביים לשטח עם מתלה                   165 מ“מ

מחיר מבצע

מהיבואן לצרכןישירות 


