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לבחירה, החל מהצרת היקפים,

עיצוב וחיטוב הגוף, דרך טיפולי ליפטינג 
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ב- המכשיר המתקדם בעולם
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ולקבל תוצאות מדהימות ובמהירות.

המרכז להתחדשות הגוף
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עבר הכשרה מקצועית

. במשרדי 



גיליון זה מתפרסם מעט אחרי תום 
פסטיבל הסופגניות של חנוכה. החג חלף, 
והחורף מכה בעוז. זה עתה החלה העונה 

הסגרירית בה אנו מבלים יותר בבית, 
קרובים אל הספה והמקרר, ונושאים על 
עצמנו עודפים, עוד מתקופת החגים. אז 
מה עושים? קמים מהספה, פותחים את 

הגיליון שהכנו לכם, ויוצאים לדרך חדשה 
– בה נשמור על גוף חטוב ובריא. כי מי 

לא רוצה להחליף את הצמיגים בשרירים 
וליהנות מבטן שטוחה ומוצקה? 

למי שמתקשה להגיע לחדר כושר, 
הקדשנו כתבה מיוחדת על  הכנת 
חדר כושר ביתי, ואם אתם בדרך 

לחופשה, גם עליכם חשבנו והכנו 
כתבה המסבירה לנו איך לשלב חופשה 

עם פעילות גופנית הכוללת גמישות 
ומתיחה. עוד אנחנו מציגים בגיליון: 

מכשירים חדשים של עדי מאיר אשר 
יסייעו לנו במיצוק וחיטוב הגוף ונעלי 

ספורט המעוצבות עי טכנולוגיה 
חדישה אשר תסייע לנו לחיזוק שרירי 

הרגליים.
שלל תרגילי כושר בהדרכתי, 

הלקוחים מתוכנית הכושר שלי 
"בקצב הכושר" המשודרת בימי 

שבת בערוץ 10 ומדי בוקר בערוץ 
 HOT V.O.D-הבריאות (וכל הזמן ב

בקטגורית הלייף סטייל). אלה 
תרגילים שכל אחד יוכל לעשות 

ויעניקו לכם הרגשה טובה וכיפית בביצוע.
אני ממליצה לכם להיעזר בזמן הפעילות בשעון דופק ובמד צעדים, לבחור בבגד ספורט נוח, סופג 

זיעה, אוורירי ונעים ללבישה (ראו את הבגדים של "רוון" שלבשתי לצילומים בגיליון זה) וכמובן נעלי 
ספורט נוחות בולמות זעזועים.

מלבד לפעילות הגופנית ולשמירה על תזונה נכונה, שמדגימים כאן במגדלי הים התיכון ובמרכז הארצי 
לפיתוח מנהיגות באריאל, שם תמצאו גם פעילויות מאתגרות ליחידים, קבוצות וזוגות (מומלץ מאוד!)

לסיום, אני ממליצה למי שבאמת חשוב לו גוף חטוב ומוצק לשקול טיפול אסתטי, דוגמת הטיפולים 
שמציע לנו ד"ר איימס (ראו כתבה בגיליון), כי השילוב האופטימלי לגוף חטוב כולל פעילות גופנית, 

תזונה נכונה וטיפול אסתטי נאות.
כל טוב וגוף חטוב!

www.anatmeir.co.il
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עורכת תוכן: קרן אוחיון

ענת מאיר היא בוגרת מכון וינגייט, בעלת תואר שני בחינוך גופני ותקשורת באוניברסיטת בר אילן, מורה לחינוך גופני ומדריכת כושר בכירה ומאמנת 
אישית. ענת מגישה 3 תוכניות כושר בטלוויזיה: "כושר טוב ישראל", המשודרת כ-6 שנים מדי בוקר בערוץ 1, "כושר על הבוקר", בערוץ הספורט וכיום 

בערוץ הישראלי בארה"ב ו"בקצב הכושר", בערוץ הבריאות וערוץ 10. בכל התוכניות ענת משמשת מנחה ויועצת מקצועית. 
בנוסף, ענת מדריכה כיום ב "הולמס פלייס" הרצליה פיתוח, בקאונטרי הרצליה ובמועדון הספורט ברמת פולג.
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להשיג ברשתות הספורט, רשתות חדרי הכושר והחנויות המובחרות



בריאות ים תיכונית
ביקורים  פחות  ובריאה –  נכונה  תזונה  בצד  גופנית  פעילות  יותר  פשוטה:  המנצחת  הנוסחה 

במרפאה, מחלות וכאבים. ענת מאיר יצאה למגדלי הים התיכון לבחון איך מיישמים זאת?

הכושר",  "בקצב  הטלוויזיה  תוכנית  מנחת  מאיר,  ענת 
שם  ובחנה  התיכון"  הים  "מגדלי  ברשת  לסיור  יצאה 
את הפעילות הגופנית שמבצעים הדיירים. בסיומו של 
הסיור, הודיעה ענת שמניסיונה המקצועי היא מסיקה 
את  לאמץ  וגם  המקום  להמלצות  להקשיב  שכדאי 

התרגילים המוצעים בעמוד זה.
השרון,  רמת  בסניף  הבית  מנהל  רוטשילד,  אביגדור 

עוסקים  דיירים   178  - דיירים   220 ש"מתוך  אומר 
הפעילות  בשבוע.  אחת  פעם  לפחות  גופנית,  בפעילות 
בנויה משילוב של שיעורי חיזוק, צפיפות העצם, שיפור 
כשכל  ועוד,  במים  פעילות  ומתיחות,  גמישות  היציבה, 
בצד  זה.  לגיל  המתאימים  באביזרים  מלוות  הפעילויות 
פעילויות אלה כל דייר מוסיף לו שיעורים בהתאם לצורך 
הפרטני שלו, למשל: אם שמים לב שיש תופעת איבוד 

תעזור  אשר  ייחודית  פעילות  מייצרים   - משקל  שיווי 
אנשים  מגיעים  גם  כך  בנושא.  האחיזה  את  לשפר  לו 
לפעילות  הכושר  חדר  את  פוקדים  אינם  כלל  שבדרך 
לשפר  שמטרתן  בפעילויות  ומשתתפים  הגופנית, 
ולשדרג את איכות החיים. חיבור בין הפעילות הגופנית, 
התזונה הנכונה והרפואה הקונבנציונלית (תרופות) – הוא 

השילוב המושלם לחיים טובים ובריאים".

לפניכם מספר תרגילים שמומלץ לבצע בין פעמיים לשלוש בשבוע, כמובן לפי גבול היכולת: 

 - האביזר  את  מורידים  במים:  גופנית  פעילות 
וליישר  השכמות  כלפי   - בתמונה  האדום  "הנודל" 
מיישרים.  מכופפות  בירכיים  מעלה,  כלפי  ידיים 
במים הפעילות תתבצע ביתר קלות. תוך כדי עבודת 

הידיים ניתן לעשות גם צעדה במקום. 

לפנים  הידיים  את  מיישרים   – במים  פעילות 
ומכופפים את המרפקים לאחור. הפעילות מחזקת 

את חלק הגוף העליון בעזרת התנגדות המים.

עבודה בעזרת גומיה על צידי הגוף.

הגומייה  משיכת  ידי  על  אחורית  יד  על  עבודה 
לאחור.

הירך  של  פנימי  והחלק  הבטן  חיזוק  על  עבודה 
בעזרת כדור גמיש.

כדורים   2 בעזרת  התחתון  הגוף  חלק  על  עבודה 
(גדול וקטן): מבצעים מעיכה של הכדור הקטן כלפי 
פנים ומעיכה של הכדור הגדול כלפי מטה. הפעילות 

עוזרת גם בשיפור שיווי משקל.

צילום: אבי שי; ביגוד: רוון; הנעלה: פיט פלופ; מדגימה: ענת מאיר. הצילומים נערכו במגדלי הים התיכון ברמת השרון, בחדר הכושר, בסטודיו ובבריכה.

.1.2.3

.4.5.6

(*מומלץ להיוועץ ברופא – לפני תחילת הפעילות)
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להיות חטובה ומוצקה 
במאמץ מינימלי

תארו לכם את החלום הבא מתגשם: עומדים על מכשיר במשך 10 דקות, ומרזים! ובכן, זה 
לא חלום, עדי מאיר מציגה מכשיר אימון חדשני ברטט שעמידה עליו במשך עשר דקות ביום 

משפיעה באופן ממשי על הרזיה, מיצוק, חוזק השלד ושריפת שומנים. איך זה עובד?

חדשני,  אימון  מכשיר  הוא   Dream Healther ה- 
הרטט  טכנולוגיית  על  המבוסס  מולטי-פונקציונאלי 
שמאפשרת   (Lipolysis Vibration) הכלל-גופי 
שומנים  לשריפת  הנדרש  הזמן  משך  את  לקצר 
תנוחות  בחמש  הגוף  משרירי  כ-80%  של  וחיזוקם 

בלבד. 
המכשיר מציג שיפור השונה מהטכנולוגיות האחרות 
הקיימות בשוק בזכות המבנה הייחודי שלו, המורכב 
ובזכות  בשני  אחד  תלויים  שאינם  משטחים  משני 
תנועה  היוצרת  ואופקית  אנכית  ויברציה  נוצרת  כך 
טכנולוגיה  של  היתרון  נדנדה.  המדמה  ספיראלית 
באיזור  גסות  תנודות  בהפחתת  הוא  זו  ייחודית 
המסיטות  מתונות  לתנודות  השדרה  ועמוד  הראש 

את העומס אל השרירים, הרצועות והגידים. 
האימון ברטט מבוסס על כוח מכני המעורר את יצר 

התגובה והקואורדינציה של המתאמן, עצם העמידה 
משך  משקל  שיווי  על  שמירה  מחייבת  המכשיר  על 

כל זמן הפעילות.

היחיד שמפחית שומן בבטן
מנחים  בכמה  מתבצעת  המכשיר  על  העבודה 
המאפשרים עבודה על מרבית שרירי הגוף כשהדגש 
הוא   Dream Healther ה-  הליבה.  שרירי  על  הוא 
בבטן  השומן  כמות  את  שמפחית  היחיד  המכשיר 
בעמידה  התת-עורית  השומן  רקמת  את  ומקטין 

סטאטית בלבד.
הרטט הכלל-גופי משפר את קצב חילוף החומרים, 
ומגדיל  מפתח  הגוף,  של  הקלורי  הניצול  את  מגדיל 
וכמובן  בצלוליט  בטיפול  מסייע   שריר,  רקמת  את 
מצריך  שאינו  קצר  אימון  באמצעות  להרזיה  גורם 

מאמץ.

ושיפור  הגוף  חיטוב 
הבריאות

בינלאומיים  מחקרים  עשרות 
מוכחים  שאימון במכשיר הרטט 
מרשימים  לשיפורים  מוביל 
חיזוק  הסיבולת,  בתחום  ביותר 
השרירים, ניצול מאגרי השומנים 
במכשיר  השימוש  הגוף.  וחיטוב 
מחלות  ובמניעת  בטיפול  יעיל 
בריחת  כולסטרול,  עודף  ובהן 

סידן, יציבה, בעיות הקשורות לעמוד השדרה ובעיות 
מפרקים כרוניות, דליפת שתן בעת מאמץ, עצירות, 
בעקבות  מוחלשים  ומפרקים  רפויים  שרירים 
מראים  בעולם  רבים  מחקרים  ניתוחים.  או  פציעות 
השיקום  בתחומי  לשמש  יכול  ברטט  שהאימון 
יעיל  גם  הוא  הממוצע.  לאדם  כאימון  וגם  השונים 
השלישי  הגיל  בקרב   היומיומי  התפקוד  לשיפור 
כשהובאו בחשבון רמות תדר האימון משכו והשיטה. 
שיווי  שיפור  השרירים,  בחיזוק  ליעילותו  הודות 
המשקל, הגדלת הגמישות וטווח התנועה, הפחתת 
כאבים כרוניים, שיפור הקשר בין הגוף לנפש, חיזוק 
העצמות, או הגברה בהפרשת הורמונים המשפרים 
מהווה   Dream Healther ה-  הרוח,  מצב  את 
הוא  החיים,  איכות  לשיפור  אולטימטיבי  מכשיר 
תורם לתחושת חיוניות, נמרצות, ומפיג תחושות של 

לחץ ודחק.
לאנשים שאינם עוסקים בספורט בכלל ולאוכלוסיות 
מבוגרות או שיקומיות, שיטת אימון זו יכולה להיות  

פתרון מצוין להפעלת הגוף. 

* קבוצת עדי מאיר, מהחברות המובילות בישראל 
בשנת 2004  נוסדה  והיופי,  הגוף  התחדשות  בענף 
זה  ייחודי  תחום  לקדם  במטרה  מאיר,  עדי  ע"י 
פתרונות  של  רחב  מגוון  באמצעות  בישראל, 
וטיפולים ייחודיים ומתקדמים.  חברת הסחר עדי 
מאיר גלובל עוסקת ביבוא ושיווק מכשירי בריאות, 

הרזיה, חיטוב ואסתטיקה מהמתקדמים בעולם.

מאת ריקי אורי

מדגימה: ענת מאיר מנחת תוכנית "בקצב הכושר"בטלויזיה; ביגוד: רוון צילום: אבי שי
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קרייזי  פיט - הסוד למראה 
צעיר ולגוף חטוב!
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מסלול הריצה הטוב ביותר 
עבורך מבית 



מהפכת הנעליים
הנעליים  את  להשיג  ניתן  וכעת  תאוצה  תופסת  יציבות  הלא  הנעליים  של  הפופולאריות 
של  מרשים  במגוון  בארץ  גם  הבריטית,   "FITFLOP" של  היציבה  ומשפרות  המחטבות 

עיצובים טרנדיים

מהי נעל לא יציבה? מדובר בפיתוח הנועד לחקות 
שווי  ערעור  ידי  על  טבעית,  הליכה  של  תהליך 
רגליים  שרירי  להפעיל  למוח  הכרח  ויצירת  משקל 

לתיקון ה"עיוות".
הפיתוח נעשה תוך ניפוץ מוסכמות לגבי פתרונות 

נוחות מוכרים כגון מדרסים ובולמי זעזועים. 

שהראו  בדיקות  על  מבוסס  אלה  נעליים  פיתוח 
לסוג  הרגל,  את  מקבעות  מסורתיות  נעליים  כי 
מכך  וכתוצאה  יחפה,  לא   - טבעית  לא  הליכה  של 
נעליים  ביו-מכנית,  מבחינה  שרירים.  מתנוונים 
על  להליכה  דומה  אפקט  יוצרות  יציבות  בלתי 
ים.  חול  או  דשא  כמו  ישר,  לא  או  רך  משטח 
במהלך הליכה מסוג זה קבוצות השרירים בגפיים 
ולפרקי  יותר  מהר  להגיב  נדרשות  התחתונות 
אותן.  ומאמן  המאתגר  דבר   - יותר  ממושכים  זמן 
בלתי  נעליים  הנועלים  אלה  חשים  מכך  כתוצאה 
קבוצות  של  המוטורית  בבקרה  שיפור  יציבות 
מביאות  בנוסף  ובכוחן.  המעורבות  השרירים 
בהליכה  העומס  הורדת  ביציבה,  לשיפור  הנעליים 
הרגליים  בכפות  כאבים  הפחתת  התחתון,  מהגב 
והפחתת הזעזועים שסופג עמוד השגרה תוך כדי 

הליכה.

המחקרים מוכיחים כי טוב
לביומכניקה  המעבדה  ראש  איילון,  משה  דר' 
ומנהל  בוינגייט  וספורט  גופני  לחינוך  במכללה 
מסביר:  אביב,  בתל  קלינית  לביומכניקה  המרכז 
שינויים  ידי  על  יציבות  חוסר  יצירת  של  "השיטה 
ותוספות במבנה הסוליה, ידועה ונבדקה במחקרים. 
של  יותר  מאומצת  להפעלה  גורם  היציבות  חוסר 
השרירים ברגליים והישבן ומערב קבוצות שרירים 
רבות יותר בהליכה ואפילו בעמידה סטאטית. זאת 
לצד שיפור היציבה והשלכות בריאותיות נוספות".

חברת פיטפלופ ובראשה מריסה קליגור – מאמנת 
את  להביא  הראשונה  הייתה  בריטית,  כושר 
יפים  כפכפים  יצירת  דרך   - להמונים  הטכנולוגיה 
העלויות  צמצום  וכן  לנעילה  קלים  ואופנתיים, 
לסוליה  המעבר  לצרכן.  המחיר  את  שהוזילו 
"מהונדסת" פתר את בעיות האסטטיקה ואת משך 

ההסתגלות לשיטת ההליכה החדשה.

להיסטריה  והביא  השתלם  פיטפלופ  של  ההימור 
הציבור  של  למודעות  בבד  ובד  המותג  ברכישת 
הצלחה  יציבות.  לא  נעלים  של  העצומים  ליתרונות 
זו הובילה להרחבה של כל הקטגוריה ולכניסתם של 
שחקנים חדשים, שקודם לכן לא התעניינו כלל בכיוון 

זה ועסקו בספורט והנעלה המוניים ופשוטים יותר.
 

קליל, כיפי ובריא
כיום  נוספים  מותגים  ושל  פיטפלופ  של  המסר 
ולא  וכיפי  קליל  בריאותי  מוצר  מדגיש  לעבר,  בניגוד 
מציעות  הנעליים  רפואיות.  לבעיות  אורטופדי  פתרון 
ובנוחות,  בקלות  כושר  לעשות  אפשרות  אחד  לכל 
להפעיל  בטכנולוגיה,  הגלומים  מהיתרונות  ליהנות 
נכונות  ויציבה  מהליכה  ליהנות  וגם  הגוף  את  יותר 
ואיכות  הנוחות  תחושת  על  ישירות  המשפיעות  יותר 

החיים.

מוביל  מותג  הם  פיטפלופ  ונעלי  כפכפי  כאמור 
מעל  בעולם  נמכרו  כה  עד  אלה.  נעליים  בקטגוריית 

5 מליון זוגות. 

הליכה  יציבות,  אי  היוצרת  לטכנולוגיה  הודות 
וחיטוב  בעיצוב  מסייעת  פיטפלופ  בנעלי  יומיומית 
הישבן והרגליים, מקלה על שמירת הגזרה ולמעשה 

מספקת התעמלות ופעילות גופנית תוך הליכה.

העומס  הורדת  יציבה,  שיפור  נוספים:  יתרונות 
בכפות  כאבים  הפחתת  התחתון,  מהגב  בהליכה 
השגרה  עמוד  שסופג  הזעזועים  והפחתת  הרגליים 
יוצאת  נוחות  תחושת  תוך  זאת,  כל  הליכה.  כדי  תוך 
לאופן  הסוליה  של  מושלמת  התאמה  בשל  דופן, 

פעולת השרירים והגוף במהלך הליכה.

אופנה  ברשתות  פיטפלופ  נעלי  את  להשיג  ניתן 
קובה,  ג'ק  אוריג'ינלנס,  רשת  מובילות:  ובריאות 
ולגב  לרגל  בריאות  מרכזי  אבידור   ,NEWS קליגולה, 

ועוד מגוון רחב של חנויות ברחבי הארץ.

 פרטים נוספים באתר הבית: 
www.fitflop.co.il

או בעמוד הפייסבוק:
fitflop.Israel
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אחוזת רפאל בתנועה

12

מדריכת הכושר ענת מאיר ביקרה באחוזת רפאל לרגל צילומי תוכנית הכושר שלה ומציעה 
מספר תרגילים שכל אחד יכול לבצע בבית וכמובן - בחיק הטבע

מומלץ  שלנו  הגמישות  את  ולשכלל  לפתח  כדי 
מתיחות  לבצע  מומלץ  גמישות.  תרגילי  לבצע 
מידי יום במשך כ-10 דקות. המתיחות חשובות לנו 
לגמישות המפרקים להגדלת טווח התנועה, מניעת 
פציעות והקלה בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות. 
ואז  שניות  כ-15-10  במשך  תרגיל  כל  לבצע  יש 

להחליף צד.
ל"אחוזת  יצאנו  מומלצים  תרגילים  כמה  לבחור  כדי 
את  וכמובן  סלבריטאים  באירוח  המצטיינת  רפאל", 
כלל הציבור, וגם תוכניות טלוויזיה כגון "מחוברים", 

"מגזין בראש צעיר" ו"בקצב הכושר". 
בנויות  נפרדות  סוויטות  שלוש  ישנן  רפאל  באחוזת 

אבן ובעלות חצרות פרטיות עם בריכה וג'אקוזי ספא 
גדול בחצר הפרטית. בסוויטת רפאל היוקרתית ישנה 

גם סאונה יבשה ובריכה מחוממת פרטית בחורף.

במפלס  רויאל,  סוויטות  שלושת  התחתון  במפלס 
ובו  שינה  אזור  סוויטה  בכל  רפאל.  סוויטת  העליון 
מלטפות  וכריות  עמינח  של   spa king size מיטת 

עם מצעים לבנים בוהקים וריחניים.

האורחים יכולים להינות ממטבחון המצויד במכונת 
מים  מתקן  מיקרו-גל,  מצויד,  מיני-בר  אספרסו, 
ובה  רחצה  פינת  יש  סוויטה  בכל  ועוד.  קרים  חמים 

וחלוקי  מגבות  סבונים,  גשם,  ברז  עם  מקלחון 
רחצה.

משמשים  גדול   lcd ומסך  היקפית  סאונד  מערכת 
לצפייה מהמיטה או מהסלון כמו כן בכל סוויטה יש 

חיבור לאינטרנט אלחוטי.

הבוקר  ארוחת  את  לבחור  יוכלו  הסוויטה  אורחי 
להם  הנוחה  בשעה  והעשירה  המפנקת  הערוכה, 
בשקט  ולסעוד  הסוויטה  בתוך  או  הפרטית  בחצר 

ובפרטיות מוחלטת.

ביגוד - רוון; נעליים - פיט פלופ; צילום -אבי שי  

   http://www.ahuzatrafael.co.il 052-7711618 :אחוזת רפאל, מושב אבן מנחם, גליל מערבי . טלפון להזמנות

הגוף  ולצדדי  לזרועות  מתיחה  תרגיל  מס. 1:  תרגיל 
אפשר  בבית,  כזה  מוט  לך  אין  אם  מוט.  בעזרת 

להשתמש במקל של מטאטא.

גוף  וחלק  זרועות  לשכמות  מתיחה   :2 מס.  תרגיל 
לכם  אין  (אם  וגומיות  בר  מכשיר  בעזרת  תחתון 
של  מקל  בעזרת  לעבוד  תוכלו  כאלה,  אביזרים 

מטאטא)

תרגיל מס. 3: מתיחת חלק גוף עליון בעזרת חישוק. 
למי שאין את האביזר יכול להישתמש במגבת. 



טיפול בטכניקות עיסוי ספורטיבי   
לספורטאים חובבים ומקצועיים.   

 אישור וייעוץ לפעילות גופנית כללית 
   ובחדר כושר. 

 אישור לעיסוק בספורט תחרותי בהתאם 
   לחוק הספורט.

 הערכות תפקוד והנחיות אימון לספורטאים 
   מקצועיים וחובבים.

אבחון וטיפול בבעיות רפואיות הקשורות   
לפעילות גופנית.  

אבחון וטיפול בפציעות ספורט ע"י רופאים   
אורתופדיים המתמחים בתחום.   

טיפול פיזיותרפי שיקומי ע"י פיזיותרפיסטים   
בכירים המתמחים בספורט.   

ייעוץ בבניית תוכניות אימונים ומעקב ע"י     
מאמנים בכירים בענפי הסבולת והכדור. 

מגוון השירותים במרכז:
 אבחון וייעוץ בפיזיולוגיה של המאמץ ע"י  

   פיזיולוגים בכירים שהתמחו בתחום.
 אבחון וייעוץ תזונתי פיזיולוגי לירידה,

   שימור או עליית משקל.
 אבחון וייעוץ בתזונת ספורט לספורטאים  

   חובבים ומקצועיים. 
 אבחון וייעוץ בפסיכולוגיה של הספורט 

    לספורטאים חובבים ומקצועיים
  (אפשרות לאימון מנטאלי).

לפרטים: מאוחדת ספורט, ליד התאחדות לכדורגל 
באצטדיון רמת גן (שער 3) טל. 03-5705999

המרכז פתוח למבוטחי כל נותנות שירותי הבריאות!

"מאוחדת ספורט" - המרכז הגדול והמתקדם לרפואת ספורט בישראל מעמיד 
לרשות הספורטאים ומבוטחי כל נותנות שירותי הבריאות, צוות מקצועי וצמוד 

של מומחים בכל תחומי הספורט

תהנה מהספורט
תשמור על הגוף



עיקריים  מכשירים   5 לנו  מדגימה  אנרג'ים  חברת 
המקום  אם  בבית.  אצלכם  שיהיו  שכדאי  ומומלצים 
מאפשרים  אינם  לרשותכם  שעומדים  התקציב  או 
לבחור  מומלץ  זה,  בעמוד  המוצרים  כל  את  לאכלס 
במכשיר אירובי אחד פלוס מולטיטריינר וכדור הפיט 
בול. באמצעות מכשירים אלה - נגמרו התירוצים: גם 
מגיע  הוא   - הכושר  לחדר  ללכת  הצלחתם  לא  אם 

אליכם הבייתה ואפשר לעבוד.
קלוריות  לשריפת  ביותר  חשוב  האירובי  האימון   
אירובי  אימון  לבצע  מומלץ  ולכן  הלב  שריר  ולחיזוק 
כמובן  לשעה,  דקות   45 בין  בשבוע  פעמים   5-4 בין 
יותר  לנו  ויש  במידה  ובהדרגתיות.  היכולת  גבול  לפי 
ממכשיר אירובי אחד, האימון שלנו הרבה יותר מעניין 

ופחות משעמם ומגוון. 
וכך  אירובי  מכשיר  כל  על  דקות  לעבוד 15-10  נוכל   

להעביר את הזמן יותר מהר.
חלקי  כל  את  ונעצב  נחזק  המולטיטרינר  בעזרת   

הגוף, מומלץ לעבוד עליו כ - 3 פעמים בשבוע. 
וזאת  האימון  בסוף  מתיחות  לבצע  ביותר  חשוב   

מומלץ לבצע בעזרת הפיט בול.
ובסוף  כוח  לאימון  עיברו  אירובי  אימון  עם  התחילו   
גבול  לפי  תמיד  לעבוד  יש  המתיחות!  על  הקפידו 

היכולת ולהתקדם בהדרגתית . 
 עוד אפשרויות לפעילות גופנית ביתית תוכלו לראות 
בתוכנית "בקצב הכושר" המשודרת בימי שבת בשעה 
09:45 בבוקר בערוץ הבריאות. חברת אנרג'ים מציגה 
תוכלו  אשר  ידידותיים  אביזרים  של  רב  מס  בתוכנית 

להיתאמן באופן עצמאי עימם.
מומלץ לבחור בביגוד נוח, אוורירי, סופג זיעה, גמיש 
ורך על מנת שלא יגביל אותנו בתנועה וכמובן שהיופי 

והגיוון חשובים גם כן!

ויוצרת  מנחה  מאיר,  ענת  היא  והמדגימה  הכותבת 
רוון ביגוד:  הכושר".  "בקצב  הטלויזיה   תוכנית 

כך תבנו חדר כושר פרטי
מאת ענת מאיר

אליפטיקל-מכשיר המיועד לפעילות אירובית המשלב עבודת רגליים וידיים. מסילה נעה-מכשיר המיועד לפעילות אירובית

אופני רכיבה - מכשיר המיועד לפעילות אירובית מולטיטריינר - מכשיר העובד על חיזוק ועיצוב כל חלקי הגוף
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 באריאל מפתחים מנהיגות
דרך ספורט אתגרי

16

ראש  של  לשעבר  גיסין,יועצו  רענן  ד"ר  זוגה  ובן  הכושר"  התוכנית "בקצב  מנחת  מאיר,  ענת 
הממשלה אריאל שרון, יצאו ליום חוויה אתגרית במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל 

המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות הוא מרכז ייחודי מסוגו 
תפיסה  עם  אתגריים  מתקנים  משלב  והוא  בישראל 
וקבוצות.  יחידים  להעצים  שמטרתם  חינוכית-ערכית 
המוטו המוביל את המרכז הוא שכל אחד יכול יותר למען 
הרעיון  והמדינה.  החברה  הקהילה,  משפחתו,  עצמו, 
נולד בעקבות הקשר בין ראש העיר רון נחמן לתורמים 
התר וברוס ג'והנסטון שהם בעלי חווה חינוכית  אתגרית 
על  אישיים  כישורים  בפיתוח  נוגעת  אשר  בארה"ב 
בסיס ערכים, אמונה ואתגר. בעקבות קשר זה יוצאות 
 ב-10 השנים האחרונות משלחות נוער מאריאל לחוות 
ה-JH בארה"ב במטרה להשתתף בפעולות הייחודיות 

המתקיימות  בחווה. המרכז עובד ב-3 צירים: 

תכונותיך  יכולותיך,  עצמך,  את  דע  היחיד:  ציר 
וחסרונותיך. ציר זה הוא הבסיס לכל הפעילות.

מספר  על  דגש  נותנים  זה  בציר  והקבוצה:  היחיד  ציר 
תחומים: התקשורת הבינאישית, עבודת צוות, תרומת 
היחיד לקבוצה ותרומת הקבוצה ליחיד - תוך כדי סיוע 

ומחויבות הדדית.

ציר הקהילה או הארגון: הקהילה והארגון הם סביבה 
חברתית-תרבותית שלא ניתן להתעלם ממנה.

למידה  באמצעות  למנהיגות  בחינוך  מתמקד  המרכז 
חוויתית בטבע תוך שימוש במתקנים גבוהים ונמוכים. 

איך עובדים במרכז?
לתרבות  הבינתחומי  המרכז  מנכ"ל  ביטון (קוקי)  חיים 
אנו  קבוצה,  מסביר: "כשמגיעה  באריאל  וספורט  פנאי 
המטרות  את  קובעים  בעיותיה,  ואת  אותה  מאפיינים 
בהמשך  ציפיות.  ומתאמים  הפעילות  ביום  והיעדים 
כדי  תוך  המתקנים  על  חוויתית  פעילות  עושים  אנו 
שהמדריכים מדגימים אותם על סיטואציות מחיי היום 
יום. התוצאה היא שבסופו של יום יוצאים מהשילוב הזה 
משלבת  שלנו  האתגרית  התפיסה  לחיים.  תובנות  עם 
וקהילתית  קבוצתית  אישית,  והעצמה  פיתוח  בתוכה 
נשען  התוכן  המתקנים.  על  חוויתית  התנסות  כדי  תוך 
על פיתוח מנהיגות תוך כדי נגיעה בסוגי מנהיגות שונים 
התוכנית  ומההווה.  מהעבר  מנהיגים  של  ובמודלים 
מעמיקה  חשיבה  תוך  החינוך  משרד  בשיתו,  נבנתה 
אדם,  בכל  להשריש  שיש  המהותיים  היסודות  הם  מה 
כיצד כל אדם יכול לבוא לידי ביטוי, כיצד לכל אדם ישנה 
ולאחר  עצמו  על  להשפיע  קודם  יכול  שהוא  משמעות 
מכן על סביבתו. בנוסף לכל אלה, הפעילות מתבצעת 
על מתקני אתגר ייחודיים שמעניקים חוויה ומספקים 
העצמה  יותר  לבדו  שהוא  בצוות  עבודה  גיבוש  כלי 

אישית ופיתוח מנהיגות".
ד"ר מירה המאירי, מנהלת התוכנית להכשרת מנהלי 
מאמינה  "אורנים"  האקדמית  במכללה  ספר  בתי 
ש"הספורט האתגרי מעמת את האנשים עם אתגרים 
שלא  יעדים  עם  התמודדות  מאמץ,  פחד  חדשים, 

חשים  ההצלחה  לאחר  ועוד.  לצלוח  שניתן  מאמינים 
אחרות  לפעילויות  מתרגמים  שאותה  אישית  העצמה 

בעבודתם".

 (1) האלפיני  המגדל  את  למצוא  תוכלו  המתקנים  בין 
- מגדל טיפוס המתנשא לגובה 17 מטר המספק אתגר 
מסלולי  כולל  והוא  אנשים   36-8 של  לקבוצות  וחוויה 

טיפוס בעלות דרגות קושי ויוזמות טיפוס משתנות.
נמוך  בגובה  מתקנים  קבוצת   -  (2) נמוך"  "בגובה 
שביחד הופכים למסלול לפיתוח צוות המסייע לבחינת 
עקרונות ולגיבוש קבוצתי כמעט לכל סוגי האוכלוסייה. 
המשתתפים מפתחים מיומנות כגון הקשבה, מנהיגות, 

תכנון ותקשורת בעת ביצוע המשימות.
שמתנשא  טיפוס  קיר   –  (3) "קרולינה"  טיפוס  קיר 
רמות  בכל  למשתתפים  ומתאים  מטר   12 לגובה 
מציע  שהקיר  כיוון  תכליתית  רב  פעילות  זוהי  הטיפוס. 
אגב,  משתנות.  קושי  דרגות  בעלי  טיפוס  מסלולי   6
תיבנה  שבעתיד  התבשרנו  במרכז  ביקורנו  במהלך 
תוכנית להיכרויות וטיפוח זוגיות על מתקנים אלה. יש 

למה לחכות!

רענן  סיכמו  והאנרגטי  המאתגר  הפעיל,  היום  את 
או  זוג  ואחת,  אחד  לכל  ביותר  מומלץ  כיום  וענת 
שלמה עם  קשר  ליצור  יש  פרטים  לקבלת   קבוצה. 

050-6792760 או חיים 054-5691296

צילום: אבי שי; ביגוד: רוון; הנעלה: פיט פלופ. את כל התרגילים מדגימים ענת מאיר וד"ר רענן גיסין; הצילומים נערכו במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל
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