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כמה  זמנית,  בו  המשלב,  אימון 
בעל  הוא  הגופני,  הכושר  ממרכיבי 
יתרונות רבים. ענת גיסין מאיר, מדריכת 
כושר בכירה ומנחת תוכנית הטלוויזיה 
“בקצב הכושר”, מאמינה כי באמצעות 
רק  לא  ניתן  שונים,  אביזרים  ארבעה 
לגוון את האימון האירובי – אלא להשיג 
תוצאות מפתיעות בפרק זמן קצר יותר. 
ממרכיבי  כמה  המשלב  “אימון 

עצימות  את  מגביר  הגופני  הכושר 
זמן,  חוסך  קלוריות,  יותר  שורף  האימון, 
קוארדינציה”,  ומפתח  מאתגר  מגוון, 
לפני  רגע   – מאיר  גיסין  ענת  הסבירה 
בתוכנית  לתוכניתה.  צילומים  סדרת 
בארבעה  ענת  השתמשה  שצולמה 
– אותם סיפקה חברת  נלווים  אביזרים 
 ,Jumper-ה הם  האביזרים  “אנרג’ים”. 
ומדרגת  הקפצית   ,Jumper P ro-ה

 .The Step

במיוחד למגזין סיפקה ענת שלושה 
בין  ליישמם  שמומלץ  שונים,  תרגילים 
שלוש לארבע פעמים בשבוע – כאשר 
ודרגת  התרגיל  על  החזרות  כמות 
בכל  המתאמן.  על-ידי  תיקבע  הקושי 
מצב, לדברי ענת, חובה לבצע מתיחות 

לפני ואחרי האימון לשחרור. 

קלוריות,  לשרוף  גם אתם  תוכלו  אביזרים  ארבעה  בעזרת 
לשפר  וגם  והתחתון,  העליון  הגוף  פלג  את  ולעצב  לחזק 

ענת  הבכירה,  הכושר  שיווי המשקל. מאמנת  את  משמעותית 
האימון המשולב יתרונות  על  מאיר, מסבירה  גיסין 

מאת אורלי בר צילומים אבי שי
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ברך  ולהרים  האביזר  על  כפופה  ימין  רגל  להניח  יש 
במרפקים  ידיים  החלפות  תוך  ולהורידה  כפופה  שמאל 
כפופה. יש לבצע התרגיל בין 10-20 פעמים לכל רגל – 

בין סט אחד ועד שניים.

ביצוע ניתורים שונים בדגש על כיפוף ברכיים על הקפצית. יש 
וניתן להעזר במשקולות של חצי  ידיים חופשית,  לשלב עבודת 

קילוגרם. זמן האימון סביב עשר דקות.

שימוש ב-Jumperשימוש בקפצית

מדרגה וכדור כוח
יש להניח רגל ימין כפופה על המדרגה 
ושמאל כפופה על הארץ. באמצעות ידיים 
את  מיישרים  כוח.  בכדור  לאחוז  ישרות 
מעלה  כלפי  ידיים  הרמת  תוך  הרגליים 
ידיים  הורדת  תוך  ברכיים  ומכופפים 
מקבילות לרצפה. יש לבצע התרגיל לכל 
הסטים  מספר  פעמים.   10-15 בין  רגל 

בהתאם לכושר.

עיצוב משולב
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אחד  היא  כידוע,  אירובית,  פעילות 
החשובים  הגופני  הכושר  ממרכיבי 
חשוב  כל-כך  מה  אז  גיל.  בכל  ביותר 
כל- להתאמץ  גיל,  בכל  אדם,  לכל 

ובכן,  ולהעלות את הדופק?  כך, להזיע 
יתרונות בולטים לסיבות מדוע  ארבעה 
הלב,  שריר  חיזוק  להתאמץ:  צריך 
המאפשר  ריאה  לב  סיבולת  פיתוח 
עליו,  ושמירה  הכושר  רמת  שיפור  לנו 
לשריפת  המובילה  קלוריות  שריפת 
במשקל  וירידה  הגוף  חיטוב  שומנים, 
)מחקרים  הנפשית  ההרגשה  ושיפור 
מוכיחים, שאחרי מאמץ אירובי של 30 
וההרגשה  הרוח  מצב  דקות   40 עד 

הכללית משתפרים(. 

פעילות  המושג  הגדרת  תחת 
סוגי  של  מאוד  נרחב  מגוון  אירובית 
ריצה,  הליכה,  פעילות:  וסגנונות 
כושר  כמדריכת  ועוד.  רכיבה  שחייה, 

אחת  היא  מראה,  הניסיון  בכירה 
האפשרויות המעניינות יותר היא שיעור 
נוספים,  אביזרים  באמצעות  מדרגה. 
העליון  הגוף  חלק  את  להפעיל  ניתן 
השאר,  בין  הפעילות,  את  ולהעצים 
בר  בודי  גומיות,  משקולות,  באמצעות 
ועוד. שיעור מדרגות נמשך, בממוצע, בין 
על  שמירה  תוך   – דקות  לארבעים   30
דופק הנע בטווח 120 עד 120 פעימות 
בהתאם  כמובן,  אחד,  כל   – לדקה 
שלו.  האישי  והכושר  המאמץ  לדרגת 
יכולת שריפת הקלוריות נעה, בממוצע 
בין  המאמץ,  ולמידת  לכושר  ובהתאם 
האירובי.  בהיבט  קלוריות  ל-400   300
מדרגה  באמצעות  לאימון  ואולם, 
לבני  במיוחד  נוספים,  נלווים  יתרונות 
הקוארדינציה  שיפור  ומעלה:  ארבעים 
תרגילים  כשמבוצעים  והזיכרון, 

מורכבים. 
מתמקד  השיעור  של  השני  חלקו 

בחיזוק שרירי הבטן וחלק הגוף התחתון. 
 500 עד  לשרוף  ניתן  שעה  בן  בשיעור 
ההנאה  למרכיב  כאשר   – קלוריות 
לכל  מתאים  השיעור  רבה.  משמעות 
הישגי  הכושר.  רמות  ולכל  הגילאים 
על  מעידים  והמשתתפות  המשתתפים 
כך, שבכל גיל ניתן לפתח את הכושר 
לשמור עליו ולעלות מדרגה ללא שום 

רתיעה. 
לדברי מועדון הספורט ברמת פולג, 
נטייתם  היא  המרכזיות  הבעיות  אחת 
של העוסקים בספורט לשכוח, לעיתים, 
להתאמץ  גם  צריך  ספורט  שבשיעור 
ולהזיע, לנוע ולשמור על דינאמיות וגם, 
האירובי  לצד  לקטר.  קצת  לפעמים, 
ועיצוב,  לחיזור  שיעורים  לשלב  מומלץ 

פילאטיס, מתיחות ויוגה. 

לפרטים נוספים כנסו לאתר 
www.poleg.org.il המועדון

במועדון  גיל.  בכל  ביותר  הגופני החשובים  הכושר  ממרכיבי  מהווה את אחד  אירובית  פעילות 
הדופק את  ולהעלות  להזיע  להתאמץ,  כל-כך  למה חשוב  על השאלה:  עונים  פולג  ברמת  הספורט 

מאת ענת גיסין מאיר

עליית מדרגה
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מכשיר הטוטאל-ג’ים לחברת אנרג’ים הוא אחד המכשירים הטובים יותר לחיטוב הגוף. המכשיר עצמו מומלץ 
ומומלץ להשתמש במכשיר בין שלוש לארבע פעמים בשבוע.  וגברים בכל רמות הכושר,  לשימושם של נשים 
למתחילים אני ממליצה על ביצועם של שלושה מתוך ארבעת התרגילים, בין 10 ועד 20 פעמים לתרגיל – כאשר 
בהמשך, תוך התקדמות הדרגתית ניתן לבצע סטים נוספים. המכשיר עצמו מבוסס על שימוש במשקל הגוף 
היוצר התנגדות, וניתן לקבוע את רמת הקושי על-פי הזווית. חשוב מאוד באימון אישי להישמע לגוף, לא להעמיס 

בפעם הראשונה יתר על המידה, להתקדם לאט-לאט ובבטחה ולא לשכוח לבצע מתיחות בסוף האימון.

ושרירי  העליון, התחתון  הגוף  פלג  וחיטוב  לחיזוק  מעולה  ג’ים  הטוטאל  מכשיר 
מציגה  מאיר,  גיסין  ענת  הבכירה,  הכושר  מדריכת  המגזין,  לקוראי  במיוחד  הבטן. 

יותר לטוב  האימון  את  שיהפכו  תרגילים  ארבעה 
מאת ענת גיסין מאיר צילומים אבי שי

ישרות  בידיים  ומחזיקים  הגב  על  שוכבים 
ובמקביל  לבטן,  ברכיים  מרימים  הידיות.  את 
משתמשים בידיים כדי למשוך את הגוף כלפי 
שרירי  את  גם  מחזקים  זה  בתרגיל  מעלה. 

הבטן וגם את פלג הגוף העליון.

פלג גוף עליון ובטן
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טוטאל ג’ים
שוכבים על הגב עם רגליים צמודות ומחזיקים בידיים 
פעולת  הידיים מבצעים  הידיות. באמצעות  את  ישרות 
 – לצדדים  הרגליים  את  מפסקים  ובמקביל  דחיסה, 

ביחס של 90 מעלות לגוף.

ובהטיה  כפופות  ברגליים  המכשיר  על  יושבים 
לאחור עם ידיים ישרות. מכופפים מרפקים תוך שמירה 
על גב זקוף. בתרגיל זה ניתן לנווט המאמץ באמצעות 

שימוש בידיים וברגליים בהתאם לצורך.

לגוף.  הידיות. הרגליים בפיסוק במקביל  ישרות את  בידיים  ומחזיקים  על הגב  בדומה לתרגיל השני בסדרה, שוכבים 
בתרגיל זה חשוב לשים לב למותנית, והוא מיועד לחיזוק פלג הגוף העליון באמצעות פעולת הידיים )ניתן בשיטת הידיים 

הישרות או באמצעות פעולת דחיסה וכיפוף מרפקים(
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חיזוק ידיים ורגליים

פלג גוף עליון ובטן

חיזוק ידיים
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