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 חוזרים לכושר?

 21מרץ  -לאחר הסגר השני   להלן הנחיות לחזרה בטוחה ואחראית

  !! שווים לקאנטרי בית יצחקברוכים ה

. הראש זוכר את האנרגיה לאורך החודשים האחרונים אימון יומי, הרגיש את חסרונה כללה מי ששגרת יומו 
אבל הרגלים, המפרקים, את המרץ העצום לאורך היום, וההתלהבות, את מצב הרוח בסיומו של אימון טוב, 

 הכתפיים והשרירים, כבר לא כל כך.

 חלקנו המשכנו באימונים פה ושם אבל אל לנו לחשוב שהמיומנות והשליטה בטכניקות העבודה נשארו כשהיו. 

ם, יכול לחזור עם ייים או פונקציונאלימי שהקפיד על הליכות יומיומיות, אימוני כוח וגמישות, אימונים אירוב
 הגבלות קלות.  מי שלקח לעצמו חופשה ארוכה יקפיד על ההנחיות שבעתיים.

במידה שמצבכם הבריאותי הורע או השתנה בחודשים אלו, יש לעדכן זאת בקבלה ולמלא הצהרת בריאות 
 חדשה. 

 מאשר יותר מדי. פחותהקשיבו לגוף. בנו בהדרגה את סרגל המאמצים. עדיף להתאמן 

. בהקפדה על הנחיות שגרת אימוניםששב ללמתאמן  את ההנחיות החשובות ביותר קיבצתי   -לנוחיותכם 
 תוכלו להימנע מפציעות, דלקות מפרקים, נפילות ונזקים כבדים יותר.אלו 

 אני ממש לא בכושר. מהן ההמלצות?
 

 אימונים משולבים בחדר כושר -אופציה ראשונה  
 

 תרגילים אירוביים, תרגילי כוח, גמישות ושווי משקל. - ' עד שעה דק 45נמליץ על אימונים בני 
 

יום אימון ולאחריו יום מנוחה על מנת לאפשר לשרירים את  פעמים בשבוע. 3 התאמןלחזור להיא ההמלצה 
 ההתאוששות המלאה.

 
 דקות. 10מינימום  –נתחיל בחימום ארוך מהרגיל המשלב העלאת טמפרטורת גוף ותנועתיות 

 
, וכן דופק עבודה נמוך משהייתם רגילים לו  -הליכונים, אופני כושר או אליפטיקל  – באימונים האירוביים

 התנגדות, מהירות או שיפוע מתונים יותר.



 150דופק מירבי של  – 40בני 
 140דופק מירבי  – 50בני 
 . וכן הלאה. 130דופק מירבי  – 60בני 

 
 שבועות. 2-4על דופק זה בין  תוך הקפדה,  החזרה צריכה להיות איטית והדרגתית

ידעו את המדריך  את האימון, רדו בזהירות מהמכשיר, עצרו מיד -סחרחורת או חולשה ואתם חשים במידה
 למנוחה.וגשו לפינת המזרונים על מצבכם, 

 

 אימוני כוח -אופציה שניה 

 לאימונים.  לחזרהלכם  המתאיםעל האופן  עמו להתייעץלמדריך חדר הכושר ו יש לפנות

עליה בלחץ הדם, סוכרת, אירוע לבבי, ניתוח או  כגון: חל שינוי במצבכם הבריאותי האם  יש לעדכן את המדריך
 .פציעה אורטופדית, או כל שינוי אחר

יש להוריד את עומס ההתנגדות  – אימון התנגדות: עם משקלים חופשיים, גומיות או מכונות  כוח ייעודיות
 .25%לה הייתם רגילים לפחות ב 

 קצב העבודה יהיה איטי

 : שאיפה ונשיפה מסודרים.  חובה לנשום לאורך הפעילות

  דבר עלול להעלות את לחץ הדם.ה.  אין לעצור את הנשימה

 .שאוףל –לנשוף. בזמן שחרור ההתנגדות  יש –בזמן העלאת העומס  או המשיכה ,בזמן הלחיצה

 נשימהתוך הקפדה על  איטיתטכניקה כזו ניתן להשיג רק בעבודה  על טכניקת אימון נכונה. יש להקפיד
  .ויציבה מוקפדת גב ארוךרציפה, 

 יים..תוך יומ חודשים אבודים 6להרים משקל ולפצות על  איןהמטרה היא חזרה לכושר בבטחה. 

 לפציעות. עלולים להוביל –ניתן תוך שבוע לחזור לכושר כי ומחשבה  חוסר ערנות, הפרזה

הגוף שכח איך לארגן את איברי ושרירי היציבה, את קצב הגיוס בתקופה הארוכה בה לא התאמנתם, 
מחובתנו לדאוג שכל תנועה  על כן, .האוטומטי שהיה להם, את שרירי קרקעית האגן ושרירי הנשימה

 תתבצע תוך בקרה והקפדה על עקרונות טכניים ופיזיולוגים נכונים.

 

. עם גליל , שחרור ועיסויהרפיהלהתארכות,  דק' 15לפחות  יש לפנותבתום האימון  – הרפייה  ומתיחותשחרור, 
  ישנה חשיבות גדולה לסיום האימון בדרך זו, אף לא פחות מהאימון עצמו.

 

 אימון שחיה -אופציה שלישית 

שהגוף חלוד, הזרועות לא נעות כבעבר, יש  תחושולבריכה בהיכנסכם תרתי משמע(. התייבשנו )חודשים  6
 , הגוף כואב וכבד.נשימתיקושי 



לא מעבר  ,דק' 45. הקצו לאימון רק . חממו את הגוף לפני כניסתכם  למיםהיו סלחניים ובעלי חמלה עצמית
 לזה.

שמטרתם  מנוחה ארוכים. עם מקטעי אינטרוולים - הפוגותאימון  הינו מתאיםהאימון הלצתנו, מהעל פי 
 הורדת קצב הנשימה והלב ושחרור השרירים. 

 טמפרטורת המים גבוהה יחסית ומותאמת הן למזג האוויר והן לקצב השחייה הנמוך כעת.

על טכניקת השחייה,  עמולהתייעץ תהיה לכם אפשרות בקרוב נוסיף ללא עלות, שיעורי שיפור סגנון עם אלכס. 
 מותאמות למטרותיכם.הקצב, מהירות ותוכניות אימונים 

 

 שיעורי סטודיו -אופציה רביעית 

 דק'. 45ימשכו   ,יוגה שיעורי למעט ,כל השיעורים

 החימום יהיה ארוך מהרגיל.

 בשיעורים דינמיים קצב המוסיקה יהיה נמוך יותר. 

 ריקודיות יופשטו ויותאמו לקהל הרחב הבלתי מאומן.קומבינציות 

 כי יש לחזור לכושר בהדרגה.אנו כמדריכות סטודיו לוקחות בחשבון 

, גיוס שרירי השארת רזרבות תנועתיותיציבה נכונה ושווי משקל, כושר פירושו גם טכניקה, ארגון גוף, 
 ת שומן מוגברת.היציבה וקרקעית האגן, ולא רק הרמת משקולות, דופק גבוה ושריפ

עבודה צמודה מול מדריכה מקצועית ומיומנת. עיני המדריכה עירניות וממוקדות  ינוהיתרון בשיעורי הסטודיו ה
. זה לביצוע מעולה של הנחיותיה. האוזן שומעת אבל לא תמיד הגוף יודע לבצע באופן איכותי את ההנחיה

 רגון גופכם.לוודא שההנחיה באה לידי ביטוי באלהנחות ו –תפקידנו 

 

 : ההמלצות

לפחות  אימוני  יציבה, פילאטיס, מתיחות וקורבתוך מערכת אימוני האירובי והכוח השבועית שלכן  גם  שלבו
 דק' כל אימון. 45פעמים ל  3-4כך שתגיעו אלינו בין ,   פעמיים בשבוע

תנועתי נפגע, כל אלה המשקל עלה, הכושר ירד, הגב כואב, הזיכרון ה אצל חלקנו. חמלה היא מילת המפתח
 .ועוד הם סימפטומים של סגר ממושך המלווה בתסכול

 

 

 .הקפידו על ההמלצות ותוכלו לחזור לכושר בבטחה 

 

 בהצלחה לכולנו

 צוות מדריכי קאנטרי בית יצחק


