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והשבוע: מדרגות רבי שמעון בר 
יוחאי

חי  (רשב“י)  יוחאי  בר  שמעון  רבי  היסטוריה: 
באמצע המאה השנייה לספירה. הוא היה תנא (חכם 
שחי בתקופת המשנה) בן הדור הרביעי, אחד מגדו־

לי חכמי התלמוד, מחלוצי הקבלה ומחברו של ספר 
יותר  במשך  עקיבא  רבי  אצל  למד  רשב“י  הזוהר. 
והיה מגדולי תלמידיו. מרד בר כוכבא  מ־13 שנה 
קטע את תור הזהב בבית מדרשו של רבי עקיבא. 
24,000 מתלמידיו מצאו את מותם במהלך קרבות 
עקובים מדם ובמגפות שפרצו באזור, ורבי שמעון 
היחידים  התלמידים  מחמשת  אחד  היה  יוחאי  בר 
לגליל,  ובנו  רשב“י  נמלטו  האגדה  לפי  ששרדו. 
 13 מצאו מסתור במערה בפקיעין ושהו בה במשך 
הקיסר  של  מותו  על  התבשרו  הם  שבסיומן  שנה, 
הרומאי. לאחר צאתו מהמערה קיבץ רבי שמעון בר 
למערה  עמם  עלה  תלמידים,  תשעה  סביבו  יוחאי 
קטנה במירון וכתב בעזרתם את ספר הזוהר - ספר 

הספרים של הקבלה.
כיצד תורמת פעילות אירובית לחיטוב גוף? זהו 
ללא ספק אחד מהנושאים הכי שנויים במחלוקת 
והכי לא ברורים שיש. אז נתחיל בכך שלפעילות 
אבל  בריאותיים,  יתרונות  מעט  לא  יש  אירובית 
לאספקטים  ולא  גוף  הרכב  לשינוי  נתייחס  כאן 
בריאותיים. מחקרים מצביעים על כך שרוב האנ־

ירידה  אירובית לשם  רק פעילות  שים שמבצעים 
במשקל לא משיגים את מטרתם. הסיבה העיקרית 
ובהיעדר  לכל,  קודמת  קלורית  שבקרה  היא  לכך 
במח־ יתר.  באכילת  מפצים  אנשים  תזונה  תפריט 

קרים הוכח שפעילות אירובית רבה יכולה לעזור 
הפ־ אבל  קלורית,  בקרה  ללא  גם  במשקל  לרדת 
עילות הנדרשת היא הרבה יותר גדולה ממה שא־

נשים מבצעים בפועל. לכן נציג כאן כמה שאלות 
הגוף  ולהרכב  האירובית  לפעילות  בנוגע  נפוצות 

וננסה לענות עליהן בעזרת המחקר.
באנאירובי  או  באירובי  להתמקד  צריך  האם 
המחק־ השומן?  באחוז  לרדת  רוצים  כאשר 

וגם אימונים  רים מראים שגם אימונים אירוביים 
אנאירוביים יכולים לתרום לירידה במשקל ובא־

אין  יש בקרה קלורית. כאשר  חוזי השומן כאשר 
אירו־ מפעילות  במשקל  הירידה  קלורית,  בקרה 

בית בלבד יכולה להגיע עד לשלושה ק“ג במשך 
קלורית,  בקרה  יש  כאשר  מנגד,  חודשים.   12-6
פעילות אירובית מסייעת לירידה של כשני ק“ג 
רואים שההבדלים  אנחנו  זאת  עם  השומן.  במסת 
בירידה באחוזי השומן בעת שילוב של אימוני כוח 
ותפריט תזונה אל מול אירובי ותפריט תזונה הם 
השומן,  במסת  ירידה  של  בהקשר  דרמטיים  לא 
אבל הם דרמטיים מאוד בהקשר של שימור מסת 

הגוף הרזה. כלומר מי שמבצע אימוני כוח פלוס 
שומן  אחוזי  יותר  יאבד  זמן  לאורך  תזונה  בקרת 
תוך שמירה על מסת השריר מאשר מי שעושה רק 

פעילות אירובית. 
מתי כן נרצה לשלב אירובי? ירידה במשקל מת־
קיימת כאשר ההוצאה הקלורית גוברת על ההכ־

עלינו  במשקל  לרדת  שנוכל  כדי  הקלורית.  נסה 
הקלורית  ההוצאה  את  להגדיל  או  פחות  לאכול 
אי־ אירובית  הנייר, פעילות  ידי פעילות. על  על 

ננה הכרחית לצורך ירידה במשקל אך יש מצבים 
אירובית,  פעילות  להכניס  חייבים  נהיה  שבהם 
את  יותר  להגביל  יכולים  איננו  כאשר  בעיקר 
כמות הקלוריות שאנחנו מקבלים מהתזונה. לדוג־

מה, אנשים במשקל התחלתי נמוך שלא זזים הרבה 
במהלך היום יזדקקו לפעילות אירובית כדי לרדת 
במשקל בקצב מספק. כמובן שיש לא מעט אפש־
רויות לשילוב פעילות אירובית בתהליך של ירי־

דה במשקל, ולכן רצוי להתאים את אופי הפעילות 
ביחד עם איש מקצוע.

ווייז: נחנה את הרכב ברחוב הביכורים סמוך לח־
לקן התחתון של מדרגות רבי שמעון בר יוחאי.

יש  יוחאי  בר  שמעון  רבי  במדרגות  האימון: 
במדרגות  נעלה  האימון  במהלך  מדרגות.   115
ארבע פעמים, כאשר בסיום כל עלייה נפנה ימי־

לרחוב  מוריה  רחוב  בין  המחבר  בשביל  ונלך  נה 
הביכורים עד שנגיע שוב  נרד ברחוב  הביכורים, 

לגרם המדרגות. 
פעם ראשונה: נטפס את המדרגות בהליכה כאשר 
בכל צעד נעלה שתי מדרגות. בסיום נרוץ בריצה 

קלילה לאורך השביל עד שנחזור אל המדרגות.

פעם שנייה: נטפס בריצה קלה את גרם המדרגות 
השני,  המדרגות  גרם  את  בהליכה  נטפס  הראשון, 
וכן הלאה. בסיום נרוץ בריצה קלילה לאורך הש־

ביל עד שנחזור אל המדרגות.
פעם שלישית: נטפס בקפיצה על רגל ימין את גרם 
המדרגות הראשון, ברגל שמאל את גרם המדרגות 
השני, וכן הלאה. בסיום נרוץ בריצה קלילה לאורך 

השביל עד שנחזור אל המדרגות.
פעם רביעית: נטפס בקפיצה על שתי רגליים את 
כל גרמי המדרגות. יש לשים דגש על ישיבה שפו־
על  שפופה  לישיבה  נחיתה  ועל  הניתור  לפני  פה 
מנת ששרירי הרגליים והישבן יבלמו את הנחיתה. 
בסיום נרוץ בריצה קלילה לאורך השביל עד שנח־

זור אל המדרגות.
כך  ואחר  דקות,  חמש  במשך  ננוח  האימון  בתום 
הארבע  השרירים  של  מתיחות  לבצע  מומלץ 
שרירי  ושל  האחורית  הירך  שרירי  של  ראשיים, 
התאומים, כאשר לכל שריר בכל רגל יש להקדיש 

90 שניות.

    

אז כל מה שצריך זה ללבוש את בגדי הספורט, 
לקרוא את הטור, לצלם את עצמכם בעת ביצוע 
האימון, להעלות את התמונה בדפי הפייסבוק 
”כלבו - חיפה והצפון“ או ”סטודיו 2aim“, ולהיכנס 
להגרלה שהפרס שלה הוא שבועיים של אימונים 

אצלי בסטודיו.

הכותב הוא פיזיולוג, אולטראמרתוניסט, מאמן כושר 
2aim.co.il :2. לפרטים נוספיםaim והבעלים של סטודיו

בתמונה מדרגות רבי 
שמעון בר יוחאי

ירידה במשקל 
מתקיימת 

כאשר ההוצאה 
הקלורית גוברת 

על ההכנסה 
הקלורית. כדי 
שנוכל לרדת 

במשקל עלינו 
לאכול פחות 

או להגדיל 
את ההוצאה 
הקלורית על 

ידי פעילות

0050 גיליון  הכי תל אביב | 

2614 גיליון  כלבו |   |  www.colbonews.co.il

זכרון כל 

31.3.2017  |  62 גיליון  העיר טירת כרמל | 

1254 גיליון  העיר מלאבס | 

2.1.2014  |  1402 גיליון  העיר ערים | 

0000 גיליון  העיר כפר סבא | 

755 גיליון  העיר ערי מודיעין | 

1844 גיליון  כל העיר | 

1545 גיליון  העיר כאן דרום | 

2686 גיליון  ומצוי |  רצוי 

0000 גיליון  העיר הרצליה | 

17.8.2018  |

17.8.2018  |

17.8.2018  |

17.8.2018  |

17.8.2018  |

הכי תל אביב   |  0050 גיליון 

 www.colbonews.co.il כלבו |   | גיליון 2614 

זכרון כל 

העיר טירת כרמל   |  62 גיליון   |  31.3.2017

העיר מלאבס   | גיליון 1254 

העיר ערים   |  1402 גיליון   |  2.1.2014

העיר כפר סבא   |  0000 גיליון 

העיר ערי מודיעין   |  755 גיליון 

כל העיר   |  1844 גיליון 

העיר כאן דרום   |  1545 גיליון 

ומצוי  | רצוי   2686 גיליון 

העיר הרצליה   |  0000 גיליון 

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018

17.8.2018  |

17.8.2018  |

17.8.2018  |

17.8.2018  |

17.8.2018  |

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018

  | 17.8.2018


