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הנחיות לפעילות  

 גופנית  
 לנשים  לאחר לידה 

 

 

מרנינה 
 קנר
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נשים לאחר לידה שאסור להן 
 להתעמל

ניתוח קיסרי 

דימום חזק 

דלקת בשד 

לידה טראומטית 

  לחץ וכאבים באגן 

    

לפני הפעילות או כשעה : הנקה  * 

 לאחריה
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   חיזוק שרירי הבטן לאחר הלידה        

 

חלום                       
 .......ינס'הג

 

 

 

בדיקה מאבחנת  
 לרקטידיאסתזיס
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 היפרדות שריר הישר הבטני                  
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.המשך
.. 

נשים ללא  

הרחב הבטני 

הישר הבטני 

 ניתן  -חודשים 3לאחר

 להוסיף אלכסוני הבטן

נשים עם  

הרחב הבטני 

  הישר הבטני רק עם

 תמיכה וקיבוע

ללא אלכסוני הבטן 
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האיברים הפנימיים מעל בסיס 
 האגן

 צוואר הרחם

 שלפוחית

 רקטום
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 פתולוגיות ברצפת האגן    

בעיות הנובעות מחולשה ברצפת האגן 
צניחת איברי האגן 

דליפות 
 

  בעיות הנובעות מעודף כיווץ ברצפת
 האגן

אי יציאה של שתן, עצירות 

קושי בקיום יחסי מין 

קושי בלידה 

דלקות בנרתיק או בדרכי השתן 
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המגינה על רצפת  " החמסה"
 האגן

 
 שילוב נכון בהפעלת שרירי הבטן  
 ורצפת  האגן   

 כיווץ שרירי האגן לפני ובמהלך המאמץ1.

 נשיפה תוך איסוף הרחב הבטני2.

 תרגול שרירי הבטן3.

 שחרור בטן4.

 שחרור רצפת האגן5.

 



 9 קורס מדריכי אירובי -מכללת וינגייט

בדיקה עצמית בהפעלת שרירי רצפת  
 אגן

 הפסקה במתן שתן  1.

 משיכת טמפון 2.

 אצבעות לנרתיק 3.

 ערכת משקוליות 4.

 יחסי מין  5.
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חשיבות  חיזוק שרירי הבטן ורצפת  
     -האגן

 סיכום                        
  יציבה נכונה  ומניעת כאבי גב

 תחתון

   תמיכה ותפקוד תקין של איברים

 פנימיים

 דליפות -טיפול בצניחת איברי האגן 

התאוששות מהירה לאחר הלידה 

תפקוד מיני 

אסתטיקה 
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   -תרגילים לאחר  הלידה       

 ( תרגילי קגל)תירגול שרירי רצפת האגן 

 והרחב הבטני    

 10-5 סטים ביום 

  חזרות 10בכל סט 
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פ   "סיכום  בע
 לסדנה

חשיבות ההתעמלות 

התעמלות נכונה: 

שרירי בטן רצפת האגן ,גב תחתון

 תנועתיות האגן

החזרת דם ורידית 

גמישות ומתיחות  והרפיה 

בטיחות וזהירות 

 

 

 

 

 


