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הנחיות לפעילות      

 גופנית  
 לנשים בהריון       

 

 

מרנינה 
 קנר
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חשיבות לפעילות גופנית בהריון       
 (תקין)

    לידות ספונטניות 

  לידות מלקחיים וניתוחים קיסריים 

 עזרה לעובר במצבי מצוקה  -שליה גדולה יותר 

 במשקל מבוקרתעליה 

חיזוק שרירי הבטן ורצפת האגן  כתמיכה להריון 

הפחתת מתחים  , תחושה של שליטה במצב, דימוי גוף חיובי

 ושיפור בשינה

הפחתה בשיעורי סוכרת הריונית 

התמודדות טובה יותר בשלב הצירים והלידה 

התאוששות טובה יותר לאחר הלידה 
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נשים בהריון שאסור להן  
 להתעמל

לחץ דם גבוה 

הריון מרובה עוברים 

ירידת מים 

 שבועות 12דימום ממושך לאחר 

צוואר רחם לא תקין 

בעיות בשלייה 

גדילה איטית של העובר 

 הפלות או לידות   3היסטוריה של

 מוקדמות
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  -חיזוק שרירי הבטן בהריון
 ?מדוע

 ....עם התפתחות ההריון 

 נע קדימה-מרכז  הכובד 

 גדל   -(לורדוזה)השקע בגב התחתון 

 קטן–מרווח בין חוליות המותניים 

גדל -עומס על חוליות המותניים 

 לחץ מתמשך המתבטא  

 בכאבי גב תחתון    

 



 8 מרנינה קנר -קורס מדריכי אירובי -וינגייט

  -חיזוק שרירי הבטן בהריון
 ?מדוע

 (המשך)
תמיכה באיברים פנימיים 

  (                            מלפנים)קיר הבטן 

  (מלמטה)שרירי רצפת האגן  

 שיפור תפקוד האיברים הפנימיים 

 

 (לחיצות)קיצור השלב הפעיל של הלידה 

התאוששות מהירה ואופטימלית לאחר הלידה 
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 מבנה שרירי הבטן
 קבוצות שרירים המסודרים 4מחוך מתוחכם של 

   : Linea Albaמשני צידי ה   
  

 

 

 

 

 

 

 

  הישר הבטני              Rectus Abdominis  

אלכסון חיצוני של הבטן   External Oblique         

אלכסון פנימי של הבטן   Internal Oblique       

הרחב הבטני   Transverse   Abdominis                 
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 חיצוני   -שרירי בטן

 הישר הבטני

 אלכסון חיצוני

Linea Alba 
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 פנימי -שרירי בטן

 

 

 אלכסון פנימי

 הרחב הבטני
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 Rectus   הפעלת הישר הבטני 
Abdominis    

 להריון 16עד שבוע 
 חודשים לפני ההריון 6אשה שהתעמלה- 

 שגרת אימונים כמעט רגילה לשרירי הבטן    

 

   התעמלה לפני ההריון שלאאשה- 

 תרגילים בסיסיים בדרגת קושי קלה      

 

 ואילך 16משבוע 
פ  ”ע"ACOG "–  להימנע מפעילות גופנית בשכיבה  על 

 הגב

תירגול שרירי הבטן בעמדות מוצא אחרות 
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 OBLIQUES   הפעלת אלכסוני הבטן

  ממעטים לתרגל את האלכסונים מחשש

 להפרדה של שרירי בטן אחרים

 

חודשים   3-כ, לאחר הלידה 

 אין לבצע תרגילים לחיזוק אלכסוני הבטן
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   Transverse  הפעלת   הרחב הבטני
Abs.   

 !השריר החשוב ביותר לכל תקופת ההריון    
 תומך ומגן, מיצב, השריר מקבע             

 
 

תפקידי שריר הרחב הבטני: 

   בהריון"  קיר הבטן"חיזוק 

הגנה על הגב התחתון 

תמיכה באברים פנימיים 

מפתח לבטן שטוחה לאחר הלידה 
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הרחב הבטני כמחוך                           
 טבעי
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 היפרדות שריר הישר הבטני       
 (  רקטידיאסתזיס)   
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  (המשך)היפרדות שריר הישר הבטני      
 (  רקטידיאסתזיס)    
 
 

 

 

 

 

 



 18 מרנינה קנר -קורס מדריכי אירובי -וינגייט

  (המשך)היפרדות שריר הישר הבטני       
 ( רקטידיאסתזיס)   
סימנים: 

רכות וחולשה במרכז הבטן 

 קונוס באזור הטבור 

סיבות: 

 השפעות הורמונליות 

עליה בלחץ תוך בטני 

עובר גדול 

 הריון של יותר מעובר אחד 

הריונות תכופים 

שלב לחיצות ממושך-בלידה 
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 היפרדות שריר הישר הבטני       
(               רקטידיאסתזיס)   

 (המשך)

(להריון 26החל משבוע ): חשיבות האבחון 

 בהריון: 
 להימנע מתרגילים ומצבים שעלולים להגביר את ההיפרדות 

לאחר הלידה:   

 !        היא תגדל –במידה וההיפרדות אינה מאובחנת      

    

 

 

באמצעות טכניקה של תרגילי    !הפיך  התהליך

 התעמלות      
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 RPE-    Rate Of Perceived Exertionמדד  
מדד חשוב לתחושה אישית של האשה          

 במאמץ
 

יכולת לדבר ולתקשר בזמן הפעילות 

 נשימה רציפה 

 אי הגעה למצבים של: 

כאב 

  קוצר נשימה 

עליה בחום הגוף   

אין ספק–אם יש ספק   -זכורנה!!! 
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בסיס       
 האגן

רצפה של שרירים ורקמת  
חיבור שתומכת מלמטה  

 באיברי האגן

 סרעפת

 דופן הבטן

 עמוד השדרה

 בסיס האגן
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 בסיס האגן      
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     Pelvic Floor - Superior View  

 שופכה

 נרתיק

 שרירי הערסל פי הטבעת
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בסיס האגן כבסיס  תמיכה לאיברים  
 הפנימיים
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שיטות להפעלת שרירי רצפת 
 האגן

שיטת  , קגל)התעמלות1.

 (פאולה

 ערכת משקוליות2.

 פידבק-ביו3.

 ניתוח4.
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 הנחיות  בזמן פעילות גופנית 
 לנשים בהריון         

 אין להתעמל בשכיבת פרקדן 16משבוע 

אין להעלות חום גוף 

להקפיד על שתייה 

אין לבצע תרגילים איזומטריים 

אין לעמוד עמידה ממושכת ללא תנועה 

להקפיד על נשימה רציפה 

תרגילי שיווי משקל בדרגה קלה 

אין לבצע כפיפה כפית בכף הרגל 

אין לבצע תנועות ידיים נמרצות במישור החיצי 

במידה -תרגילי רוטציה 

 

 

 ......המשך    
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 ישומים  בתרגול  מעשי         

 

 ספינינג ומדרגה, קיקבוקסינג, אמנויות לחימה  

 

 Fit/מעבר מרגל עמידה אחת לשנייה< ----עמידה 1.

Ball 

 Fit Ball/הגבהה < ----ישיבה 2.

 Fit Ball/שכיבה צידית< ----שכיבת פרקדן3.

 הרפיה בשכיבה צידית על צד שמאל4.
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 דגשים  לתשומת    

אישור רפואי 

  בדיקה מאבחנת ל רקטידיאסתזיס 

שכיבה על צד  :  סחרחורת, במקרה של ערפול 

 sugar rush   הגבהת רגליים  ו --> שמאל    

 דקות לאחר     30תנועות עובר ב  3יש להרגיש  -27משבוע

 הפעילות

   מטר 2000אין להתעמל בגבהים  מעל 

   

 !אין ספק -בכל מקרה של ספק: זכרו  
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 .....ולפני  שמסיימים  חלק זה  
 תרגול יומי לחיזוק הרחב הבטני

 ושרירי רצפת האגן
 

 סטים כל יום    5 -10                      

 חזרות 10בכל סט                       
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 תודה  רבה

 מרנינה            


