
מערך שלם ומקיף לשיפור הכושר הגופני, חיזוק הגוף, 
שיפור הגמישות, שיווי המשקל ויציבה נכונה

נעים מאוד, הדס יצחקי
גופני  בחינוך  ראשון  תואר  בעלת  גופני.  לחינוך  מורה  כושר,  מאמנת 
(B.ED) מטעם מכללת וינגייט, מומחית בטיפוח היציבה והגיל השלישי. 
רבות  הסמכות  (ובעלת  ואימון  בהדרכה  עוסקת  שנים   25 מ-  למעלה 
התעמלות  פילאטיס,  במים,  התעמלות  שחייה,  ואימון  לימוד  ביניהן: 

בונת עצם ועוד...)

מפתחת  שיטת Better Balance- התעמלות בריאותית לשיפור 
היציבה, הגמישות, שיווי המשקל והיציבות, שיפור הכושר הגופני 

וחיזוק הגוף ככלל, והתאמות מיוחדות לגיל השלישי.

מאמינה באורח חיים בריא ובשילוב של תזונה בריאה, אימון באופן קבוע 
וטיפול בגוף ובנפש.
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פגישת ייעוץ אישית- ארגונומיה, יציבה ותנועה 
נכונה באורך 30 דקות או 60 דקות

הערכה כללית של מצב המתעמל, מתן כלים ופתרונות להתנהלות 
נכונה ובניית תוכנית אימון אישית לשיפור היציבה והכושר הגופני, 

כולל דף תרגילים מותאמים על פי צרכי המתעמל.
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יציבה נכונה והתנהלות נכונה בזמן העבודה ואחריה, 
בריאות הגב ומפרקי הגוף

מהי יציבה נכונה, כיצד ניתן להשפיע עליה, פעילות גופנית תומכת 
יציבה נכונה ועוד.

שיווי משקל, יציבות והפחתת הסיכון לנפילות
מהו שיווי משקל ומדוע הוא כל כך חשוב, מהן המערכות העיקריות 

המשפיעות, הגורמים לליקויים ועוד.

איך יראו 10 השנים הבאות של חייך? 
והנפשית  הפיזית  התחזוקה  לחשיבות  המודעות  להעלאת  הרצאה 

של הגוף, זיקנה, גיל ומה שביניהם. 

מוזמנים להתרשם ממגוון האפשרויות  הניתנות 
לשילוב בשגרת היום יום, להגדלת תפוקת העבודה 

ורווחת העובדים בארגון.

סדנה מעשית לשיפור שיווי המשקל, היציבות 
והפחתת הסיכון לנפילות

רכישת ידע וכלים, תרגול מעשי, דף תרגילים לשימוש אישי.

סדנה מעשית לשיפור היציבה והכושר הגופני 
רכישת ידע וכלים, תרגול מעשי, דף תרגילים לשימוש אישי.

* בשני המקרים - ניתן לרכוש סדנה מורחבת בה כל משתתף יקבל 
אביזר אימון מתנה, פגישת ייעוץ אישית ובניית תכנית אימון מותאמת.

עובדים המשלבים פעילות גופנית 
מתאימה, יגלו יכולות גבוהות יותר 

לעמוד באתגרים הניצבים מולם, עליה 
ברמות האנרגיה והחיוניות, מצב רוח טוב 
יותר ויעילות גבוהה יותר עבור הארגון בו 

הם עובדים, היום ולאורך שנים.



עכשיו זהו הרגע 
המתאים ביותר

לשיפור הבריאות
ואיכות החיים

ככל שנקדים לשלב תנועה ופעילות 
גופנית מתאימה בחיי היומיום נהנה 

מיתרונותיה הרבים, נשפר את איכות 
החיים ונאריכם.

Better Balance מתמחה בפיתוח תכניות בריאות עבור 
ארגונים וחברות, וכמו כן לשיפור חיי הגיל השלישי באמצעות 

העשרת הידע והכלים דרך הרצאות, סדנאות, ייעוץ וליווי. בנוסף, 
בניית תכניות אימון המשפרות יציבה, כושר גופני ובריאות הגוף.

התכניות עוסקות בתכנים כגון:
• שיפור היציבה 

• שיפור הגמישות
• שיפור שיווי המשקל והיציבות (הפחתת הסיכון לנפילות)

• חיזוק שרירי הגוף 
• סיבולת לב ריאה

• פיתוח הקואורדינציה
ועוד...

המודעות לאיזון ושיווי משקל טובים יותר של הגוף תורמים 
משמעותית לנפש, לרמת האושר, השמחה ואיכות החיים.

לבניית הרצאות/סדנאות מותאמות נושא לארגון/חברה ניתן ליצור 
קשר ונתאים את מבנה התוכן.

לפרטים נוספים: 052-8783586
www.hadasport.co.il :בקרו באתר

hadas itzhaky  •  הדס יצחקי- מאמנת כושר

תהליך ליווי אישי- ארגונומיה, יציבה ותנועה נכונה 
והתאמת תכנית אימון לשיפור הכושר הגופני

4 מפגשים באורך 60 דקות הכוללים פגישת הזנקה להערכה כללית 
של המצב הבריאותי, מתן כלים ופתרונות להתנהלות נכונה, בניית 
תוכנית אימון אישית על פי הצרכים והיכולות של המתעמל, תרגול 
מעשי של מרכיבי הכושר וכן רכישת ידע וכלים לצורך תרגול עצמי 
לשיפור היציבה, הכושר והבריאות כולל דף תרגילים מותאמים על 

פי צרכי המתעמל.
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קורס לחיזוק מרכיבי הכושר הגופני החיוניים ביותר; כוח, גמישות 
ושיווי משקל. הקורס בנוי בשלבים, וניתן להתקדם בתרגול בהתאם 

לקצב האישי ובזמן הנוח עבור המתעמלים. בנוסף, ניתן לשלב בניית 
תכניות ליווי ותמיכה. 

למי הקורס מתאים: 

• למרגישים ירידה ביציבות ובשווי המשקל 
• למעוניינים להקטין את הסיכוי לנפילות וחבלות

• למטפלים באנשים מבוגרים 
• לארגונים וחברות המעוניינים להעניק מתנה לעובדים לקראת 

פרישה ו/או גמלאים.

הקורס זמין לצפייה חוזרת בכל עת שתרצו להתעמל.
הקורס זמין כעת לרכישה בשלושה מסלולים אטרקטיביים.

www.hadasport.co.il לצפייה במסלולי הקורס בקרו באתר


