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חמש. ה בגיל  כבר  התחילה  לספורט  שלי  אהבה 
הרגליים  על  מאשר  הידיים  על  יותר  הלכתי 
ומכשירים.  קרקע  התעמלות  בנבחרת  והייתי 
ובמשפחתנו  ילדים,  לחמישה  אימא   ,41 בת  אני  היום 
(עשיתי  ומטיילים  משייטים  גולשים,  צוללים,  רצים, 

אפילו סקי מים וסקי שלג, אבל התרסקתי).

אתן בטח מכירות את המסלול – גם אני הייתי עובדת 
אבל  במקצועי,  סוציאלית 
הילדים  עם  להישאר  החלטתי 
בבית ולא לצאת לעבוד. כשהבת 
הבנתי  למסגרת,  נכנסה  הקטנה 

שהגיע הזמן לשינוי.

כאישה דתייה ראיתי שאין ביגוד 
יכולה  שאני  ואיכותי  מקצועי 
לאלתר,  התחלתי  בו.  להתעמל 
האהבה  את  שילבתי  ולמעשה, 
ולתפירה.  לעיצוב  לספורט,  שלי 
למסקנה שבטח  הגעתי  בהמשך 
שזקוקות  כמוני  נשים  עוד  יש 
אך  לספורט  מיוחד  לביגוד 
מוותרות – או על הביגוד או על 
הספורט. המסקנה הזאת הובילה 
ביגוד  של  ליין  לייצר  אותי 
מנדף  מבד  לספורט,  מקצועי 
איכות,  על  הוא  כשהדגש  זיעה, 
נוחות, עיצוב מחמיא, ומעל לכול 

– צנוע.

לקחתי כל דגם לסיבוב ניסיון ספורטיבי, ולאחר שהייתי 
מרוצה נתתי גם לנשים אחרות לנסות. אגב ריצה דמיינתי 

עם איזה בגד יהיה לי נוח ללכת, לרקוד, לשחות ולרוץ.

איבוד  מוגברת,  לזיעה  מביאים  בארץ  והלחות  החום 
לא  דברים  ועוד  חולשה  שפשפות,  התייבשות,  נוזלים, 
נעימים, לכן אני ממליצה תמיד לצאת לפעילות מוקדם 
ואפילו  אפשרי  שזה  ותראי  אחת  פעם  נסי  בבוקר. 

 – מיוחדת  חוויה  זו  האלה.  השעות  את  לאהוב  תלמדי 
לפני תחילת יום לחוץ, האוויר נקי והכול מסביב שקט. 
בזמן הזה הראש מתנקה ונפתח מקום למחשבות טריות 
לצאת  הוא  נוסף  פתרון  יצירתיים.  ולפתרונות  ורעננות 
לריצה לילית. אני אוהבת במיוחד ריצה בליל ירח מלא. 
בזמנים  שמתרחשים  מאורגנים  מרוצים  הרבה  ישנם 

האלה.

מה לובשים
יש חשיבות רבה לסוג הבד שלובשים בשעת הפעילות. 
הבגדים המומלצים לספורט הם בגדים קלים, נמתחים 
מתאדה  הזיעה  שבהם  זיעה  מנדפי  מבדים  ונוחים 
בתנועה.  קלים  אותנו  משאירה  ובכך  מהר,  ומתייבשת 
חשיבות סוג הבד היא בעיקר עבור סוגי ספורט שונים 
הוא  זיעה  ספוג  כותנה  בד  ופנאי.  נסיעות  טיולים,  וכן 
מסרבל, מכביד, יוצר שפשפות ומקשה על האימון - כמו 

ההבדל בין לשחות עם בגד ים ובין לשחות עם בגדים.

הרבה פעמים אנחנו נלחמות עם עצמנו לגבי הספורט 
כשהביגוד  אולם  שונים.  מתירוצים  תירוצים  ומעלות 
נראה טוב – קל יותר לצאת לריצה וכיף להתמיד בה. למי 
אני ממליצה  רוצה להשקיע בבגד חדש לספורט  שלא 
רחבה שתורגש כמה  צמוד, חצאית  טייץ  עם  להתעמל 
שפחות כי תפקידה הוא רק לכסות, וכמובן, חולצה נוחה.

יש  שבה  שלי  הקולקציה  את  מציעה  אני  למעוניינות, 
חצאית רחבה מבד דק וקל שאפשר ללבוש מעל טייץ, 
גם  מאוד  נוחה   - סקוץ'  עם  שנסגרת  מעטפת  חצאית 
 – לטייץ  מחוברת  חצאית  לבריכה,  זריזה  להתארגנות 
מעולה לריצה, וכמובן, לכל בגד ישנה אפשרות לתוספת 
אני  מהשמש.  מגן  גם  הוא  הצניעות  שמלבד  שרוול, 
מבדים  הוא  גם  מיוחד,  ראש  כיסוי  על  כעת  עובדת 

שמתאימים לספורט.

רוני ברק, מעצבת בגדי ספורט
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בגדי הספורטאית החדשים
עם החום של תמוז-אב באמת קשה להתעמל, אז עכשיו הגיע הזמן לחזור 

לכושר, רגע לפני החגים  רוני ברק מעצבת בגדי ספורט ייחודיים 
לאישה הדתית נותנת טיפים להתעמלות בטוחה ונוחה  זה רק ספורט

מחירים:
חולצות: 120-100 ₪

חצאיות ריצה 120-220 ₪ 
שרוולים: 50 ₪

באתר 'ברק ספורט' ישנה 
חנות וירטואלית שבה ניתן 
לראות ולרכוש את הבגדים

אופנה
רוני ברק
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ני ממליצה א
תמיד לצאת 
לפעילות מוקדם 
בבוקר. נסי פעם 
אחת ותראי שזה 

אפשרי ואפילו 
תלמדי לאהוב את 

השעות האלה. 
זו חוויה מיוחדת. 
בזמן הזה הראש 

מתנקה ונפתח 
מקום למחשבות 

טריות ורעננות 
ולפתרונות 

יצירתיים

65הביאה לדפוס: גילה בן נאים 64 אלול תשע"ג


