
 תשמעו סיפור...אני לא אוהבת ספורט. מעולם לא התחברתי. כל פעם שמישהו שעושה  -אסנת שבירו

ספורט אמר לי שאני צריכה פשוט למצוא את הסוג הזה של הספורט שאתמכר אליו, התחשק לי 

. זה שינה לי את החיים. שינה לי את כל מה להרביץ לו. לפני יותר משנתיים גיליתי את הפילאטיס

שחשבתי על ספורט, שינה לי את הגוף, את המודעות ו... כן, כן, אני לא מתביישת להודות!!  אני 

אסנת שבירו ואני מכורה. ממש מכורה. הדובדבן שבקצפת של כל הסיפור הוא ההיכרות שלי עם 

משתדלת ליהנות מכל מה שיש לסטודיו . מאז שהצטרפתי ההתמכרות החמירה... אני  Flyסטודיו

להציע, כולל פילאטיס מזרון, גארודה, יוגה מכל מיני סוגים, ריקודי בטן. ויש עוד כל מיני שעדיין לא 

איכות היא  Flyיצא לי לנסות כמו מחול מודרני וקלאסי, פלדנקרייז ושיעורים שונים לילדים. בסטודיו 

הקבוצות קטנות, יש הקפדה על כל הפרטים הקטנים  ממש לא מילה גסה. המורים פשוט מדהימים,

 –וכל שיעור הוא ממש כמו שיעור פרטי. כל ההקפדה והמקצועיות באים יחד עם יחס חם ומשפחתי 

פשוט כיף לבוא לשם!! ומילה אחת אחרונה על גל ותמיר: מקצועיות ללא פשרות ואהבה אמתית 

ו שעומדים בראש של המקום המדהים הזה. לתנועה, להנאה ולריפוי שבא ממנה. לא פלא שאתם אל

 שמחה שאני חלק!

 

 

 לסטודיו חודשים 8-כ לפני לראשונה הגעתי -אסף שר FLY דבר ושום התחתון בגב שנפצעתי לאחר 

. אותי הפתיע המהיר השיקום תהליך. מכשירים פילאטיס באימוני התחלתי אבחון לאחר.. לי עזר לא

(, אנשים 2-4) קטנות בקבוצות האימון את מעבירים ותמיר גל של בהובלתם המעולים המדריכים

 והעיצוב החדישים המכשירים. אחד על אחד שיעור של היא והתחושה פשרות וללא מקצועי באופן

 ממליץ –( לעיר מחוץ וגם) אביבים תל גברים  .האימון לחוויית הם גם מוסיפים הסטודיו של המרשים

 ..תתחרטו לא. FLY בסטודיו מכשירים פילאטיס לאימון ולהיכנס הכושר מחדר קצת לצאת בחום

 

 לא צעירה לא הגעתי. שנים - קצרה ולא טובה בדרך אותי מלווים אתם ,ותמיר גל -רוטשטיין שוש 

 פסקו הכאבים, התחזקו הגב שרירי.  וכאבים תחתון בגב בלטים של פרמננטית בעיה עם גמישה

 באימון שהתמדה" גילוי"ה, זנחתי האורתופדים את!  המראה וגם פלאים השתפרה הפיזית היכולת

 הפיזיים ההישגים לצד. בסימפטום רק המטפלות תרופות על לוותר ואפשר בבעיה מטפל פילאטיס

 וויתרתי לא . הכתובת אתם, כואב גם ולפעמים שכואב, אחריות לוקחים גם אתם והכוחות המדהימים

 על גדולה תודה .  מזמין יפה, מקצועי, מאובזר לסטודיו אביב לתל שעברתם גם אחריכם והלכתי

 .והיחס המקצועיות

 

 התחלתי עם פילאטיס כי קראתי איפשהו שזה הספורט האהוב על מדונה, ורציתי זרועות כמו  - מעיין

לאורך השנים.  Flyשלה. נשארתי בגלל תמיר וגל, ושאר המדריכים המצוינים שפגשתי בסטודיו 

הוא פעילות גופנית אינטליגנטית, שמאפשרת לי להשתפר משבוע לשבוע,  Flyפילאטיס בסטודיו 

לאתגר את עצמי ואת הגוף שלי, לפתח כוח, גמישות ויציבה נכונה. אני מגיעה לשיעור מכשירים 

בסטודיו שלוש פעמים בשבוע, ושמחה כל פעם לגלות שהשיעור יכול עדיין להפתיע אותי. גל ותמיר 

ם למצב הגוף, ומתאימים את השיעור בצורה מושלמת. בעיני, שיעור רגישים גם למצבי רוח, וג

 .הוא הבסיס לשבוע טוב Flyפילאטיס בסטודיו 

 

 הגעתי לסטודיו -תמרFLY   לאחר שנים של אמונים במקום אחר והתחברתי ואהבתי את הייחוד של

המקום יחס אישי , צוות מדריכים מיומן ומקצועי , אפשרת לטיפולי פיזיותרפיה במקום ומגוון שיעורים. 

בעל המקום  –טיפולי פיזיותרפיה אצל תמיר  2-3היות ואני סובלת מבעיות צוואר עברתי 

לי מאד. במקביל המשכתי להגיע לשיעורים וקיבלתי התייחסות מלאה  ופיזיותרפיסט  מוסמך שעזרו

לבעיות הצוואר שלי ותרגילים מתאימים. ממליצה בחום על המקום ,בזכות האווירה הנעימה 

 המקצועיות והיחס האישי 

 



 ידי משאית, הייתי במצב של בין חיים -לפני כשנתיים הייתי מעורבת בתאונה בה נדרסתי על - ענת

עצם בירך  או...כך ניב ...לחידלון, ובסכנת כריתת רגל ואם לא כריתה אז לפחות ברזלים ברגל

ריסוק של אגן, גב תחתון פגיעה בברך, הסרת חלק מהשריר והרקמה בירך ימין עקב נמק,  מרוסקת,

שבור, צלעות שבורות שקרעו את הריאות, חוליה שבורה בצוואר )שחששו כי אשותק בגללה(, פגיעה 

במהלכם הייתי  בראש ועוד... לאחר אשפוז של כמעט שמונה חודשים ברמב"ם ובבית לוינשטיין

 9זיותרפיה בקהילה במשך יתקופה נוספת של פמרותקת לכיסא גלגלים כחמישה חודשים, לאחר 

חודשים במהלכם עברתי מהליכה עם קביים, למקל הליכה, להליכה ללא עזרה כלל )הישג לא מבוטל 

גרות סיימתי את הטיפול הרפואי במס .מדרגות  ולרדת קושי לעלותאך עדיין  .לכשעצמו(, ריצה

 המקובלות עם הצלחה לא מבוטלת אך עדיין עם מגבלות.

שעבדה איתי בבית לוינשטיין ושאלתי אותה כיצד אני יכולה להתקדם  לפיזיותרפיסטיתהתקשרתי 

אמצע אפריל ב. fly סטודיומעבר למה שהשגתי ? היא המליצה לי על פילאטיס שיקומי והפנתה אותי ל

קבעה לי פגישה אליה באתי עם סיכומי אשפוז. פגש אותי התקשרתי לסטודיו, הצגתי את מצבי, נ

 כבר יודעת להבחין האם האדם שעומד מולי יודע  ,זו הפצועה  ,ואני ,תמיר )פיזיותרפיסט( בחן אותי

 את מקצועו והאם הוא יוכל לקדם אותי או שעדיף להמשיך הלאה.

מזה שמונה  צבי ומגבלותיי.לאחר כשבוע נפגשתי עם גל לשיעור פרטי ואבחון מעמיק יותר לגבי מ

ובכל פעם מרגישה כי אני שוב מטפסת על האוורסט ומכניעה אותו!!! בקביעות אני מגיעה חודשים 

אני רוכבת על אופניים, עושה "סקווטים" )מי חלם שאי פעם אצליח לעשות זאת(, אני יושבת היום, 

אתם מכירים את  המקום ואנשיו: כמה מילים על .ולסיכום,מדרגות ללא קושי ב ועולהישיבה מזרחית  

שרוצים אותך רק כי אתה הצרכן ואתה משלם? אז זהו! שכאן  מסוימיםהתחושה הזאת שיש במקומות 

היא כי רוצים שתבוא כי יש מה לתת לך! רוצים שתבוא כי הכינו את שיעורי  כאן זה אחרת, התחושה

מגבלה ואפשר לעקוף אותה ובעצם  הבית עבורך ומכירים את מצבך הגופני היכן קל לך והיכן יש לך

תחושה שאדם בעל ניסיון מניח עלייך יד רכה כמעט לא אותה את  או .לבנות יחד איתך את הגוף שלך

שאתה צריך אותה והיא עושה את כל הבלאנס ליציבות שלך ? מורגשת אבל היא בדיוק בנקודה  

יחד  ,לקחת אותי יו ונותנת לצוותשהעבורי כאן זה קיים ונוכח במלוא הדרו. אני הסרתי את המטרות 

 היכן אהיה ? ,אמור ויכול להגיע, וסתם מעניין, היום בעוד שנהשלי אטיס לאן שהגוף עם ג'וזף פיל

כשאומרים צוות מקצועי, מפרגן, חם, מקדם, רוצה שאצליח הכוונה גם למזכירות במקום שאין ולו פעם 

שיעור או לאחר שיעור ואיני שומעת מעבר אחת שאני מתקשרת כי יש לי בעיה ואני רוצה להקדים 

 למילים שנאמרות גם את החיוך המלווה )והוא רחב(...

 

 

  

             

         

 

  


