



 
שימי לב, זה קובץ חשוב ומעודכן (יש לך את תוכנית הפעולה החדשה לפרק מס‘ 2 למטה, 
פרק מס‘ 1 (למרות  של  וסיכום  השעות הקרובות,  שלך ל- 72  העבודה  תוכנית  זו  בדף השני) 


הסיכום, אני מאוד, מאוד, מאוד ממליץ לך לראות את כל הפרק הראשון)


קבלי את סיכום פרק מס‘ 1 + תוכנית העבודה שלך:

יש 2 מעגלים בתהליך הדיאטה: מעגל החיטוב, ומעגל ההשמנה… 95% מהנשים נמצאות 
במעגל ההשמנה, וזאת הסיבה שהן חוות כשלונות בעולם הזה, ולצערי? זאת הסיבה שהן 

לעולם לא יצליחו.מי שנמצאת במעגל ההשמנה בחיים לא תתחטב, עד שהיא תעבור למעגל 

החיטוב.

(מעגל ההשמנה ומעגל החיטוב, הצלחה, באיזה מן המעגלים את נמצאת כרגע?) 






אפשר לזהות בקלות האם את במעל ההשמנה או במעגל החיטוב, את חייבת לבדוק את 
עצמך ולראות כמה סימפטומים יש לך מתוך הרשימה שלמטה, שימי לב להשוות את זה 


ביחס אלייך ולא לאף אחת אחרת.

פרק מס‘ 1: ותוכנית עבודה ל- 72 
השעות הקרובות, עד לפרק מס‘ 2

10,075 הצליחו בשיטה של הדיאטה האחרונה עם ג‘ניה רומסקי… אני רוצה לראות אותך מצליחה גם!

מעיין זינר הצליחה! נגה אקר הצליחה! יעל יצחק הצליחה! דנה דרוקר הצליחה!



7 הימים הראשונים הם קריטים לכל תהליך, את חייבת לאזן את הגוף בשביל ולהרים את 
מתג שריפת השומן בשביל להתחטב, אם את לא עושה את 7 הימים הראשונים את בבעיה. 
ב-100% מהמקרים הורמונים שאחראיים על שריפת השומן צונחים ב-7 הימים הראשונים.  

    (בחני את עצמך: אם יש לך 3 סימפטומים מתוך הרשימה, סיכוי גבוהה שאת במעגל ההשמנה) 
 
 

למשל הלפטין? צונח ב- 50% בשבוע הראשון לדיאטה… במצב כזה את מקצצת את הסיכוי 

שלך להצליח. בשביל זה קריטי לבצע את 7 הימים הראשונים בצורה נכונה.

לגוף שלך (גוף האישה שונה מגוף הגבר) יש פוטנציאל לחיסול השומן,סוג של ’גן נשי‘ חבוי 

את חייבת לדעת איך לנצל אותו.

הדרך שבה תרזי בימים הראשונים , קובעת איך תראי בסופו של דבר. זה לא מספיק לרדת 
במשקל, חשוב למקד את התהליך בירידה ברקמת השומן, בחיטוב הגוף. 

יש הבדל ענק בין ירידה במשקל לחיטוב : אם עשית את זה נכון? כל 5 ק“ג ייראו כמו 10, 15 

ואפילו 20 ק“ג

תוכנית הפעולה שלך ל- 72 השעות הקרובות  
באתגר החיטוב של הדיאטה האחרונה: 

 
שינוי מס‘ 1: 


להוסיף 5 דק‘ הליכה/ריצה ביום. 
נשמע קל, נכון? תעשי את זה. גם אם אין לך זמן, גם אם את עייפה, פשוט תעשי את זה. ולא 
אכפת לי אם את מתאמנת או לא, תקחי את הסדר יום הנוכחי שלך… ועל זה תלבישי את ה- 5 



דק‘ הליכה/ריצה. זאת אומרת, אם את עושה אימון של שעה ביום… תסיימי אותו ותוסיפי עוד 5 
דק‘ הליכה/ריצה. אם את לא מתאמנת בכלל, מזל טוב, מעכשיו את מתחילה לעשות אימון של 5 
דק‘. דקה לא יותר. 5 דק‘ על השעון. תסמכי עליי (לא, הליכה בקניון, הליכה עם הילד לגן בבוקר 


שאת עושה לא נחשבים.)

שינוי מס‘ 2: 
תוספת של חלבון לתפריט + הורדה של פחמימה 

יש לך את הקובץ להורדה, שנותן לך הכוונה מדוייקת איך לעשות את השינוי כאן . תעשי את זה 
ב-72 השעות הקרובות, אלה 2 שינויים קלים, ותזכרי… גם אם יש לך המון שאלות, על התפריט, 

על האימונים… את תקבלי את התשובות בסדרה עצמה, ובקבוצות שלנו, ובמיילים, עד אז? 
תעשי את 2 השינויים הקלים והכמעט ולא מורגשים האלה. אין סיבה שלא תצליחי איתם. אף 


תירוץ לא מתקבל. 
 

המשימה שלך ל- 24 השעות הקרובות: לדווח לי שעשית הליכה/ריצה של 5 דק' 

מה מצפה לך בפרק מס‘ 2 באתגר החיטוב של הדיאטה האחרונה: 
 ”מורידים טון 1 של שומן תוך 21 יום“? 

 

2 דרכים פרקטיות להתחיל את 7 הימים  הראשונים שקובעים איך הגוף שלך יגיב לדיאטה 

הדרך שהייתה חשופה רק ללקוחות הפרימיום שלי: איך למקד את תהליך הירידה במשקל 
ברקמת השומן ולגרום לך ק“ג 1 שיורד להראות כאילו ירדו 2, 3 ואפילו 4 ק“ג… 


ועוד…

תרשמי  בתהליך ובאתגר…  תשתפי  חשוב: 
נמצאת  את  מעגל  באיזה  לפרק מס‘ 1,  מתחת 
הקרובים  הימים  שלך ל- 21  המטרה  ומה 
להכיר  לי  חשוב  הטווח שלך,  ארוכת  והמטרה 
בשביל  הכל  ועושה  לזה  מחכה  אותך, מאוד. 


להגיב לכולן, אוהב מאוד. ג‘ניה

 




חשוב: לחצי כאן ותשאירי תגובה מתחת לפרק  
מס‘ 1 בשביל שאכיר אותך ואדע לעזור לך

https://docdro.id/usPss18


אני שמח שאת פה, אנחנו ממשיכים… מה שאת עומדת לעשות ב- 48 השעות הקרובות(רק אחרי 

שראית את פרק מס‘ 1 + 2) זה דבר מאוד פשוט:

 
1) את ממשיכה עם ה- 5 דק‘ הליכה/ריצה (אפשר להגביר קצב, אבל לא לעלות את זמן האימון) 


2) את עושה את השינוי התזונתי )מחליפה פחמימה בחלבון(
3) ואת לתבנית התזונתית שלך, ולא משנה אם היא גרועה או מעולה… את מוסיפה עוד מאכל 


אחד מתוך הרשימה שצירפתי לך למטה, רשימת החלבונים האיכותיים. 

חשוב: זה צריך להיות מאכל אחד בלבד ורק יום אחד. זאת אומרת, אם הוספת את המאכל הזה 
אל  מוסיפה אותו.  לא  את  היום  אז  הוספת מחר?  אם  מוסיפה אותו.  לא  את  מחר  אז  היום? 
תסתבכי עם. פשוט מאוד, לוקחת מזון אחד מהרשימה למטה (בין אם הוא כבר קיים אצלך ובין 
אם לא) ומוסיפה אותו באופן חד פעמי לתזונה שלך (אנחנו מתחילים לעבוד על השובע שלך, 
תביני בפרק 3 ו- 4 בנוסף, אני רוצה שתתחילי להבין יורת לעומק מה נכנס לך לגוף ולמה זה 


איכותי, לא חייבת, אבל מומלץ)

הנה סוגי חלבון מומלצים + מתחתיהם 
 יש סוגי חלבון פחות מוכרים, ומעולים! 

תבלי. 

ביצה – הביצה היא ממש סוג של אוצר. רוב האנשים יודעים כי ביצים הן אחד מהמקורות 
הטובים ביותר של חלבון. עם זאת, רוב האנשים לא יודעים שהחלמונים הם החלק הבריא ביותר 

בביצה... זה המקום בו נמצאים כמעט כל הוויטמינים, מינרלים, ונוגדי חמצון(כגון לוטאין). 
למעשה, החלמונים מכילים יותר מ 90 %סידן, ברזל, זרחן, אבץ,תיאמין, B6 ,חומצהפולית, 

 , D, E בביצה. בנוסף, החלמונים מכילים את כל הויטמינים המסיסים panthothenic וחומצת, B12
ו - K בביצה, כמו גם את כל חומצות השומן החיוניות.

פרופיל  בשל  לבד  ביצה  מחלבוני  יותר  ביולוגי  באופן  זמין  הינו  שלמות  מביצים  החלבון  כן,  כמו 
חומצות אמינו מאוזן יותר. אפשר לבחור ביצים אורגניות במקום ביצי מכולת רגילות, זה יעלה 
לא  ביום,  ביצים(שלמות)   4 עד  שאכלו  שאנשים  מראים  שנעשו  עדכניים  הכי  המחקרים  יותר. 
הייתה להם שום בעיה, כמובן שאני לא אומר לאכול 4 ביצים, אבל אין כאן שום בעיה בריאותית, 

הכוסלטרול שאנחנו אוכלים מהביצה הוא לא מזיק לנו כמו שנהגו לחשוב בעבר.

פרק מס‘ 2: ותוכנית עבודה ל- 48  
השעות הקרובות, עד לפרק מס‘ 3



דגים – הדגים חייבים להיות בתפריט שלך, יש שם יחס מדהים של אומגה 3 ביחס לאומגה 6. זו 
אחת הבעיות הכי גדולות בתזונה המודרנית, יחס גבוה מדי של אומגה 6 ביחס לאומגה 3, מה 

שיוצר המון מחלות ודלקות. מחקרים סטטיסטים מראים שהיחסים הגיעו למצב של 2001 לטובת 
האומגה 6, כשהיחס הרצוי הוא 103 102, אלה הפרשים לא נתפסים בכלל. 

הדגים מכילים חלבון עם ערך ביולוגי ברמה מאוד גבוהה. ממליץ מאוד על סלומון וטונה (להגביל 
את הצריכה ל-1 ביום) 

בשר – במידה ובשר הוא לא חלק מהתפריט שלך )צמחוני/טבעוני( ניתן להשתמש בתחליפי בשר, 
למרות שרמת החלבון שם שונה לגמרי, אבל בהמשך אתן גם תחליפים יותר "טבעיים" בחלבון. 

 אגב, אני אישית לא אוכל בשר, אין לי הגדרה של צמחוני או טבעוני, אני פשוט לא אוכל בשר ועוף 
– ממניעים אידיאולוגיים בלבד. מי שלא אוכל בשר כמוני, מתבקש לתסף את התזונה שלו במולטי 

ויטמין. 

עוף - רעיון דומה לבשר, רק שהעוף נטול שומן. יחס החלבון שלו ביחס לשומן ו/או הפחמימה הוא 
היחס אולי הכי טוב שקיים בטבע (אולי חוץ המטונה) 

קוטג' – בקוטג' יש אחלה חלבון ובעל ערך ביולוגי יחסית גבוה. יש להקפיד שלא לבחור את 
הקוטג' הדל שומן, כי ככל שהוא יותר דל שומן הוא יותר "מעובד" ממליץ על 3-5.% 

חלב(אפשר גם סויה) – לחלבון שבחלב יש ערך ביולוגי גבוה. זוכרים ? חלבון מי גבינה נמצא 
בחלב. יש לא מעט אנשים אשר רגישים לחלב, לכן ההמלצה הזאת תקפה רק במידה ואין לך את 
הרגישות ללקטוז, שהוא הרכיב הפעיל בחלב. אני יודע שגם בנושא הזה יש הרבה שיבואו ויגידו, 

חלב? מה אתה משוגע? אבל אני מבטיח לך שכל מה שאני אומר פה נבדק במחקרים הכי 
עדכניים – ואין לי שום אינטרס להגיד לך דבר כזה או אחר כי אני לא קשור כאן לשום תעשייה 

כמה לשתות? כוס 1 ביום תספיק, לא רק שהיא תתן לך סידן אלא היא גם תספק לך חלבון 
איכותי. גם כאן, ההמלצה היא לא לבחור את חלב הדל שומן אלא לחשוב לכיוון ה-3 . יוצאי 

מהכלל - החלב פחות מתאים לשלבים מיוחדים בדיאטה (ארחיב על זה בתוכנית המלאה 
’הדיאטה האחרונה‘ - ואיך אפשר לצרוך את כל המזונות שכאן, ואחרים בצורה שתתן יותר 

תוצאות) 

יוגורט – חשוב להדגיש, כשאני אומר יוגורט אני מתכוון לאחד טבעי, כמו דנונה
או ביו. ולא, לא של 0, %אני חוזר ואומר לא להתקרב לזה, עדיף לקחת מוצר של 400 %ולא מוצר 

מהונדס של 0 . %אגב, המשפט הזה נכון לאחרי הדיאטה, במהלך הדיאטה, כל עוד עושים אותה 
נכון, לפעמים כן עדיף לצרוך מוצרים שהם עד %3 שומן (שוב, לא תמיד, תלוי בסוג הדיאטה, 

ובמצב האישי שלך) אני אישית אוהב להוסיף ליוגורט שכזה שקדים טחונים או כפית של סילאן 
טבעי עם כפית של טחינה, מעדן, ומעדן בריא! אגב, יוגורט יווני, זו תהיה אופצייה מעולה!



 3 סוגי חלבון מומלצים לטבעוניים/צמחוניים 

שעועית- מזון זה חייב להיות בכל תפריט של טבעוני/צמחוני בפרט ושל כל אדם עם תזונה 
"רגילה" בכלל. נכון יש שם לא מעט פחמימות, אבל היתרונות המטורפים של השעועית עולים על 

החסרונות שלה.

 לא הייתי שם את זה בראש סדר העדיפויות מבחינת כמות ואיכות החלבון, אבל ללא שום ספק 
השעועית היא מקור נפלא לחלבון. קטניות- לרוב בכוס קטניות יהיו כ10-14 גרם חלבון, שזה לא 

אופטימאלי, אבל למי שאין יכולת/רצון לצרוך חלבון מהמאכלים שנאמרו למעלה, יכול לבסס את 
צריכת החלבון שלו מהקטניות.

קינואה- נכון, יש בה לא מעט פחמימות, אבל זה לא דבר רע. קינואה מכילה כמות יחסית גבוהה 
של חלבונים ביחס לשאר המאכלים שרוב הטבעונים אוכלים. אבקת חלבון (בונוס) כן, שמעת 
נכון, יש דבר כזה. ומאוד הייתי ממליץ על לשקול שימוש באבקת חלבון במידה ואין לך בתזונה 

בשר, דגים, עופות, ביצים, קוטג' ומוצרי חלב, אם אין לך את 1 מסוגי החלבון האחרונים שאמרתי 
הייתי ממליץ לך לשקול להוסיף אבקת חלבון. 

יש אבקות שהן אבקות איסולייט(יותר יקר מהחלבון הרגיל) – זה חלבון נקי ללא תוספות, 
ולטבעוניים יש אבקות חלבון שהן על בסיס סוייה. יש לי דיל עם חברה שאחראית לתת הנחות 
ללקוחות שלי, אם זה יעניין אותך תשלחי לי אימייל (romskfit1@gmail.com) אני לא מקבל מזה 

כלום, אגב, רק הטבה שאני נותן ללקוחות שלי.

 המשך חשוב בדף הבא . . .

סוגי חלבון נוספים(לא מוכרים) שמומלץ לשקול להוסיף לתפריט היומי: 

אדממה - 

 סוג חלבון מעולה למי שלא אוכלת בשר ועוף, אני מאוד אוהב אדממה, למאכל הזה יש אחוז 
חלבון מאוד גבוהה ביחס לשאר הפחמימות. 

אחוז חלבון גבוהה בירקות:
 

קייל 
נבטי אלפלפא 
חרדל ירוק 
אספרגוס  

 
כמובן שיש עוד לא מעט סוגי חלבון אדירים, אבל אני חושב שיש כאן מספיק חומר בשביל שתוכלי 

לצאת לדרך, או לפחות לשפר באופן מידי את התפריט שלך, עכשיו . . . ברור שאם יודעים איך 
לשלב את המזונות האלה עם שאר התפריט, כמויות, זמנים ושאר הטריקים אז את יכולה לשפר 

את התוצאות שאת מקבלת מהחלבון פי כמה וכמה ולקצר לך את הדרך. 
אנחנו נדבר על זה בהמשך הסדרה - הדיאטה האחרונה, בינתיים, אני רוצה שתיישמי ולא תלכי 

לאיבוד, אז כרגע זה מה שאת צריכה לעשות:
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תוכנית הפעולה הנוכחית:
להוסיף (להמשיך, כמו שעשינו קודם) 5 דק‘ הליכה/ריצה

להחליף מנת פחמימה במנת חלבו
ולשקול להוסיף מזון אחד מהחלבונים שרשמתי לך עכשיו.

המשימה שלך לעכשיו:
לשלוח לי במייל חוזר איזה מזון את מתכוונת להוסיף לתבנית התזונתית שלך,ממתין:

romskfit1@gmail.com

 שימי לב לפרק מס‘ 3 ו- 4 שם אנחנו נתחיל לדבר איך ליישם את התהליך בצורה יותר עמוקה
 שתגרום לך לייצר את הדיאטה האחרונה שלך,  לשמור על התוצאה לתמיד וכל זה בזמן שאת

ממשיכה ליהנות מהמהאכלים שאת הכי אוהבת. יש?

נ.ב
חשוב להוסיף את התגובה שלך מתחת לפרק מס‘ 2 בשביל להראות לי שאת בעניינים!

ג‘ניה.
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