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Exercise is Magicine
תרופת הקו הראשון   

.M.Scפיזיולוג מאמץ -שחר נייס 

אופטימלהדסה  -המרכז לרפואת ספורט 

050 - 7697264: נייד

מכשיר המורכב ממספר מערכות הפועלות בתאום : מכונה

המכונה מקבלת אנרגיה מסוימת  . שתפקידו ביצוע עבודה

)שושן-מילון אבן( "והופכת אותה לאנרגיה אחרת בייחוד מכנית

פירמידת הפעילות  

והאימון הגופני

לתחזוקה שוטפת של  " הוראות היצרן"

מערכת התנועה

Karim M Khan, Lancet  2012; 380: 59–64"מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות"  וקונסטנטינינייס : מתוך

Karim M Khan, Lancet  2012; 380: 59–64 מדיסליפידמיהבסיכון לתמותה מכל הגורמים אצל הסובלים הפחתה
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!!!טיפולית רב מחלתית-תרופה מניעתית -פעילות גופנית

  בולם - ב

  רוגזו - ר

יפחית - י

  אוכלו- א

 ויגביר - ו

תנועתו - ת

Special Article 

An Obligation for Primary Care Physicians to Prescribe Physical Activity to Sedentary 

Patients to Reduce the Risk of Chronic Health Conditions 

MANU V. CHAKRAVARTHY; MICHAEL J. JOYNER; FRANK W. BOOTH 

and line therapy-Physical activity is a first
protects against many chronic health conditions 

by improving glucose uptake and insulin 

sensitivity, improving blood lipid profiles, 

lowering blood pressure, improving the health of 

blood vessels, and protecting against obesity. 

Mayo Clin Proc. 2002;77:165-173

דרכים להגברת הפעילות 

הגופנית בדרך לעבודה  

ובשגרה היומית

להתנייע ברגל או באופניים

לעלות תחנה אחת אחרי... לרדת תחנה אחת לפני

ברגל ליעד' דק 5-10לחנות במקום מסודר וזול וללכת 

לבחור במדרגות ולא במעלית

המעלית לנוחיותך

!!!המדרגות לבריאותך

פעמים   5מבעלי הכלבים מבצעים לפחות  50% -כ

  33% -לעומת כ', דק 30בשבוע  הליכה של 

.  מהאנשים שאינם מחזיקים כלבים
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60גברים ונשים שוודיים בגיל  4232

שנים 12.5מעקב של 

)NEPA(פעילות גופנית ספונטנית 
בבית" תחזוקה ותיקונים"עבודות •

כיסוח דשא וגיזום גדר חיה: עבודות גינון•

עבודות תחזוקה וניקיון של הרכב•

סקי או החלקה על הקרח לדייג או צייד, רכיבה על אופניים•

ליקוט פטריות או גרגרי יער•

ללא  , פעילות גופנית ספונטנית שגרתית בהיקף גבוה

 -מפחיתה סיכון למחלת לב וכלי דם ב, קשר לאימון
בהשוואה   30% -ולתמותה מכל הגורמים ב 27%

לשגרת חיים חסרת פעילות  
)שנות מעקב 12.5בתום (

סיכון למחלת לב תמותה מכל הגורמים

נוח אבל הורג -כסא 
Sitting Is The 
New Smoking

2010

לבדוק את הקשר שבין זמן הישיבה ושיעורי התמותה  : מטרה....הביתה/חוליםבית / הגעת לקליניקה

ממחלות לב וכלי דם ומסרטן, מכלל הגורמים

90 - 18נשים קנדיים בגילאי  9,735 -גברים ו 7,278

שנים 12: משך מעקב

.  י שאלון"משך זמן הישיבה הוערך ע

כמעט בכלל לא1.

מהזמן בקרוב¼ 2.

מהזמן בקרוב½ 3.

מהזמן בקרוב¾ 4.

כמעט כל הזמן5.

מכלל  (נמצא קשר בין משך הישיבה ושיעורי התמותה 

אצל אנשים שאינם פעילים) הגורמים וממחלות לב וכלי דם

לא מתאמנים

כמעט כל היום

מהיום¾ 

מהיום½ 

מהיום¼ 

כמעט ואף פעם

 Oct. 2012 Diabetologia -  ביטאון האיגוד האירופי לחקר הסוכרת

EASD - European Association of the Study of Diabetes

).משתתפים 800,000(מחקרים  18אנליזה של -מטה

לעומת " יושבניים"בקרב ה 2הסיכון לסוכרת היה גדול פי 

.הפעילים בשגרה היומית

שגרתית  " התנועעות"יש להעלות את המודעות לחשיבות 
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קשורה בהחמרה במדדים לתחלואה   )Prolonger(ישיבה רצופה 

 )רמת טריגליצרידים ורמת גלוקוז, BMI, היקף מותן(קרדיומטבולית  

)Breaker(בהשוואה לישיבה במשך פרק זמן זהה שאיננה רצופה  

יושבנותמאפייני 

רצופה מקוטעת

בריאות  -חטיפי פעילות

נשנושי מאמץ
שילוב מקטעי פעילות בשגרה היומית

“Snacktivity”- Snack on bits of activity

Add 10 bouts of snacktivity to each day.

החלף את כסא העבודה המשרדי בכדור  

פיטבול גדול שישפר את שיווי המשקל  

ויפעיל את השרירים המיצבים

החזק במשרד מכשירים קטנים לאימון  

הכושר השרירי כמו ממתח גומי ומשקוליות 

בצע תרגילי כוח בין פגישות ומשימות. יד

חס  במקום הפסקת קפה בלובי או בקפיטריה  או 

עשה הפסקה להתעמלות  , סיגריה... וחלילה

.בצע תרגילי גמישות, צא להליכה קצרה. וחילוץ עצמות

  )'דק 10 עד 'דק 1( מאמץ נשנוש

  בעצימות  שבועיות 'דק 20 של בהיקף

  נמרצת בעצימות 'דק 10 או בינונית

 בסיכון 10% -כ של בהפחתה קשור

  .מטבולית תסמונת לפתח

, פעמים ביום 3, דקה אחת של ניתורים

הביאו לשיפור מובהק , חודשים 8במשך 

. בצפיפות העצם של ילדי בית ספר

נשנושי מאמץ בית ספריים

'קראנץ-קפוץ

אימון מובנה משפר את השרידות אצל אנשים בכל 

השפעה יותר מהותית אצל . רמת פעילות ספונטנית

.הפחות פעילים
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פירמידת 

הפעילות הגופנית

כושר אירובי
היכולת לבצע מאמץ שמפעיל : ביצועית ספורטיבית

רכיבת , ריצה, הליכה(קבוצות שרירים גדולות 

בקצב המהיר ביותר לפרק ) שחיה, חתירה, אופניים

'דק 3זמן של מעל 

)אור-בוחן בר(מטר  2,000ריצת 

מטר 10,000ריצת 

'מ 1,500שחיית 

)'מ 42,198(מרתון 

)מ ריצה"ק 10, אופניים -מ "ק 40, מ שחיה"ק 1.5(טריאתלון 

)Vt * f = VE(Q = SV * HR(a-v)O2 diff. 

כושר אירובי~ מטבוליזם אירובי 

קלורימטריה עקיפה) = קלוריות 5~ ליטר  1(צריכת אנרגיה ~ צריכת חמצן 

פחמימותשומנים
כושר אירובי

היכולת לייצר הספק אנרגטי גבוה  : פיזיולוגית

היכולת = בשרירים תוך שימוש בחמצן 

לצרוך כמה שיותר חמצן

V02
דקה/ליטר

הספק אנרגטי

ל"קק 5~ ליטר  1

C02

איך מעריכים את הכושר  

היכולת לייצר = האירובי 

הספק אנרגטי גדול תוך  

?שימוש בחמצן

מדורג: מהות המאמץ

שיפוע -' שלב ב, מהירות -' שלב א: מסילה•

הספק עולה בהדרגה: אופניים•

דקות 12 - 8: משך המאמץ

)לכולם" ברוס"לא (...מותאם לנבדק : פרוטוקול

)לא דופק מטרה(מאמץ מרבי מוגבל תסמינים : סיום מאמץ

צריכת חמצן•

פליטת פחמן דו חמצני•

אוורור ריאתי•

דופק•

פולמונרית-בדיקת מאמץ קרדיו

CPET - CardioPulmonary Exercise Testing
צריכת חמצן  

מ"צח -מרבית 
השינוי בצריכת החמצן  

במאמץ מדורג

V02

VC02
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הערכהמבדק

שיווי משקל

רגל שמאלרגל ימין

עצומותפקוחותעצומותפקוחות

הערכההישגהערכההישגהערכההישגהערכההישג

כושר אירובי

מבחן רופייה

מעולהטובממוצעמתחת לממוצעירוד

_____): HR1(דופק מנוחה 

____): HR2(דופק בסיום מאמץ 

____): HR3(דופק לאחר דקת התאוששןת 

טוס-סקווט

ACSM – GETP 9 
(2014)

יותר ממה שחשבתם.... אימוני כוח

הכוח הבריאותי של אימוני ההתנגדות
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מגדיל חילוף חומרים במנוחה•

מפחית מסת שומן  •

 אוסטיאוארטריטיסמפחית כאב אצל אנשים עם •

עייפות וחולשה  ( פיברומילגיה, ) סחוס" שחיקת("

וכאבי גב תחתון) כרוניים

מקטין סיכון להתפתחות סוכרת•

עצםמונע או מקטין אובדן מסת •

חרדה ודיכאון, מפחית סימפטומים של עייפות•

כושר שרירי–מרשם לאימון כוח 

תרגילים המערבים את כל השרירים הגדולים 10עד  8

חזרות איטיות 15 -8סטים של   1-4בכל תרגיל 

פעמים בשבוע 2-3

ACSM – GETP 9 (2014)

שיווי משקל

יכולת הגוף לאזן את עצמו במנוחה או בתנועה

כל שעומד על רגלו אחת וחולץ  : אמר רבי חנינא, אמר רבי אלעא? ילד עד כמה

שהיה בן שמונים שנה והיה עומד  , רבי חנינא אמרו עליו על. מנעלו ונועל מנעלו

)ב/מסכת חולין דף כד, תלמוד בבלי. (על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו

קואורדינציה

היכולת לתאם בין תנועות שונות במטרה ליצור  

איזון תנועתי

זמן תגובה/ מהירות 

משך הזמן שחולף מזיהוי הגירוי ועד להתחלת תגובה

זמן תגובה פשוט•

זמן תגובה לאבחנה•

זמן תגובה לבחירה•

  גמישות
טווח התנועה הקיים במפרק ויכולת 

האיבר לנוע בחופשיות לכל אורך הטווח 
)הפחתת סיכון לנפילות ולפציעה(
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מרשם לאימון גמישות
)מומלץ בכל יום(שבוע /'פע 2-3: תדירות

פסיבית: שיטה

שניות30-10: משך שהייה

4-2: מספר חזרות

נוחות-עד גבול אי: עצימות

ACSM – GETP 9 (2014)

EDD
EDD - Exercise Deficit Disorder

גופניבאימון הפרעת חסר 

< 60 min/day MVPA
(moderate to vigorous physical activity)

צעיר בישראל  ) מצב בריאות ותזונה( ת"מבסקר 

2012 

 EDD -מהבנים סובלים מ 82% -מהבנות ו 95%

חסר באימון גופני

שנים משלנו 5 -תוחלת החיים של ילדנו תהיה קטנה ב
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EDD: אבחנה

:  תרופה

בריאות נפשית  , שמחה וחיוך: תופעות לוואי

.ומקובלות חברתית

12345678. ז.צבר ישראלי                    ת: שם המטופל

ירושלים 8הרצל ' רח: כתובת                                   43: גיל

כולסטרול גבוה, יתר לחץ דם: אבחנה

:תרופה

:תופעות לואי

ירידה במשקל•

חיוך•

חיוניות בעבודה ובמשפחה•

שמחת חיים•

שמחת חיים -חדוות תנועה  -פעילות גופנית 

בריאות נפשית -בריאות גופנית 

Magic תודה על ההקשבה  

ושיתוף הפעולה

 עם שחר  התעמלות 

הליכה נורדית
http://www.nwi.co.il

ר אמיר רובין"ד/ תרפיה –אקטיב 
טיפול בכאב ברכיים עקב ניוון הסחוס

דרך האתר?? לרכוש/ ניתן להזמין 

www.avidorhc.co.il/active_teraphyhttp://
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מדי צעדים

מבוגריםלהגברת הפעילות הגופנית
צעדים ליום 5,000<  יושבניאורח חיים 

  יום/צעדים 10,000 - צעדים יומית לבריאותהמלצת 

יום/צעדים 13,000> צעדים יומית לבקרת משקלהמלצת 

:אימון כוח

פעמים בשבוע 2-3•

חזרות 15סטים של /סבבים 3•

"נשנוש מאמץ" -ניתן לביצוע גם כתרגילים בודדים •

:מתיחות

) בין התרגילים או בסוף (לשלב בכל אימון כוח •

ומומלץ בכל יום  

שניות 15 - 10חזרות של  3•

"נשנוש מאמץ" -ניתן לביצוע כתרגילים בודדים •
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הרמות רגליים ומעבר  + בטן סטטי 

שניות 30 -לשכיבת סמיכה 
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מעבר לצד ימין ולצד + בטן סטטי 

שניות 60 -שמאל 


