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Exercise is Magicine

תרופת הקו הראשון  

פירמידת הפעילות  ....בכנס הקודם

והאימון הגופי

לתחזוקה  " הוראות היצרן"

שוטפת של מערכת התועה

בריאות  -חטיפי פעילות

נשנושי מאמץ
שילוב מקטעי פעילות בשגרה היומית

“Snacktivity”- Snack on bits of activity

Add 10 bouts of snacktivity to each day.

יטוס'צ

....נשנושי מאמץ

טוס-סקווט

פירמידת  

הפעילות הגופית

יכולת אירוביתלפיתוח פעילויות 
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נורדיתהליכה 
NORDIC WALKING

  במקלות שימוש תוך הולכים ורדית בהליכה

 .סקי למקלות הדומים

  "יבש" כאימון בפילד 1920 בשת הפעילות מקור

  .ארוכים למרחקים בסקי העוסקים לספורטאים
)Cross country ski = Nordic ski  וןגדית ורגל יד" ~ האלכסון בסג" ~ 

(diagonal stride 

כושר אירובי~ מטבוליזם אירובי 

20V

20C
 

פחמימותשומים

פולמונרית-בדיקת מאמץ קרדיו
CPET - CardioPulmonary Exercise Testing

צריכת חמצן  

מ"צח -מרבית 

20V

20VC

  ים"הצחמ 10מתוך  

הגבוהים בעולם של  

קרוס  5... גברים 

!!!קאונטרי סקי
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הגבוהים בעולם של   ים"הצחמ 6מתוך  

!!!קרוס קאונטרי סקי 4... נשים

הפכה ההליכה הנורדית לענף ספורט פופולארי   1997משנת 

.באירופה ובארצות הברית וכיום עוסקים בה מיליוני אנשים
מקלות הליכה לטיולים  

Trekking Poles

הליכה נורדית

Nordic Walking

למנוע , לסייע ביציבות

,  להקל בתנועתיות, נפילה

בהוצאה האנרגטית  לחסוך 

ולהפחית עייפות
להגברת המאמץ הגופני  

אנרגטיתוההוצאה 

מקלות הליכה לטיולים  

Trekking Poles

הליכה נורדית

Nordic Walking

מקלות הליכה לטיולים  

Trekking Poles

הליכה נורדית

Nordic Walking
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מקלות הליכה לטיולים  

Trekking Poles

הליכה נורדית

Nordic Walking הערך המוסף של

ההליכה הנורדית

Nordic

מסת שרירים פעילה

הליכה נורדית גורמת להגברה מובהקת  בפעילות 

לא ). EMG(בהשוואה להליכה רגילה שרירי הידיים 

.הגפיים התחתונותנמצא הבדל בפעילות שרירי 

עלות אנרגטית= צריכת חמצן 
"שריפת קלוריות"

ותחושת מאמץ
 תגובות פיזיולוגיות להליכה ורדית בחוץ

הקפות של מסלול  8(מטר   1,600הלכו , )גברים - 11שים ו )11בדקים  22

בהליכה רגילה ובהליכה ורדית תוך שמירה על מהירות ) מטר 200באורך 

  .זהה שבחרה אישית על ידיהם

 20% -בגבוהה הוצאת הארגיה בהליכה ורדית 
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  6-7(תגובות פיזיולוגיות להליכה מהירה  

ללא שיפוע על מסילה עם מקלות ) ש"קמ

גרם 450 -ל 340במשקל שבין 

 22% -בגבוהה הוצאת הארגיה בהליכה ורדית 

ללא ) ש"קמ 6-7(תגובות פיזיולוגיות להליכה מהירה  

גרם 450 -ל 340שיפוע על מסילה עם מקלות במשקל שבין 

מצא הבדל בתחושת המאמץ הסובייקטיביתלא 

 תגובות פיזיולוגיות להליכה ורדית בחוץ

הקפות של מסלול  8(מטר   1,600הלכו , )גברים - 11שים ו )11בדקים  22

בהליכה רגילה ובהליכה ורדית תוך שמירה על מהירות ) מטר 200באורך 

  .זהה שבחרה אישית על ידיהם

ACSM – GETP 9 
(2014)

עצימות המאמץ -איכות אימון אירובי 

 6% -בהליכה ורדית היה גבוה בהדופק 

 תגובות פיזיולוגיות להליכה ורדית בחוץ

הקפות   8(מטר   1,600הלכו , )גברים - 11שים ו )11בדקים  22

בהליכה רגילה ובהליכה ורדית תוך ) מטר 200של מסלול באורך 

 .שמירה על מהירות זהה שבחרה אישית על ידיהם

 16% -בגבוה בהליכה ורדית הדופק 

ללא ) ש"קמ 6-7(תגובות פיזיולוגיות להליכה מהירה  

גרם 450 -ל 340שיפוע על מסילה עם מקלות במשקל שבין 
המהירויות 7בכל ' דק/'פע 2-7: הדופק בהליכה נורדית גבוה ב

7.2             6.6              6                5.4             4.8             

4.2             3.6   

"קמ

ש

ד/מטר

קה
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נורדיתהליכה 

הליכה עם מקלות מפחיתה את לשים מקלות למחלות

העומסים המכאניים על 

  .והברכייםהקרסוליים 

אוסטיאוארטריטיס
ניוון סחוס

052-9330039דונלד 

  .75 ממוצע בגיל גברים 48 -ו נשים 52  :משתתפים 100

  כאבי או/ו )המותניים בדיסקים בעיות( תחתון גב מכאבי סבלו

  בירך כאבים או/ו )אוסטיאוארטריטיס( ברכיים

  עצמאי שימוש-אימון של שבועות 12 .)אוסטיאוארטריטיס(

  בהליכה )יומי שימוש ומשך שבועית תדירות על דיווח אין(

.נורדית

שתחושת הכאב פחתה באופן  ) טלפונית(המשתתפים דיווחו 

מובהק בעת הליכה עם המקלות בהשוואה להליכה רגילה  

.של אימונים בהליכה נורדית  1 -השבוע הכבר לאחר 

עד הצורך לעצור  , )טלפונית(מרחק ההליכה המוערך המדווח 

גדל באופן מובהק בעת הליכה עם המקלות  , עקב כאבים

של   1 -כבר לאחר השבוע הבהשוואה להליכה רגילה 

.אימונים בהליכה נורדית

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

כיום עדיין לא קיים טיפול שיכול להביא להחלמת סחוס 

דברים שיש בסיס מדעי להאמין שיכולים   3ישנם . פגום

:לשפר את בריאות הברך

פעילות גופנית טיפולית•

שמירה על משקל קרוב לתקין•

שמירה על אופטימיות•

ובעצם  , אנחנו ממליצים לכל מי שסובל מכאב ברכיים

לכל אחד לאמץ הליכה נורדית כספורט מרכזי
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 שיפור מידי -שימוש במקלות 

  היה הכאבים להופעת עד ההליכה מרחק

 המקלות עם 69% -ב מובהק באופן יותר גדול

 .)מטר 77( המקלות ללא מאשר )מטר 130(

 

 באופן יותר גדול היה המרבי ההליכה מרחק

  )מטר 285( המקלות עם 38% -ב מובהק

)מטר 206( המקלות ללא מאשר

פריפריתכלי דם מחלת 

 2.5 ,אימוים 12-13 :שבועות  )3ורדית בהליכה אימון השפעת

  פרוטוקול - מאמץ במבחן MET’s( האירובי הכושר על )באימון מ"ק

 לב התקף לאחר בשיקום חולים של )ברוס

 שיפור בעקבות הליכה ורדית 20%•

 שיפור בעקבות הליכה רגילה 14%•

 )ביקורת(אין שיפור בקבוצת השיקום הסטדרטית •

אי ספיקת לב

62.5 ממוצע בגיל ונשים גברים ,שבועות 12

נורדית הליכה + סטאנדרטי שיקום / רגילה הליכה + סטאנדרטי שיקום

היה  גדול יותר באופן מובהק  ', דק 6מרחק  ההליכה במבדק •

בקבוצה ההליכה הנורדית) 18%~ מטר  68.7-ב(

בקבוצת ההליכה הנורדית נמצאה הפחתה מובהקת בתסמיני  •

דיכאון בהשוואה לקבוצת השיקום

סרטן שד

באחת   לימפאדמהנשים לאחר טיפול בסרטן שד עם  23

.הידיים

,  פעמים בשבוע 5 - 3:  שבועות אימון בהליכה נורדית 8

.מהדופק המרבי 70-80%', דק 60 - 30

ללא החמרה ואפילו  שיפור בכושר האירובי 

.בלימפאדמהשיפור 

 6 "רגילה" הליכה מבחן בצע נבדק כל

  'דק 6 של נורדית הליכה ומבחן 'דק

  .קרדיופולמונריים מדדים מדידת תוך

COPD - מחלת ריאה חסימתית
  גבוהים ודופק ריאתי אוורור ,)אנרגטית הוצאה( חמצן צריכת

  שוני אין .רגילה הליכה לעומת נורדית בהליכה  מובהק באופן

  הכושר לשיפור יותר טוב גירוי ~ .הנשימתי הקושי בתחושת

האירובי

הליכה נורדית מהווה אמצעי יעיל לשיפור הכושר  

COPDכשירות תפקודית של חולי ~ האירובי 
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  3שבועות בתדירות של  8במשך חולים התאמו  6

.במבה של הפוגות', דק 60במשך , אימוים בשבוע

פרקינסון

 Parkinson's(מובהק באיכות החיים הכוללת שיפור •
Disease Questionnaire – PDQ(

 יומיומיותבתועתיות ובביצוע מטלות שיפור •

 UPDRS )Unified Parkinson's Diseaseמובהק במדד שיפור •

Rating Scale ( המחלההמראה על חומרת 

  .מאוד נמוכה נורדית בהליכה הפציעות שכיחות

  בכדורסל( הליכה שעות 1,000 -ל 0.926

  .)משחק שעות 1,000 -ל פציעות 14 וסקווש
 התחתונות בגפיים מאשר )'שע 1,000 -ל 0.549( העליונות בגפיים יותר שכיחות הפציעות

  0.206( האגודל של הצידית לרצועה היא ביותר השכיחה הפציעה .)'שע 1,000 -ל 0.344(

  באמה הרדיוס עצם של ושבר כתף פריקת כמו חמורות פציעות .)הליכה 'שע 1,000 -ל פציעות

.)בהתאמה 'שע /0.034 ',שע 1,000 /0.069( רחוקות לעיתים מתרחשות

הליכה נורדית
שכיחות פציעות נמוכה -פעילות בטוחה 

בייבי ביס

....נשנושי מאמץ

ביס-'סטרץ

ישראלהליכה נורדית 

/http://www.nwi.co.il    053-7620700דודי    

נפגשים להליכה נורדית
6:30יום שישי בשעה 

  7:00יום שבת בשעה 
תיק גב עם בקבוק מים, כובע, בגדי ספורט, נעלי ספורט

נעיםהמשך ערב 


