
איך נשמור על -האדםבריאות 

?בריאות גופנו

"  משנה תורה"ם טוען בספרו "הרמב

שראוי לחכם ולתלמיד חכם לפלפל 

בהלכות הנהגת שמירת הבריאות לפרטי  

פרטים ולרדת לעומקם כמו בשאר  

.  ההלכות ולקיימם



גורמי  סיכון למחלות  ולבעיות בריאות

עומס  על  ,יתר לחץ דם,סכנה  להתפתחות סוכרת-השמנה•
הצטברות  שומנים   ,לחץ  על  המפרקים,הלב  והריאות

בכלי  הדם

זרימת  דם   ,הרס תאים  מוגבר,הצרות כלי דם-נפשימתח •
תזונה  לא ,כאבים,איטית ופחותה כי  השרירים  מכווצים

.  חמצון יתר  בגוף ,טובה

סוכרים   ,לא מאוזנת  ועתירת שומנים מן  החי תזונה •
סכנה  להתפתחות מחלות  -פשוטים ואוכל משומר

השמנה,סכנה ללב,הצרות כלי דם,ממאירות

סכנה להתפתחות מחלות  -חשיפה  לשמש ולקרינת יתר•
ממאירות



סיכון למחלות   המשך גורמי  

ולבעיות בריאות
עישון•

פגיעה   ,סכנה  לפיתוח מחלות ממאירות,הרס  בועיות הריאה

.ביכול  אוורור הריאות 

חוסר שינה•

עליה  במתח  ,בהרגלי תזונה,פגיעה  בתפקודים  הורמונאליים

.סכנה  גבוהה יותר להתפתחות מחלות לב,הנפשי



אילו  מחלות  פעילות גופנית 

?!מצמצמת /מונעת

-מחלות כלי דם•
הרחבת  כלי דם ושמירה על  איכותם

-מחלות  לב•
השריר יותר חזק ובעל   אספקת דם טובה יותר

-מחלות מפרקים ודלדול עצם•
פחות  הרס ופגיעה  בעצם ובסחוס

-סוכרת•
ולאיברים ולא   שוקע  בכלי דם או  גורם  הסוכר מגיע  לשרירים 

!!לנפילת סוכר

-סרטן•
צמצום  קצב  המחלה  או הרס  התאים  הממאירים



המשך  השפעת פעילות גופנית  על )

(צמצום מחלות/מניעה 

(גנחת  הסינפונות)-אסטמה•
מומלצת  )הסינפונות  יותר  פתוחות כי השרירים יותר רפוים במאמץ 

(.צלילה/שחיה/הליכה/ריצה

בספרות  המקצועית  אף נמצא שעקב  האורור המצומצם של  הריאות  
התקררות דרכי  הנשימה  מצטצמת  -עם  עלית הכושר  האירובי

!!!ועימה  הסכנה  להצרות  הסינפונות

מחלות ובעיות  בדרכי  העיכול•
פחות  עצירות עקב  פעילות שרירי הבטן והצורך להזין   -יותר תנועה

יותר זרימת  דם למערכת  העיכול פחות סתימות  ,את  הגוף מהר
ועצירות



המשך  השפעת פעילות גופנית  על  

מחלותצמצום /מניעה 

כליות וכבד-מערכות  פנימיות•

לתפקד יותר  גירוי המערכות , אספקת  דם טובה יותר

לדרישות  הגוף  הפעיללהתאמן טוב כדי 



סיכום  והמלצות

!!!!!!תהיו פעילים•

פעמים  2-4-הקפידו לקיים  פעילות אירובית •
'דק30-60בשבוע למשך 

יומיים-בצעו תרגילי גמישות ומתיחות מידי יום•

2-3כל  תרגיל -בביתכחתרגילי עשו לכו לחדר ו•
חזרות8-30סטים  

משחקי  )שחקו משחקי  חשיבה  עם תנועה •
וכן תרגילי  ...( דמקה/שחמט)בלי תנועה (/נופש

!!!מהירות  תגובה  וחשיבה

דאגו  לבצע  תרגילי שחרור והרפיה מידי יום•



ארוחות  5-6עדיף )אכלו  נכון ובתבונה  •

!!!(קטנות ביום

פעילויות גופניות בשבוע  4-6-נסו להגיע ל•

הכוללות את כל מרכיבי  הכושר הגופני

....כי



אכפת לי מהבריאות שלך
במיוחד בשבילך צילמתי את השכן -וחשובהיקרהתלמידה

ראם שתודתי נתונה לו על שנרתם לבצע את  -המקסים שלי

.התרגילים בשמחה

ביצוע תרגילי ספורט אלו יעודדו אותך לבצע פעילות גופנית  •

!!!  שמשפרת את הכושר הגופני ותורמת לבריאות הגוף

צירפתי תרגילים המשפרים את סיבולת לב הריאה ותרגילים  •

.  המשפרים את הכוח של השרירים השונים

כל תרגיל  , תרגילים ולבצען ברצף6לבחור לפחות עלייך•

התחילי בתרגיל סיבולת ואחר כך  . שניות ברציפות40במשך 

.לסירוגין-כוח ושוב סיבולת ואז כוח

להתחמק בצעי ותתאמני מידי  לאבבקשה  ? תרגיל קשה מידיה•

.לא לשכוח בסוף לבצע מתיחות.  יום כפי יכולתך

!!!  שהתעמלה היא המרוויחה העיקריתבת•

reumasport@gmail.com-ניתן ליצור קשר עימי במייל•



"ק'גאמפינג'ג"-"פסק סגור"קפיצות 

להעלאת דופק ושיפור סיבולת 

.ריאה-לב



שבי על כיסא או ספסל  בצעי הרמת שתי 

רגליים צמודות מעלה מחאי כף מתחת  

לרגליים הורידי את הרגליים והרימי ידיים  

.חזרי על פעולה זו מספר פעמים. מעלה



בצעי החלפת רגליים במהירות תוך 

יכת ידיים לפנים במעכה או מכדי ת

(.אין לנתק ידיים )על גבי שולחן 



לחיזוק-"שכיבות סמיכה"
ושרירי הכתף,הידייםשרירי

.החזה
בגוף מתוח בתמיכת ידיים על  
גבי הספסל כופפו מרפקים 
וישרו אותם כל עליה זוהי 

. הצלחה
במידה  ואתן  -שמו  לב

מבצעות בבית על גבי הכיסא  
הצמידו את הכיסא לקיר  
.למניעת החלקה





,  לחיזוק שרירי הבטן-"בננה"תרגיל 

.   פויינט, מעלות45רגליים ישרות 

.  הרמת הכתפיים והראש

להישאר  -הידיים מתוחות לצדדים

(.ללא תזוזה)במצב סטטי 



ידיים אוחזות  . לסירוגיןגבוההברךהרמתכדיתוךבמקוםהליכה
.במותניים והגו ישר



-תרגיל נדנדה
הכסאשבי על 

ובתמיכת ידיים  •
ישרות לצד הגוף

הרימי את החלק  
העליון של הגוף

מעל הכיסא •

תהשארכדי תוך •
ישרות ידיים 

ונעולות

.  הספסלעל גבי •
חזרי על פעולה 
זו מספר פעמים 

.  במידת הצורך



נפש  בריאה  בגוף  

!!!!בריא
הראומגופנימהמורה לחינוך


