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נושא-  בריאות האדם הכללית 
שאלת המחקר- 

מה הופך אדם לבריא? ועל הקשר בין גוף לנפש  

המדריך לבריאות טובה •

תוכן העניינים•

1.מבוא•

 2.טיפול בעצמי- הבסיס לבריאות טובה הוא הטיפול העצמי. אהבה עצמית,מודעות עצמית,טיפול •
פסיכולוגי, טיפול רוחני…. וכו.א).שגרת חיים קבועה ומסודרת וגם לדעת לצאת ממנה, לגוון 

ולהתאוורר, לנסות דברים חדשים.ב).רוגע נפשי, חיים נטולי לחץ- מדיטציהג). פעילות גופנית- איך 
משפיעה פעילות גופנית על  חיי היומיום, הבריאות הפיזית והנפשית?ד). תזונה נכונה שמורכבת 
מאוכל בריא אך גם דברים שאוהבים לאכול- להנות מהאוכלה).הנאות- להנות מהחיים, לצחוק, 

לבלות,

3. ראיונות עם מומחים.( שתיים לפחות)4. סיכום- מסקנות. מה גיליתי •



מבוא 
בחרתי לחקור את מה הופך אדם לבריא יותר מכיוון שאני חושב שזה נושא חשוב מאוד ולא כולם מסיימים לו חשיבות רבה או מחשבה בגלל שהם •

חושבים שזה נחות אבל אני חושב שבשביל לחיות בריא צריכים גם לדאוג לבריאות הנפשית ולא רק לפיזית בשביל שלהמשיך לחיות חיים תקינים. 
דבר שבמיוחד מעצבן אותי זה שהרבה פעמים מעדיפים לעבור סדרת טיפולים ארוכה ומתישה ומכאיבה במקום לשמור על עצמם ועל הבריאות 

שלהם או להשתמש בדרכים נוספות ואחרות למשל . לדוגמה: אנשים עם רמת כולסטרול גבוהה בדם מעדיפים לעבור ניתוחים/ לקחת כדורים 
מאשר לעבוד על תזונה בריאה ולעשות פעילות גופנית באופן שגרתית בשביל למנוע את הניתוח/ טיפול הבא.

ואני חושב שזה חשוב גם מהסיבה שלפעמים לא כל הניתוחים/ טיפולים בסוף מצליחים והיה אפשרי לעבור את זה בהרבה פחות מאמץ: לדוגמה •
אדם הסובל מכאבים בגב המתמשכים לאורך ימים ולא עוברים. והרופא מביא לו משחה נגד הכאבים ועדיין הכאבים לא עוברים. אותו האדם היה 

יכול לנסות דרך אחרת למשל-  שיטות מסג' שונות או דיקור סיני אשר היו יכולות  בהכרח לעזור למצב שלו ואף אולי לרפא אותו לגמרי. 

טיפים לאיך לשמור על עצמנו- •

להקפיד לקחת תרופות (אם צריך)•

לעקוב אחרי המצב הבריאותי שלך- לדוגמה אם מישהו יש לו לחץ דם: אז להקפיד  לבדוק את  הלחץ הדם•

אנשים במצבי לחץ נוטיפ לא לדאוג לעצמם ולדלג על בדיקות וטיפולים ולוותר על פעילות גופנית ולדלג על פעילויות מהנות. אבל דווקא בזמנים •
כאלה חשוב יותר מתמיד לדאוג לעצמנו 

לבצע פעילות גופנית - פעילות גופנית תשחרר את השרירים ותסייע להפחית את הנזקים הנגרמים עקב המתח וגם תסיח את דעתך ותאפשר לך •
לפרוק אגרסיות. מתח בשרירים בפני עצמו עלול להגביר את המתח הנפשי - שבתורו יגביר את מתח השרירים. בנוסף לזה גם צריכים להימנע 

מדברים המגברים לנו את הלחץ לדוגמה- זכרון מהעבר לדוגמה 

לפנק את עצמך- לשתות משקה/ מאכל אהוב לצפות בסרט או סדרה שאתה מאוד רוצה להתחיל לראות ועדיין לא יצא לך לראות או סתם לקפוץ •
לבקר את החברים או את המשפחה 



טיפולים באני העצמי שלי-

טיפול בעצמנו- למה חשוב לנו חשוב בהכרח לטפל ולדאוג לעצמנו לא רק מבחינת חיצונית ומבחינה  פיזית/ רפואתית אלא גם מבחינה נפשית •
לדוגמה: לפעמים במהלך שאנחנו עושים מטלה או פעילות המתמשכת לזמן רב אנחנו נוטים לאבד את הריכוז או את היכולת להמשיך לעשות/ 

לעסוק באותו העיסוק למרות שהוא חשוב לנו וקריטי לנו. רוב האנשים היו ממשיכים. לעומת זאת אני חולק דווקא על הדעה הנפוצה ואני מתנגד 
אליה ומוסיף. אם את/ה/ם  מרגישים לחץ/ חרדה/ קושי בהמשכת המטלה- תקלו על עצמכם ותקחו הפסקה קצרה ורק אז תמשיכו לעשות את 

אותה המשימה שהתחלם לעשות. זה עדיף יותר מאשר לא לקחת הפסקה ולא להצליח באותה המטלה 

 לאהוב את עצמנו- אנשים רבים שומעים את המושג אהבה עצמית ומיד חושבים על נרקיסיזם. חינכו אותנו להאמין שאנחנו אמורים לאהוב •
אחרים ולא את עצמנו.

אהבה עצמית היא אהבה הנובעת מהמהות הפנימית והנצחית של האדם. אהבה זו לא תלויה בשום גורם חיצוני לאדם.•

האדם אוהב את עצמו כמו שהוא, ללא תנאי.בשביל לאהוב את עצמו נצטרך•

 1- להודות בכנות במניעים שלנו. ללמוד להודות יותר ויותר בפני עצמנו בכנות אותנטית (ולא כטכניקה או חשיבה "חיובית") בכך שכל פחד, דאגה, •
ביקורת או מאבק בתוכנו נובע מאהבה עצמית, מהנסיון שלנו להיטיב עם עצמנו.

2- ללמוד להקשיב לרגשות שלנו כדי כדי שנוכל להתעורר ולגלות משהו חדש בתוכנו, יש צורך שנלמד לשים לב ולהקשיב לרגשות שלנו.•

להקפיד לקחת תרופות (אם צריך)•

לעקוב אחרי המצב הבריאותי שלך- לדוגמה אם מישהו יש לו לחץ דם: אז להקפיד  לבדוק את  הלחץ הדם או במקרה אחר אם למישהו יש סכרת •
אז הוא צריך לבדוק  את הסוכר קבוע יום יום מכיוון שאנשים נוטים לשכוח את המשמעות של הבדיקות האלה. מה שיכול רק להוביל לנזק בלתי 

הפיך. 



2.שגרת חיים קבועה ומסודרת וגם לדעת לצאת ממנה, לגוון ולהתאוורר, לנסות דברים חדשים.

למה בעצם אנחנו צריכים לייצור מבנה קבוע לעצמנו שחוזר תמיד על עצמנו ביומן- אולי זה •
יכול להישמע מעצבן וחסר משמעות אבל למרות החסרונות של תהליך יצירת מבנה קבוע לנו 
ביומן. למבנה הקבוע יש גם יתרונות רבים לדוגמא: אנחנו יודעים כל הזמן מה אנחנו עומדים 
לעשות ומתי אנחנו באיזה זמן שאנחנו רוצים וכו. ואנחנו לא נהיה מופתעים מתי שיקבע לנו 

משהו שדווקא נופל על אירוע אחר ונדע איך לתכנן את הזמן ולהיות מוכנים קצת יותר 
לתרחישים הצפויים והלא צפויים



והנה קצת טיפים על איך לעשות את זה: 
 

1. יצירת  מבנה קבוע שחוזר על עצמו ביומן: •

יש פעולות שחוזרות על עצמן בשגרה שלנו. גם בבית ספר וגם בחיים הפרטיים. •

אלו הפעולות הראשונות שאני אציב במבנה קבוע ביומן. •

דוגמאות: •
מהחיים הלימודים : אני עכשיו לומד למבחן ברפואה ליום שני הקרב הזה ולמבחן בספרות ליום ראשון הזה. אז כל יום אני צריך גם ללמוד רפואה וגם ספרות  •

מהחיים הפרטיים: כל יום ראשון וחמישי אני מנסה להתאמן ולפנות את היומן שלי לאירועים חדשים.  •

• 
2. לפני הבית ספר – כתיבת משימות לביצוע במשך היום.

• 
כל יום בבוקר לפני שאני מתחיל במשימות שוטפות (כגון הורדת זבל. האכלת הדגים שלי. לנקות את הכלים. ולסדר את החדר ), לפני הכל, אני מפנה כרבע שעה קודם

כדי לרשום את המשימות החשובות לי לעשות לאותו היום. כמו "לסדר את הסיכומים למבחנים הבאים ". •

• 
3. לתכנן פגישה שבועית קבועה עם עצמי.

שאנחנו מקצים זמן לתכנון שבועי אנחנו עומדים במשימות שלנו בדבקות יתר, דבר שמשפיע על התוצאות שלנו. •

כל תחילת שבוע אני מקצה שעה ממוקדת לתכנון שבועי. בזמן הזה אני עובר על היומן, מסניות לשבוע הקרוב, כותב מה חשוב לי ליצור בשבוע זה ובטווח של חודש •
הקרוב. 

מעין "תכנון אסטרטגי" שבועי שלי. חשוב לציין שבזמן הזה אני ממוקד בתכנון ולא בפעולות שוטפות כגון הסדר והארגון של כל חומר לעבודה ולמבחן .•





ב.רוגע נפשי, חיים נטולי לחץ- מדיטציה

לחץ וחרדה משפיעים מאוד על המצב הנפשי שלנו אך יותר מכך , הם משפיעים גם על מצבנו הפיזי. ומשפיע על היום יום שלנו לדוגמה: אם אנחנו חווים •
התקפי חרדה במהלך היום .לא נוכל לתפקד כמו שצריך ולבצע פעולות ומטלות חיוניות שאנחנו צריכים לבצע ולעשות ובמקום לעסוק בעשיה אנחנו נתמקד 

יותר על הדאגות שלנו ועל 

• 
השפעות הלחץ עלינו ועל הגוף שלנו - 

לחץ עלול לעכב את זמן ההחלמה ממחלות ואת זמן ההחלמה של פצעים. לחץ גם נקשר להחמרה של בעיות עור כמו אקנה, פסוריאזיס ואקזמה וגם לפריחות •
וגירודים לא מוסברים בעור. גם תסמונות כאב שונות כמו פיברומיאלגיה מוחמרות לעיתים בזמני לחץ. ואלה רק חלק מההשפעות הידועות של לחץ. 

אנשים במצבי לחץ נוטים שלא לדאוג לעצמם. לדלג על בדיקות וטיפולים, לוותר על הפעילות הגופנית ולדלג על פעילויות מהנות. אבל דווקא בזמנים כאלה •
חשוב יותר מתמיד לדאוג לעצמך. ולחשוב חיובי 

חשיבה חיובית - באותו עניין, חשיבה חיובית בפני עצמה יכולה לסייע יותר מאשר מאפילו תרופות   "כאשר חולים מצפים שתרופה תעבוד טוב היא •
עובדת יותר טוב" אומר ד"ר גל איפרגן, סגן מנהל המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי סורוקה "תרופות חדשות פעמים רבות ישפיעו יותר רק כי הן 

נתפסות כיעילות יותר. פעם היינו נותנים לחיילים אקמול צהוב שהיה אפקטיבי יותר מאקמול לבן, רק בגלל הצבע. החיילים היו רגילים לאקמול לבן 
ואקמול צהוב היה נראה להם משהו מאוד רציני". גם רופא שמביע ביטחון ביעילות הטיפול יכול להשפיע על יעילותו בפועל. אפילו הגודל של תרופה 

יכול להשפיע -קפסולות גדולות יעילות יותר מקטנות. כך גם לגבי מחיר התרופה.

• 



מהי הפרעת חרדה?

כולם חשים דאגה, מתח או עצבנות מדי פעם. התחושות הללו הן טבעיות ולא ניתן להימנע מהן. אנשים דואגים בגלל הילדים, לחוצים בגלל •
העבודה, טרודים בגלל החשבונות, עצבניים בפקק התנועה ופוחדים מגבהים או חיות מסוכנות. כל אלו הן תגובות נורמאליות. 

•  
מעט חרדה, כזו שניתן לנהל אותה, היא חיונית. מספר תיאורטיקנים אף טוענים כי ללא חרדה, המין האנושי ודאי לא היה שורד. החרדה •

דוחפת אותנו להתאמץ, להיות חדים וממוקדים, כך שנרכז את יכולתנו להשיג מטרה החשובה לנו. בנוסף, היא מהווה מנגנון התרעה מפני 
סכנות וגורמת לנו להיזהר או לנקוט באמצעי הגנה - לברוח מסמטה אפלה או לעבור בדיקות רפואיות. 

• 
 

החרדה הופכת להפרעה כאשר היא נוכחת באופן כרוני ופוגעת ביכולת לתפקד בחיי היום-יום. הסבירות של אדם להיות מאובחן עם אחת •
מהפרעות החרדה תלוי במגוון רחב של גורמים, בהם: מגדר (לנשים סיכון גבוה ב- 60% להיות מאובחנות עם אחת מהפרעות החרדה), 

תורשה, אישיות, אירועי חיים ועוד. 

•  
הפרעות החרדה הן שם כולל למגוון תתי הפרעות כגון: התקפי פאניקה, אגרופוביה, פוביה ספציפית, חרדה חברתית, ועוד•



כיצד תוכל לדעת אם אתה סובל מחרדה?
-אם אתה חושב את המחשבות האלה: •

דאגה תמידית. פחד מפגיעה מסוימת או ממות. מחשבות מתחלפות ורצות במוח במהירות ואתה לא מצליח להפסיק אותם. אם אתה מרגיש עצבני בקבוצת אנשים שאתה לא מכיר •

• כשאתה מודאג או עצבני - האם אתה לא מסוגל ל •
אם אתה מתנהג בצורה:

שבת וחייב לעמוד ולזוז?•

• האם אתה נמנע מללכת למקומות מסוימים?•

• האם אתה נמנע מלבצע דברים בגלל המחשבה שייתכן ותיכשל?•

• האם אתה חסר מנוחה?•

• 
יחסים בין-אישיים:

• האם אתה מרגיש חוסר נחת מטריד לקראת פגישה עם אנשים שאינך מכיר?•

• האם אתה נפגע או מתעצבן במהירות כאשר מישהו מבקר אותך?•

• האם אתה חש שאתה חסר סבלנות כלפי הסובבים אותך?•

• האם אתה דואג מפני האפשרות שתגיד לאחרים את הדבר הלא-נכון? •

במידה והבחנת כי חלק מן השאלות מתארות את מצבך, אם אתה מרגיש כי הסימפטומים הללו פוגעים בך או בסובבים אותך, אם אתה מרגיש שאתה מודאג ודרוך זמן רב ללא הפוגה, •
שאתה מתקשה להירגע וכי קיימת תחושה שאינך יכול לשלוט בכך, אם אתה נמנע מדברים שיכולים להועיל לך או שהתפקוד בעבודה, בחברה, במשפחה נפגע בגלל המתח שאתה חש – 

פנה לרופא המשפחה, לפסיכיאטר או פסיכולוג במהרה, כדי למצוא דרכים לשפר את המצב באמצעות טיפולים תרופתיים או טיפולים פסיכולוגיים. 

שימו לב - סימפטומים של חרדה יכולים להופיע גם בשל סיבות שאינן הפרעות חרדה. ישנן תרופות שתופעות הלוואי שלהן יכולות לעורר סימפטומים הדומים לחרדה. שינוי בתזונה או •
צריכת יתר של קופאין יכולה לעורר תחושות דומות, כך גם סמים, מחלות גופניות מסוימות, הפרעות בשינה או תגובות הסתגלות למצבים שונים או מיוחדים. תוכלו לברר את מקור 

הסימפטומים בעזרתו של רופא המשפחה, הפסיכיאטר או הפסיכולוג אליו תפנו.

• 

 



בהפרעות חרדה חשוב לטפל. אנשים הסובלים מחרדה נוטים להימנע ממצבים או מקומות •
המעוררים בהם חוסר נוחות, או לחילופין מוצאים אסטרטגיות בלתי מסתגלות בכדי להתמודד 

עם החרדה שלהם - כמו טקסים או שימוש באלכוהול. ככל שידחה הטיפול בחרדה, האסטרטגיות 
שפיתח האדם בכדי להימנע מתחושות הפחד והעצבנות שמתעוררות בו יתחזקו ויהיו קשות יותר 

לטיפול. ככל שהפנייה לטיפול תהיה מהירה יותר, כך הדרך לתחושת הרווחה והרגיעה יהיו 
קצרות, זולות ופשוטות יותר.



הקשר בין המצב הנפשי למחלות שונות-

ישנן מחלות שהוכח כי הן נגרמות ומושפעות מחרדה ודכאון :•

במהלך החיים אנחנו חווים זמנים קשים. חרדות. דאגות ומחשבות שליליות- זה דבר נורמלי שכולנו •
חווים ועומדים לחוות. אבל יש גם מחלות אשר קשורות ומתפתחות לפי הגיל ולפי המין לדוגמה 

בטרשת עורקים שיעורי מחלות הלב בגברים יותר גבוה יותר מאשר בנשים- בכל קבוצות הגיל. אצל 
נשים שיעור מחלות הלב בצורה חדה לאחר גיל 55. עוד דוגמה למשל אוטם בשריר הלב שכיח יותר 

אצל גברים מאשר אצל נשים בגיל הפוריות )שגילם נמוך מ-55 .)לאחר גיל הפוריות שכיחות המקרים 
מתחילה להשתוות. הגיל הממוצע של החולים העוברים אוטם בשריר הלב הוא 60 ,אבל גם צעירים 

בני 30 עד 40 נפגעים ממנו. (* ככל שהגיל מבוגר יותר, כך תהליך טרשת העורקים מתפתח יותר וגדל .

הסיכון לפתח מחלת לב כלילית ואוטם שריר הלב. גברים נמצאים בסיכון של פי 3-2 לאוטם שריר הלב •
בהשוואה לנשים.





בואו נדבר על כמה מחלות : 
 

טרשת נפוצה 

מה זה בכלל טרשת נפוצה ואיך אפשר לטפל בה - •

מהי טרשת נפוצה?•

טרשת נפוצה (באנגלית: (Multiple Sclerosis, MS היא מחלה דלקתית כרונית הפוגעת במערכת העצבים •
המרכזית (מוח השדרה וחוט השדרה). מדובר למעשה בשיבוש בפעילותה התקינה של המערכת החיסונית 

אשר במקום להגן על הגוף מפני זיהומים שונים היא תוקפת חלבון המכונה מיאלין.

המיאלין עוטף את השלוחות של תאי העצב וממלא תפקיד חשוב מאוד בהעברת המסרים בין תאי עצב שונים, •
והוא חיוני לתפקודה התקין של מערכת העצבים המרכזית.

המחלה פוגעת בדרך כלל בבני 20 עד 40, והיא שכיחה פי 2 בקרב נשים בהשוואה לגברים. לא ידוע מדוע •
המחלה תוקפת יותר נשים מגברים, אך ידוע שבאופן כללי נשים חשופות יותר מגברים למחלות אוטואימוניות



מדוע נקראת המחלה "טרשת נפוצה?

משמעות המילה "טרשת" ((sclerosis היא צלקת בתוך רקמה בריאה. •
בטרשת נפוצה נוצרים אזורים דמויי צלקת במערכת העצבים המרכזית. הטרשת הזאת נקראת "נפוצה" (תרגום לא מאוד מוצלח של •

המילה (multiple משום שהאזורים הטרשתיים (שנקראים פלאקים) נפוצים בכל חלקיה של מערכת העצבים המרכזית.
ממה נגרמת טרשת נפוצה?•
מדובר במחלה אוטואימונית שהגורמים לה אינם ידועים.•
ההנחה המקובלת היא שהמחלה פורצת בגלל שילוב של שלושה גורמים: שיבוש במערכת החיסון, תורשה (גורמים גנטיים) והשפעות •

סביבתיות כמו חשיפה לזיהומים. השפעות סביבתיות שכיום רואים בהן גורמי סיכון להתפתחותה של טרשת נפוצה הן עישון ומחסור 
בוויטמין וחרדה

• 
מהם התסמינים של טרשת נפוצה?•
התסמינים משתנים מאדם לאדם ותלויים בעיקר במיקום הפגיעה במערכת העצבים ובחומרת המחלה. יש מטופלים שאצלם המחלה •

קלה וכמעט אינה משפיעה על שגרת החיים, ואילו אחרים סובלים ממחלה קשה יותר שעלולה להחריף עם השנים



איך מטפלים?

הטיפול בטרשת נפוצה הוא משולב וכולל טיפול בהתקף חריף, טיפול כרוני בדלקת המיועד למנוע •
את התקדמות המחלה (טיפול אימונומודולטורי), טיפול סימפטומטי וטיפול שיקומי: 

• טיפול בהתקף חריף של המחלה כולל בדרך כלל מתן סטרואידים דרך הווריד במשך כמה ימים.•

• טיפול סימפטומטי מבוסס על טיפול תרופתי שמיועד להקל על תסמיני המחלה כמו נוקשות של •
השרירים, עייפות, כאבים, קושי לשלוט על הסוגרים ושינויים במצב הרוח.

• פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ופעילות גופנית שומרים על טווח התנועה, על הגמישות ועל •
האפשרות לשמור על שגרת החיים



דרכים טבעיות להפחית את הכאב

כאב עלול לגרום לפגיעה קשה באיכות החיים ובתפקוד היומיומי. קיימות תרופות רבות לטיפול בכאב, •
אך הן כרוכות בתופעות לוואי וסיכונים ועלולות לגרום להתמכרות. מספר מקרי המוות שנגרמים עקב 

נטילת מנת יתר של משככי כאבים עלה פי 3 בארצות הברית בעשור האחרון. כדי לסייע לכם להתמודד 
עם כאב במינימום סיכון, ריכזתי 5 אמצעים לא-תרופתיים שיכולים להפחית את הכאב ואת הצורך 

בתרופות.

מדיטציה•

 - מחקרים רבים מצאו כי מדיטציה מסייעת להפחתת כאבים. בשנה שעברה אף פורסם מחקר שמצא כי •
מדיטציה יעילה יותר מתרופות לשיכוך כאבים. מתנדבים בריאים למדו טכניקת מדיטציה בה מתרכזים 

בנשימה ומשחררים מחשבות ורגשות מסיחות דעת. לפני ואחרי המדיטציה, נבחנה הפעילות במוחם 
באמצעות בדיקות הדמיה, במהלכן מכשיר גרם לחום מכאיב ברגלם. החוקרים מצאו הפחתה של כ- 

40% בעוצמת הכאב לאחר המדיטציה





מוזיקה

מוזיקה היא כלי נפלא העוזר לנו בחיי יום יום. המוזיקה משמשת אותנו במגוון רב של צרכים •
לדוגמה: במהלך שאנחנו עושים סדר וניקיון בבית או או במהלך אימון גופני או סתם בדרך למקום 
מסוים . לא משנה מתי מוזיקה תמיד יודעת להתחבר אלינו ואל הסיטואציה עצמה בין המצב טוב 

לבין אם לא. מוזיקה היא גם גורם נהדר להפחתת מחשבות שליליות חרדה ודיכאון- אשר יכולות 
לפגוע בנו לטווח הארוך. אבל בזכות שמיעת מוזיקה הנזקים יכולים להצתמצם או להעלם לגמרי 

ואני אף ממליץ כל יום לא משנה איזה יום זה- לשמוע מוזיקה מכל מיני סוגים ולהירגע





ד) פעילות גופנית

 פעילות גופנית בכללי תמיד טובה לעשות אותה בין  אם זה בשביל לרדת במשקל לבין אם זה להיות בריא יותר ( אפילו מומלץ לעשות פעילות גופנית בזמן מחלה •
מכיוון שאנחנו נותנים בוסט לגוף של ולמערכת החיסון וכל הגוף פועל הרבה יותר מהר מה שיכול להוריד  את השפעת המחלה ולצמצם אותה) . הפעילות גופנית 

שאני ממליץ לעשות לכאלה שמתחילים להכנס לספורט: 

ריצה במקום- דקה/שתיים קלה         בשביל חימום לעשו ת הליכה בשילוב של ריצה למשך 45 דקות -•

קפיצה לפנים לאחור 50/100•

10 שכבות שמיכה על ברכיים•

20 כפיפות בטן •

10 סמוך קום•

20 סקוואט•

צד לצד עם הרגלים - 50•

10 שכבות שמיכה על ברכיים•

20 כפיפות בטן •

10 סמוך קום•

20 סקוואט•

החלפות רגליים קדימה אחורה/50•



טיפים- טעויות 
שצריכים 
להמנע בזמן 
אימון



פעילות גופנית מונעת מגוון רחב של בעיות ומחלות כגון: טרשת עורקים. השמנה. שבץ. סרטן. •
יתר לחץ דם. וחרדה ודיכאון. 

ומעלה את מצב הרוח ואת ההרגשה הכללית למשך כל היום לכ שלושה ארבעה ימים  והערה •
אישית: היא גם מעלה את החשק לבצע ולהשלים מטלות שיש לי לעשות או לסדר ולהכין 

דברים



ד) תזונה- אני רוצה לאכול נכון, איך להתחיל? 

זו כנראה שאלה שכל אדם שואל את עצמו במהלך חייו ובצדק. המזון הוא הדלק שלנו, וללמוד •
מהו המזון שנכון לנו לאכול, יכול להיות דבר משנה חיים עבור רוב האנשים. אבל מה זה בכלל 

בריא? מה שבריא לי בריא גם לבן או בת הזוג שלי? לילדים? להורים שלי? האם אישה בגיל 
הפוריות בין הריונות, לידות והנקות אמורה לאכול כמו נער מתבגר או אישה בגיל המעבר? 

התשובה לכך היא כמובן שלא. יותר מזה, גם אנשים מאותו מין ובגילאים דומים, שמבנה הגוף, 
האישיות, העיסוק והמצב הבריאותי שלהם שונים זה מזה, ראוי שיאכלו שונה זה מזה ובאופן 

שמתאים להם אישית.



ממה כדאי להימנע?•

למרות ההתאמה האישית יש כמה כללים שנכונים לכל האנשים:•

הימנעו כמה שניתן מצריכה של מזון מעובד ומתועש, נסו לדמיין כמה תהליכים •
עבר המזון הזה עד שהגיע לצלחת שלכם, ושאפו לצמצם את הצריכה שלו 

למינימום.

מה כדאי להעמיס על הצלחת?•

באופן כללי תמיד כדאי להעדיף מזון טרי ולא מעובד, להשתדל לגוון ולהרבות •
באכילה של ירקות, פירות (בהתאם להנחיות המטפל), ויטמינים ומינרלים 

לדוגמה: סלק אבוקדו שום לימון ענבים אדומים פטרוזיליה כורכום גזר עגבניות 

*אבוקדו - עשיר בשומנים בלתי רווים המונעים מחלות לב ומורידות את רמות •
הכולסטרול הרע.

*אגוזי מלך - עשירים באומגה 3, וויטמינים שונים המסייעים לבריאות הלב•

*עגבניות - עשירות בויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון •

*שום - מפחית את רמות הכולסטרול הרע בדם, עשיר באליצין•







ה) הנאות-

מי לא אוהב לשבת ביחד עם חברים ולצפות •
בסרט שחכינו לו הרבה שיגיע או לצאת לאכול 

בחוץ ביחד עם כל החברה או סתם להחליט 
ללכת למקום מסוים בצורה ספונטית עם עוד 

כמה . ההנאות לוקחים חלק מאוד חשוב בחיים 
שלנו. הם הגורם שלנו בחיים להמשיך להתקדם 
הלאה ולעשות מטלות ובלעדיו אנחנו לא יכולים 

להתקיים. אבל ככל שאנחנו מתקדמים בחיים 
ככה אנחנו גדלים והלחץ גדל ואנחנו שוכחים 

את הערך של הדברים קטנים שמשמחים אותנו 
למשל: להסתובב בחוץ עם החברה. או לצאת 
ליציאה פתאומית. או סתם לדבר עם המשפחה



ראיון מספר 1 
 

מה לפי דעתך יותר משפיע על הבריאות הכללית שלנו?

אורח חיים בריא- זה אומרת: לאכול בריא (ירקות פירות וחלבונים) ולעשות ספורט ולישון לפחות כ8 שעות•

• 
על מה את ממליץ יותר לשלב בחיי היום היום

לשלב ספורט עם עבודה בכל זמן שאפשרי לא משנה מתי. תמיד לעשות מתיחות ותרגילים ולתרגל נשימות•

• 
מה לפי דעתך הדבר הכי חשוב שצריכים לעשות?

לשמור על הבריאות הכוללת  שלנו: שמירה על השינים. לאכול בריא. לעשות ספורט ולנסות להיות במצב רוח טוב כמה שניתן•

• 
מנקודת המבט שלך מאיזה תופעות יותר נתקעת בחיים שלך כאחות?

נתקעתי במקרים רבים בחרדה של מטופלים בזמן בדיקות פולשניות. מחוסר ידיעה של הדבר שהם עומדים לעבור . אחרי •
הסבר שאנחנו הצוות מעבירים להם המטופלים נרגעים יותר ונינוחים יותר כאשר מראים סימפטיה . ואין להם בעיה לעשות 

את אותו הבדיקה/ניתוח 

• 
מה היית ממליצה יותר לאמץ לאורח החיים?

להמנע כמה שיותר ממצבי סטרס ולהיות ׁשָלֵו עם עצמך. ולהפחית בעצבים  •

• 



ראיון מספר 2
מה את חושבת בתור רופאה אנשים עושים לא בסדר אבל לא מודעים לזה?•ֿ 

אני חושבת לפי דעתי הם לא שמים לב לחשיבות הפעילות הגופנית נטילת תרופות ותזונה. על ההשפעות הנגדיות שלו •
• 

איך את חושבת אפשרי להיות יותר בריא?
להיות יותר מודע לעצמו ולבריאות הכללית שלו ולהיות בקשר עם הרופא/ מומחה שלו •
• 

האם את חושבת שאורח חיים שמעורב עם ספורט יכול לפגוע
כמובן אם מישהו מתחיל להתחיל להכנס לעולם של הספורט הוא יכול לפגוע בעצמו לדוגמה: הרמת משקל כבד יכול שאין לו •

ניסיון יכול לגרום לבעיות בדיסק בכתפיים ובברכים. וחשוב מאוד לעשות הכל בצורה הדרגתית על ידי הדרכה מהרופא או מטפל 
תחת מעקב ולא רק זה הוא גם צריך בעצמו לחקור ולראות מה נוח ומתאים לו יותר לפי הצרכים שלו והמצב הבריאותי שלו 

איך את שומרת על אורח החיים שלך?•
אני מנסה כמה שאני יכולה לשמור על התזונה בצורה מאוזנת ולעשות פעילות גופנית לדוגמה: אחרי העבודה אני הולכת •

הביתה ברגל לפחות ארבעה פעמים בשבוע 



מסקנות-

הבנתי שלמרות שנראה לי שהייתי יודע יחסית הרבה בתחום הרפואה. לא ידעתי לדוגמה: •
הבריאות שלנו לא רק מושפעת בעיקר מספורט אלא היא כן מושפעת מספורט אבל היא לא 

הכל. יש גורמים אחרים שלא פחות חשובים מספורט למשל: רוגע נפשי. תזונה. ושגרת חיים 
קבועה.וכו  

הם משפיעים לנו על החיים ונותנים לנו להמשיך להתקדם בחיים בצורה טובה חכמה •
ובריאה יותר.  

וכן למדתי על הדברים הקטנים ש. למרות שהם קטנים ולוקחים אותם מובן מאליו תמיד •
חשוב לשים לב אליהם ולא לשכוח אותם למשל: שתית מים- כולנו שותים מים אבל לא מספיק 

מים. מה שיכול לגרום לסחרחורת עייפות חולשה ואי מצב רוח



רפלקציה

בהתחלה לא הבנתי מה אני אמור לעשות בפרויקט עצמו ולא ידעתי מה החשיבות של הפרויקט עצמו וחוויתי קשיים בבחירת הנושא למזלי 
עדי עזרה לי לבחור נושא. חשבתי שהפרויקט הוא עוד סתם פרויקט משעמם אבל לשמחתי טעיתי. אהבתי שפה בפרויקט אתה דווקא עושה 

על מה שאתה רוצה ללמוד או לחקור וזה עושה לך טוב לדעת שיש לך מקום להביא את עצמך לידי ביטוי בין אם זה כתיבה או הבאת 
דוגמאות מהחיים הפרטים שלך בצורת סרטון או דבר מוחשי. אני שגילתי על עצמי שאני טוב בהסברת דברים למרות שלא חשבתי שאני כן 

טוב בזה הבנתי במהלך הפרויקט שאני דווקא כן טוב בזה. ובזכות הפרויקט. הפרויקט נתן לי מוטיבציה ללמוד ולחקור יותר על המשפיעים 
שמשפיעים על הבריאות הכוללת שלנו. ויותר משמחתי להשתתף בתהליך עשיית הפרויקט. ואני רוצה להודות למורה ומדריכה שלנו עדי 

הכי טובה שיש. ואני חושב שיש לעשות כל שנה את הפרויקט. ואם הייתה לי עוד הזדמנות הייתי מנסה לעבוד יותר מסודר.  ארגוב אשר תמיד היה אכפת לה מכולנו והשקיעה מעל ומעבר ממה שהיא צריכה לעשות ותמיד היא עזרה לי ייעצה לי והסבירה לי בצורה 
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