
האדם  שגוף  כך  על  ונכתב  דובר  רבות 
החכמה  המורכבת,  המופלאה,  היצירה  הוא 
מי  כל  העולם.  בורא  שיצר  ביותר  והרגישה 
האדם  גוף  רזי  בלימוד  במעט  ולו  שמתעמק 
ומוקסם  פה  פעור  נותר  הרבים,  תפקודיו  על 

מנפלאות היצירה. 
שונות  ביולוגיות  מערכות  פועלות  בגופנו 
בהן  מתקיימים  נתון  רגע  ובכל  ומגוונות, 
כך  רבים מספור.  וביולוגיים  כימיים  תהליכים 
מפסיפס  המורכבת  צוות  עבודת  מתקיימת 
מרכיבים כאטומים, מולקולות, תאים בודדים, 
איברים ומערכות גוף חיוניות. כל אחד מחברי 
למערכות  ועד  הזעיר  האטום  למן   – הצוות 
חשוב  בתפקיד  נושא  מורכבות,  ביולוגיות 
שלמות  גופנו.  של  תקין  תפקוד  על  בשמירה 
חברי  כאשר  רק  מושגת  גופנו  של  התפקוד 

הצוות כולם מבצעים את מלאכתם נאמנה.
יכולות  כאמור, צור העולמים העניק לגופנו 
מכלול  מתוך  השתאות.  מעוררות  פיזיולוגיות 
יכולת  בגאון  ומתבלטת  נישאת  אלו,  יכולות 
בלתי  מפתיעה,  עוצמתית,  במינה,  מיוחדת 
ריפוי  יכולת   – חיים  ומשנת  לתפיסה  ניתנת 
עצמית. גוף האדם ניחן ביכולת טבעית להגן על 
ולרפא  שונים,  ומדווים  תחלואים  מפני  עצמו 

עצמו מחוליים קיימים. 
מרבית האנשים אינם מודעים ליכולת זו; אף 
עליה,  להם  ותספרו  אוזנם  את  תגולו  כאשר 
ימאנו להאמין לעובדה “מופרכת והזויה" שכזו.
הידיעה על דבר קיומו של כוח זה איננה בגדר 
תגלית מדעית של הרפואה המודרנית, כי אם 
בקרב  הימים  משחר  קיימת  שהייתה  ידיעה 
העמים הקדמונים. הללו ידעו בבטחה שיכולת 
ידיעתם,  וכוננו חייהם בהסתמך על  זו קיימת 
בעזרתם  הכלים  מהם  שנבצרו  אף  על  וזאת 
יוכלו להבינה נכוחה. מנגד, לרפואה המודרנית 
על  להבין  והיכולת  הכלים  את  יש  ימינו  בת 
בוריו את האורח בו עובד כוח הריפוי המופלא. 
לגדר  קרובים  בימינו  הידועים  הפרטים  ואכן, 

מדע בדיוני. 
לכוח  רבה  בהרחבה  שהתייחס  הרמב"ם 

הריפוי קבע:
“וכי הוא הטבע חכם וערום, שיעשה מה שראוי 

ואינו צריך לזולתו ברפואת החולים".
הטבע  את  אותו  לעזור  הרופא  צריך  “ואולם 
)כתבים  בדרכו"  וללכת  זה  זולת  לא  ולסעדו 

רפואיים, הנהגת הבריאות, שער שני(.
הרמב"ם ידע שמערכות הגוף האנושי אוצרות 
בחובן את היכולת הטבעית לרפא עצמן ללא 
אליבא דשיטתו, תפקיד הרופא  ברופא.  צורך 
כיצד  ללמדו  אם  כי  האדם,  את  לרפא  אינו 
ולרפא  בו  הגלומים  בכוחות  כראוי  להשתמש 

את עצמו. 

צעד גדול 
לבריאות 

פעילות גופנית 
 וכוח הריפוי הטבעי

בין פסיפס יכולות מרשימות בהן ניחן גוף 
האדם, מתנוססת בגאון יכולת מופלאה 
ומעוררת השתאות - הנחוצה לתפקוד 

גופנו: יכולת הריפוי העצמית. הבה נלמד 
כיצד לשפר ולהעצים מערכת חיונית זו.

מאת: לאה רזניקוביץ אחות העוסקת 
בהדרכת חולי לב וסוכרת ומחברת 

הספר “רק לא דיאטה".



מובנית  הריפוי  שיכולת  בכך  די  לא  לאמור: 
)Built-in( בתשתית מערכות גופנו. כדי שהיא 
אכן תבצע את תפקידיה החיוניים, נדרשת היא 
לתנאים תומכים שיהוו משען לפעילותה. גוף 
לצפות  יכול  אינו  אלו,  תנאים  לה  יספק  שלא 

שתעמוד לו לעזר ולתמך.
ניתק  בל  בקשר  כרוכים  התנאים  מרבית 
ואחד  אחת  כל  על  האישית.  בהתנהגותנו 
שבגופו  הריפוי  כוח  שעוצמת  לדעת  מאיתנו 
בראש  תלויות  בריאותו,  על  והשמירה 

ובראשונה בהתנהגותו. 
האישית  בהתנהגותנו  גורמים  מספר  אציין 
הריפוי  כוח  על  ניכרת  במידה  המשפיעים 

העצמי של גופנו:
נפשי,  מצב  שינה,  תזונה,  גופנית,  פעילות 

חשיפה לשמש ועוד. 
הגופנית  שהפעילות  כך  על  דעתכם  תנו 
לתזונה.  קודם  אף   – בראש הרשימה  מופיעה 
תמיהה  לעורר  עשוי  זה  שדירוג  מניחה  אני 
לכול  ברי  שכן  הקוראים,  מכם  רבים  בקרב 
שלתזונה השפעה רבת משמעות על בריאותנו. 
כאבן הראשה  הגופנית  מיצוב הפעילות  ובכן, 
של הגורמים אינו פרי עטה של כותבת הכתבה; 

מי שעשה זאת היה הרמב"ם באומרו: 
“ועוד כלל אחד אמרו בבריאות הגוף: כל זמן 
שאדם מתעמל ויגע הרבה, ואינו שבע ומעיו רפין 
– אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק, ואפילו אוכל 

מאכלות הרעים. 

מתעמל...  ואינו  לבטח  יושב  שהוא  מי  וכל 
אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי 
הרפואה – כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תושש". 
הלכות  המדע,  ספר  לרמב"ם,  תורה  )משנה 

דעות, פרק ד', י"ד - ט"ו(
שהמבצע  ומלמדנו  בינה  מאלפנו  הרמב"ם 
פעילות גופנית מאומצת, ישמור על חוסן גופו 
מזונות  לעת  מעת  יאכל  אם  גם   - יחלה  ולא 
שאינם בריאים. כנגדו, מי שמקפיד על תזונה 
נכונה אך נמנע מביצוע פעילות גופנית, יחלה 

ויסבול מכאובים ומדווים.
קודמת  הגופנית  הפעילות  אומר:  הווה 

בחשיבותה לחשיבות התזונה הנאותה.

מהי הפעילות הגופנית 
המומלצת ביותר?

ביצוע  לאופני  מתחלקת  הגופנית  הפעילות 
במגוון  לבריאותנו  התורמים  ושונים,  רבים 

ייחודית  חשיבות  פעילות  סוג  לכל  דרכים. 
ויתרונות ראויים לציון, אך הפעילות הגופנית 
החשובה, בעלת התרומה המרובה לבריאותנו 
הצעידה.  פעולת  היא  לביצוע  ביותר  והקלה 
מרבית  יכולות  את  הצעידה  הולמת  לרוב 
בריאים  הגיל,  שכבות  בכל  האוכלוסייה; 
וחולים, קשישים וצעירים גם יחד. ניתן לבצעה 
לכל  המותאמים  משתנים,  ובעצימות  בקצב 
צועד בהתאם לכושרו הגופני ולמצב בריאותו. 
במתינות,  להגביר  ניתן  והעוצמה  הקצב  את 
לתחושתו  בהתאם  ובהדרגה,  בעקיבות 

ולשיפור כושרו של הצועד.
וללא  מקום  בכל  הצעידה  את  לבצע  ניתן 
מגבלת זמן, והיא איננה כרוכה בתשלום. אפשר 
להלך יחידי, בצוותא עם בן/בת זוג ובקבוצה - 

בהתאם לנטיית ליבו ולחפצו של הצועד. 
הם  לצעידה  ביותר  הטובים  השטח  תוואי 
מסלולי עפר בחיק הטבע, בשדות, בחורשות 
ועל שפת הים, וזאת בשל רכותם של משטחי 
על  המופעל  מהכוח  חלק  הסופגים  הצעידה 

המפרקים.
רגלית  צעידה  מבכרים  האנשים  רוב  ברם, 
נינוחה ברחוב הממוקם בסמוך לביתם. כאשר 
צועדים ברחוב, מוטב לבחור ברחובות שאינם 
חלקיקים  משאיפת  להימנע  כדי  סואנים, 

מזהמי אוויר אותם מפיצים כלי הרכב. 
צעידה על הליכון חשמלי ביתי מהווה פתרון 
נוח למצבים רבים המקשים על יציאה מהבית 

)מזג אוויר, ילדים קטנים בבית ועוד(. 

כיצד ללכת ומהו מצב 
אירובי?

מהירה,  צעידה  להיות  צריכה  הצעידה 
הדופק  להאצת  שיוביל  באופן  המתבצעת 
אירובי".  כ"מצב  המוגדר  מצב   - והנשימה 
הוא  “אירובי"  המילה  של  המילולי  פירושה 
הפעילות  מהות  הוא  החמצן  ואכן  “חמצן"; 
כושר  את  להגדיל  מטרתה  אשר  האירובית, 
קליטתו ולשפר את יכולת הגוף להשתמש בו 

כנדרש.
להאצה  גורמת  אירובית  גופנית  פעילות 
במערכת  והנשימה.  הדם  הלב,  פעילות  של 
פיזיולוגיים  שינויים  מתרחשים  הנשימה 
המאפשרים קליטת כמות מרובה של חמצן. 
הלב מאיץ את פעימותיו, זרימת הדם מהירה 
של  ויעיל  מואץ  פיזור  מתאפשר  ובכך  יותר 
בתאי  הגוף.  חלקי  לכל  בדם  הנישא  החמצן 
מתרחשות  בשרירים,  ובעיקר  השונים  הגוף 
תמורות פיזיולוגיות המאפשרות לתאים לנצל 
ביעילות יתרה את החמצן המתקבל. בהליכה 
פי  גדלה  החמצן  מכסת  מתונה,  אירובית 

לכושר אירובי גבוה תרומה 
מכרעת לשיפור מצבנו 

הבריאותי. כאמור, צעידה היא 
הדרך הקלה ביותר לשימור 

ושיפור כושרנו האירובי

ארבעה יותר מכמות החמצן במצב של מנוחה. 
כושר אירובי מתבטא ביכולת ראויה לקליטת 
הלב  ידי  )על  חמצן  להובלת  )בֵריאות(,  חמצן 

והדם( ולשימוש יעיל יותר בחמצן )בתאים(.
לכושר אירובי גבוה תרומה מכרעת לשיפור 
הדרך  היא  צעידה  כאמור,  הבריאותי.  מצבנו 
הקלה ביותר לשימור ושיפור כושרנו האירובי.

כיצד נדע האם אנו מבצעים 
הליכה מהירה נכונה?

הדיון  נסוב  עסקינן,  מהירה  בהליכה  כאשר 
שכן  מסוים,  לאדם  יחסית  מהירות  סביב 
מן  אינה  לכולם  המתאימה  אחידה  מהירות 
המתאימים  ועצימות  קצב  אדם  לכל  הנמצא. 
ולמצבו  לכושרו  לגילו,  בהתאם  עבורו 
הבריאותי. היות שכך, לאנשים שונים מומלצת 
אירובי  למצב  אותם  המביאה  שונה  מהירות 
ההולם את דרישות וצורכי גופם, וממנה יפיקו 

את מרב התועלת. 
תהיה  לא  הצעידה  מהירות  כי  לוודא  עלינו 
שני  המידה. ישנם  על  יתר  נמוכה  או  גבוהה 
האירובית:  הפעילות  לבקרת  עיקריים  מדדים 
מדד הדופק ומדד מבחן הדיבור. מדד הדופק 
הוא אכן המדד המדויק מבין השניים, אך אין 
הוא המדד החשוב ביותר, ועל כן לא אתייחס 
נרחבת  מקצועית  )התייחסות  בהרחבה.  אליו 
לדופק הלב ניתנת על ידי בהדרכה למטופלים 
על  אצבע  שימת  הדורשות  לב  בעיות  עם 

הדופק(.

מדד מבחן הדיבור
זהו האמצעי החשוב ביותר לבקרת עצימות 
וישים,  פשוט  זה  מדד  האירובית.  הפעילות 
מערכת  פעילות  פיו.  על  לפעול  ניתן  ובנקל 
הנשימה מואצת בעת ביצוע פעילות אירובית. 
על  משפיע  והדבר  עולה,  הנשימות  תדירות 
יכולת הדיבור - שכן כך קשה יותר לדבר. עלינו 
לשים לב למידת הקושי שאנו חווים בדיבור; 
אם אנו צועדים ומרגישים כי אין לנו כל בעיה 
בדיבור - כלומר שאנו מסוגלים לפטפט בנחת 
צועדים  שאיננו  להניח  סביר  נינוח,  כבטיול 
זה  במצב  מספקת.  אירובית  עצימות  ברמת 
עלינו להגביר את הקצב והעצימות של הצעידה. 
מאידך גיסא, אם אנו מרגישים שהדיבור קשה 
עלינו עד למאוד, שהוצאת מלל מסיבה לנו אי 
רב  בפעולה  הכרוך  ושהמאמץ  מרובה  נוחות 
מנשוא, סביר להניח שעצימות הצעידה גבוהה 
מדי עבורנו בהתחשב בכושרנו הגופני; במצב 

זה עלינו להאט את קצב הצעידה.
תמונת מצב מיטבית העולה ממבחן הדיבור, 

וחשים במאמץ,  מתקבלת כאשר אנו צועדים 
אך המאמץ אינו רב ואנו מסוגלים לנהל שיחה; 
אומנם לא שיחה נינוחה ושלווה, אך גם לא כזו 

המחוללת בקרבנו תחושת היעדר אוויר.
אם אנו צועדים לבדנו, ניתן לעשות הבחנה זו 

גם ללא דיבור של ממש.
משיפוע  בדיבור  הקושי  נובע  לעיתים 
להשתדל  מומלץ  כן  על  הצעידה.  במסלול 
במידת האפשר לצעוד במסלול מישורי, שכן 
עלייה תלולה מהווה מאמץ גדול מדי; מאמץ 

מסוג זה אינו מקנה לנו תועלת.
כאשר במסלול הצעידה אנו מגיעים לכברת 

עלינו להאט את  עלייה תלולה,  דרך הכוללת 
קצב הצעידה באופן שיאפשר לנו לצלוח את 

מבחן הדיבור.
היא  הדיבור  מבחן  על  ההקפדה  משמעות 
הדבר  תמיד  וזהו  גופנו,  למסרי  קשיבות 
במיטב  אנחנו  יום  בכל  לא  ביותר.  החשוב 
חולשה  מרגישים  שאנו  פעמים  והמרץ.  האון 
האתמול,  ליום  בהשוואה  בגופנו  הנמסכת 
ועלינו להתאים את עוצמת הפעילות הגופנית 
שאנו מבצעים להרגשתנו. כך לדוגמה אל לנו 
לצעוד בימים בהם מתמודד גופנו עם מחלה, 
שכן פעילות מאומצת במצב של חולי מזיקה 

מאוד לבריאותנו.
יכולתנו  את  המפשט  ממצה  סיכום  משפט 
לבקר את מהירות ההליכה: בזמן הליכה מהירה 
שהמאמץ  אך  מתאמצים,  שאנו  שנרגיש  חשוב 

איננו קשה מדי.

רצף של מצב אירובי
של  זמן  משך  אירובי  במצב  להיות  חשוב 
צעידה  נדרשת  כך  לשם  רצופות;  דקות   30
רגלית בת 40 דקות לכל הפחות. מעת תחילת 
עולה  בטרם  דקות  מספר  חולפות  הצעידה, 

האירובי  הפעימות  לקצב  ומגיע  הדופק 
ומשתנה  לחלוטין  אישי  זה  תהליך  המומלץ. 
המיטבי  לדופק  המגיעים  יש  לאדם:  מאדם 
כעבור 4-3 דקות מתחילת ההליכה, ויש הזוכים 
להגיע ליעד הנכסף לאחר 8-7 דקות מראשית 
דקות   30 רצף צעידה של  כך,  צעידתם. בשל 

בלבד, אינו שקול למצב אירובי של 30 דקות.
כאשר אנו צועדים ברחוב ורמזור אדום ניצב 
במקומנו  להסתובב  או  לצעוד  עלינו  למולנו, 
עד להתחלפות אור הרמזור. דרישה זו נובעת 
מכך ש-10 שניות לאחר שעצרנו את הליכתנו, 
יוצאים  ואנו  לאיטו  לרדת  מתחיל  הדופק 

מהמצב האירובי.
רצף של מצב אירובי הוא תנאי חשוב מאוד 
להפקת יתרונות הצעידה, שכן לאחר 30 דקות 
של מצב אירובי רציף מתרחשת בגוף מהפכה 
משתחררים  שבמהלכו  תהליך  פיזיולוגית; 
אנזימים,  הורמונים,  בגופנו:  רבים  חומרים 
מעבירים עצביים וכדומה. הגוף הוא המעבדה 
אדמות,  עלי  ביותר  והמפעימה  הגדולה 
והמעבדה הזאת עובדת במלוא עוזה לאחר 30 
דקות אירוביות רציפות. רוב התועלת הנלווית 
לפעילות האירובית, מתקבלת הודות לתהליך 

הפיזיולוגי המדהים הזה.

תדירות הצעידה
שהמהפכה  מניחים  מדע  ואנשי  חוקרים 
הבריאותית אותה הזכרנו נמשכת כ-48 שעות. 
קרי עד כ-48 שעות מתום הפעילות הגופנית, 
גופנו ממשיך לחוות את השיפור בכל תפקודיו. 
בשל כך רצוי לצעוד לפחות 4 פעמים בשבוע. 
לעצמנו  להעניק  שלא  להשתדל  מומלץ 
הפוגה בת יותר מיומיים רצופים בין הצעידות, 
השינויים  השפעת  תחת  להישאר  כדי  וזאת 
הפיזיולוגים הברוכים הללו בכל ימות השבוע. 
על  ולדלג  אחד  ביום  לצעוד  מוטב  כלומר, 
ימים  ארבעה  לצעוד  מאשר  לסירוגין,  משנהו 
ליהנות ממנעמי  ולאחר  זה  בזה אחר  רצופים 

המנוחה שלושה ימים.

מה הם מאפייני המהפכה 
הפיזיולוגית המתרחשת 
בגופנו בעקבות פעילות 

גופנית?

ניתן להקדים ולומר שכל תאי, איברי ומערכות 
גופנו נוטלים חלק במהפכה זו, כאשר בכולם 
מתרחשים שינויים כימיים המובילים לשיפור 
מתקיימת  בגופנו  לעיל,  כאמור  בתפקודם. 
חלקים  חוברים  להשלמתה  צוות  עבודת 

משמעות ההקפדה על מבחן 
הדיבור היא קשיבות למסרי 

גופנו, וזהו תמיד הדבר 
החשוב ביותר. לא בכל יום 
אנחנו במיטב האון והמרץ. 

פעמים שאנו מרגישים חולשה 
הנמסכת בגופנו בהשוואה ליום 

האתמול, ועלינו להתאים את 
עוצמת הפעילות הגופנית שאנו 

מבצעים להרגשתנו



פעילות  'לרשום' 
כחלק  לחולים,  גופנית 
מונע  טיפולי  ממערך 

לסוגי סרטן שונים.
נטען,  כך  המטרה, 

למצב  הגעה  היא 
גופנית  פעילות  בו 
שלובה  תהיה 
הטיפול  בנוהלי 

הסרטן  במחלת 
לסוגיה.

מהנחיות אלו  
הוא  עז  לפיה  התובנה  רשמי  מתבלטים 
להשפעת  באשר  הרופאים  של  ביטחונם 
הפעילות הגופנית על שיפור מצבם של חולי 

סרטן. 
פרי  והוא  תימוכין,  נעדר  אינו  ביטחונם 
ממחקרים  שהתקבלו  חד־משמעיות  תוצאות 

רבים שבוצעו ברחבי העולם. 

 פעילות גופנית
ומחלת הקורונה

מאז התפרצות מגפת הקורונה, עולם המדע 
בכללותו נקרא לדגל וגויס לחקור את מאפייני 
ולהביא  התפשטותה  את  לצמצם  המחלה, 
מזור לחולים בה. קבוצות שונות של מדענים 
חוקרות ובוחנות גורמים אפשריים המשפיעים 
על סיכויי ההידבקות, על חומרת המחלה ועל 
ממחקרים  כחלק  ממנה.  להחלמה  הסבירות 
תזונתי  חסר  מצבי  השפעת  נבחנה  אלה, 
ההדבקה  סיכויי  על  אישיות  והתנהגויות 
ההחלמה.  אחוזי  ועל  זיהומיות  במחלות 
המדוברים  מהמחקרים  אחד  של  תוצאותיו 
פורסמו לאחרונה, ב-20.4.21. במחקר נערכה 
של  ניתוח  ובוצע  שיטתית  מקורות  סקירת 
את  לבחון  הייתה  שמטרתם  מבדקים  מספר 
לשלושה  רגילה  גופנית  פעילות  בין  הקשר 

מדדים:
זיהומיות  במחלות  להידבקות  הסיכוי   .1

בקהילה.
לבדיקה  הניתנים  חיסוניים  פרמטרים   .2

במעבדה.
3. התגובה החיסונית לחיסון הניתן לציבור. 

מבוגרים  של  קבוצות  השוו  החוקרים 
עצימות  ברמות  גופנית  פעילות  שביצעו 
שונות. הם ספרו את תאי מערכת החיסון ואת 
המחקר  כלל  כן,  כמו  בדמם.  הנוגדנים  רמת 
זיהומיות,  מחלות  להיארעות  התייחסות 
ולסיכוי  חולים  בבית  לאשפוז  לסיכויים 

לתמותה בגין מחלות זיהומיות.
התוצאות היו:

גופנית  פעילות  שביצעו  אנשים  בקרב 
אירובית נצפתה:

1. ירידה של 31% בסיכויים להידבק במחלה 
זיהומית בקהילה. 

2. ירידה של 37% בסיכויי התמותה ממחלה 
זיהומית. 

3. עליה בקבוצות תאים של מערכת החיסון 
 .)CD4+ T cells( הנלחמים בזיהומים

ברוק  נוגדנים  בריכוז  עלייה   .4
)אימונוגלובולינים IgA( - להם תפקיד מרכזי 
בהגנה החיסונית הראשונית. הנוגדנים מהווים 
מערך הגנה מקומי כנגד חדירת מזהמים דרך 
רבים  נגיפים  של  החדירה  )מקום  הריריות 

לרבות הנגיף המחולל את מחלת הקורונה(. 
5. עלייה בכמות הנוגדנים בדם בעקבות מתן 

חיסון.

מסקנות המחקר
בינונית  בעצימות  סדירה  גופנית  פעילות 
להפחתת  במישרין  קשורה  נמרצת,  עד 
הסיכון למחלות זיהומיות שנרכשות בקהילה 
מזו,  יתרה  זיהומיות.  ממחלות  ולתמותה 
ההגנה  קו  את  הגופנית  הפעילות  משפרת 
הראשון של המערכת החיסונית ומגדילה את 

יעילות התגובה החיסונית.

בדברי הסיכום כותבים 
צורך  יש  כי  המדענים 
את  ולחקור  להמשיך 
השפעת הפעילות הגופנית 
הקורונה,  מחלת  על 
לגבש  כדי  וזאת 
סדורה  מדיניות 
 . א ש ו נ ב
ת  ו י נ י ד מ
עשויה  כזו 
חיונית  להיות 
לציבור  בעזרה 
במאבקו  הרחב 
בהתפרצויות עתידיות, כמו 

גם כדי להגדיל ולמצות את תועלות החיסון.
עליו,  לכתוב  נוסף שבחרתי  תוצאות מחקר 
הכותרת  תחת   2019 מאי  בחודש  התפרסמו 
גופנית  פעילות  בין  המשכנע  הקשר  הנחרצת: 

למערכת ההגנה של הגוף. 
הורתו ולידתו של המחקר, בסקירת עשרות 
רבות של מחקרים שהתפרסו על פני תקופה 
תגליות  מסכמת  זו  סקירה  שנים.  כ-100  של 
מדעיות על אודות השפעת הפעילות הגופנית 
על ארבעה מדדים שונים של מערכת החיסון: 
והשפעות  מיידיות/חריפות  השפעות   .1
על  גופנית  פעילות  של  וכרוניות  מתמשכות 

מערכת החיסון.
2. יתרונות קליניים למערכת החיסון כתוצאה 

מפעילות גופנית.
החיסונית  התגובה  על  התזונה  השפעת   .3

לפעילות גופנית.
יכולת  על  הגופנית  הפעילות  השפעת   .4

החיסון של הגוף.
עיקרי המסקנות אליהן הגיעו המדענים:

מהווה 	  וקבועה  מתונה  גופנית  פעילות 
גורם משפר ומעצים של יכולת ההגנה של 
הגוף ומקטינה את הסיכוי להתפתחות של 

מחלות. 
ונעשית 	  מתקיימת  דלקתית  אנטי  השפעה 

דרך מספר מנגנונים ביולוגיים.
בהנחת 	  תומכים  שהתקבלו  הנתונים 

גופנית  פעילות  בין  ההפוכה  התאימות 
מתונה לסיכון לחלות )כלומר ככל שתדירות 
הסיכוי  קטן  גדלה,  גופנית  הפעילות 

למחלות(.
איכותיות 	  פחמימות  של  מוגברת  צריכה 

ומזון מן הצומח מהווה אסטרטגיה תזונתית 
יעילה לחיזוק מערכת החיסון. 

את 	  מעכבת  מתונה  גופנית  פעילות 
השפעותיה השליליות של הזקנה.

העוסקים 	  בקרב  עולה  לתחלואה  הסיכוי 
בספורט קיצוני תחרותי.

רבים. לכל אחד ממכלול החלקיקים הנוטלים 
חלק בהשלמת צורכי הגוף יש תפקיד ייחודי, 
מוגדר ומדויק. המהפכה הפיזיולוגית משפרת 
מגדילה  ולכן  כולם,  של  העבודה  איכות  את 
את סיכויי ההצלחה במשימה השלמה של כל 

הצוות - שמירה על תפקוד תקין של גופנו. 
מחקרים  בוצעו  האחרונות  השנים  בעשרות 
מרובים שבחנו את השפעת הפעילות הגופנית 
המערכות  תפקוד  ועל  שונים  חולי  מצבי  על 
בגופנו. במקביל למה שנצפה ונלמד במחקרים 
כבירה  טכנולוגית  מהפכה  התחוללה  אלה, 
שבאמצעותם  מתקדמים  מכשירים  והומצאו 
תהליכים  רזי  לחקר  לרדת  המדענים  השכילו 
יודעים  כיום  מורכבים.  ופיזיולוגיים  כימיים 
המתרחש  את  בפרוטרוט  לתאר  המדענים 

ברמה התאית עם כל מולקולה ואטום.
בהקשר  נבדקו  הידועות  המחלות  ככל  רוב 
של ביצוע פעילות גופנית; תוצאות המחקרים 
הובילה  גופנית  פעילות   – חד־משמעיות  היו 

לשיפור ניכר במצבי החולי.
גופנית  פעילות  נחרצת:  בצורה  קובע  המדע 

נכונה = רפואה מונעת.
פעילות גופנית נכונה מעצימה ומחזקת את 

כוח הריפוי העצמי של הגוף.

השפעת הפעילות הגופנית 
על מערכת החיסון

כל  על  ניכרת  השפעה  הגופנית  לפעילות 
מערכות גופנו: מערכת הלב וכלי הדם, מערכת 
מערכת  ההורמונלית,  המערכת  החיסון, 
זו  בכתבה  ועוד.  המוח  המרכזית,  העצבים 
מערכת   – מרכזית  במערכת  להתמקד  בחרתי 

החיסון.

מהמערכות  אחת  היא  החיסון  מערכת 
ופעילותה  האדם  בגוף  ביותר  המורכבות 
שלובה בפעולתן של מספר מערכות ואיברים: 
מערכת הדם, מערכת הלימפה, הכבד, הטחול, 
בלוטת התימוס, מח העצם ועוד. תפקידה להגן 
המשחרים  אפשריים  פולשים  מפני  הגוף  על 
לפתחי גופנו דוגמת חיידקים, נגיפים, פטריות 

ועוד.
תפקיד  החיסונית  המערכת  נוטלת  בנוסף, 
סרטן  מחלות  התפתחות  מפני  בהגנה  חיוני 

לסוגיהן. 
לבריאות  היא המפתח  חזקה  חיסון  מערכת 
הנהנים  מעלותיה,  יתר  בין  טובה.  גופנית 
פחות  מועדים  חסונה  חיסונית  ממערכת 
לחלות במחלות זיהומיות. כאשר הגוף נחשף 
הסיכוי  חיידק,  או  נגיף  כמו  מחלה  למחולל 
שהגוף ישמיד אותו ובכך ימנע את התפתחות 
החיסון  מערכת  כאשר  פלאים  גדל  המחלה, 

איתנה ומתפקדת באופן משביע רצון.
מצב זה חשוב אף בימים כתיקונם, ובעת הזו 
– לא יסולא בפז ערכו. לעוצמת מערכת החיסון 
לחלות  סיכויינו  על  מבוטלת  בלתי  השפעה 

חלילה  אם   – החלמתנו  כושר  ועל  בקורונה, 
חלינו בנגיף מחולל המחלה. 

השפעת הפעילות הגופנית 
על מחלות הסרטן

מזה עשרות שנים מתפרסמים מחקרים בהם 
מחלות  לבין  גופנית  פעילות  בין  הקשר  נידון 
הסרטן השונות. בכלל המחקרים נצפה מקדם 
הרגלי  על  שמירה  בין  וחד־משמעי  מובהק 
מופחת  סיכוי  לבין  סדירה,  גופנית  פעילות 
סוגיה.  שלל  על  הסרטן  מחלת  להתפתחות 
לאור הנתונים שהצגנו עד כה, עובדה זו אינה 
סיכוי  חזקה  חיסונית  למערכת  שכן  מתמיהה 
הופעתו,  עם  מייד  ממאיר  תא  להשמיד  גבוה 

ולמנוע בכך את התפתחות המחלה.
מחקרים מוכיחים כי פעילות גופנית מורידה 
בסרטן,  לחלות  הסיכון  את  ניכרת  במידה 
ותורמת לסיכויי ההחלמה של החולים במחלה. 
רבים מהמחקרים סקרו את השפעת הפעילות 
 - הנשים  סרטן  ועל  הגס  המעי  סרטן  על 

המהווים סוגי סרטן נפוצים ביותר.
בשנת 2005 פורסמו תוצאות סקירה נרחבת 
בין  נשים  אלף  כ-80  שכללו  מחקרים  של 
הגילים 65-40 שנה ונמשכו 16 שנים. בסקירה 
הגס  המעי  סרטן  התפתחות  שסיכויי  נמצא 
מתונה,  אירובית  הליכה  שביצעו  נשים  בקרב 
פחותים בכ-50 אחוזים בהשוואה לנשים שלא 

ביצעו פעילות גופנית.
בין  הקורלציה  את  בחנו  רבים  מחקרים 
ממחלת  ההחלמה  לסיכויי  גופנית  פעילות 
עקבו  בו  רבים  מני  אחד  במחקר  הסרטן. 
שחלו  נשים  כ-300  של  מצבן  אחר  החוקרים 
התמותה  סיכויי  בין  הקשר  נבדק  בסרטן, 
גופנית.  פעילות  ביצוע  לבין  מהמחלה 
פעילות  כי  בבירור  עלה  המחקר  מתוצאות 
התמותה  סיכויי  את  להפחית  יכולה  גופנית 
של החולים - עד כדי ירידה של 50% בסיכויי 
התמותה בקרב נשים שביצעו צעידה של 5-3 
שעות בשבוע, בהשוואה לנשים שלא ביצעו 

פעילות גופנית כלל.
בנובמבר  אור  שראתה  “הרפואה"  בחוברת 
מבדקים  מספר  של  תוצאות  פורסמו   ,2006
פעילות  בין  הקשר  נחקר  בהם  היקף  רחבי 
גופנית, תזונה נכונה ומשקל גוף, לבין סיכויי 
כי  נמצא  הנשים.  סרטן  והישנות  ההחלמה 
בשלושה  חייהן  אורחות  את  המשנות  נשים 
הסיכוי  את  מקטינות  אלו,  חשובים  מדדים 
להישנות המחלה ומגדילות באופן משמעותי 

את סיכויי החלמתן.
מעודכנות  הנחיות  פורסמו   2019 בנובמבר 
לרופאים  הומלץ  בהן  בארה"ב,  לרופאים 

פעילות גופנית סדירה בעצימות 
בינונית עד נמרצת, קשורה 
במישרין להפחתת הסיכון 

למחלות זיהומיות שנרכשות 
בקהילה ולתמותה ממחלות 

זיהומיות. כמו כן, היא משפרת 
את קו ההגנה הראשון של 

המערכת החיסונית ומגדילה את 
יעילות התגובה החיסונית

כאשר הגוף נחשף למחולל 
מחלה כמו נגיף או חיידק 

הסיכוי שהגוף ישמיד אותו 
ובכך ימנע את התפתחות 

המחלה, גדל פלאים כאשר 
מערכת החיסון איתנה 

ומתפקדת באופן משביע רצון



לסיכום
למגינת הלב, בכל עת עלולים אנו להיחשף 
למחוללי מחלות דוגמת חיידקים, נגיפים, תאים 
העלתה  הקורונה  מחלת  ודומיהם.  סרטניים 
את המודעות לסכנה הגלומה בחשיפה לנגיף 
באמצעי  נוקט  הציבור  רוב  המחלה.  מחולל 
ידי  על  הניתנות  להנחיות  בהתאם  זהירות 
מערכת הבריאות. מובן שנחוצה היא ההקפדה 
על הנחיות אלו, אך לא די בה כדי למצות את 
אפיקי ההשתדלות וההישמרות מפני המחלה. 
בראש  תלויה  הנגיף,  מאימי  יעילה  שמירה 
 – גופנו  של  העצמי  הריפוי  בכוח  ובראשונה 
אשר בתורו כרוך בקשר אמיץ לאורחות חיינו 
אחת  כל  על  שומה  הבריאותית.  ולהתנהלותו 
הוא  האם  עצמו  את  לשאול  מאיתנו  ואחד 
גופו  על  לשמור  כדי  הנדרש  ככל  פועל  אכן 
הצד השווה  לו.  האורבים  הפגעים  כנגד  איתן 
שבדברי הרמב"ם בכתבי רפואתו ובדברי חוקרי 

הרפואה המודרנית, הן ההנחיות הבאות:
)כפי 	  נאותה  גופנית  פעילות  על  הקפדה 

שמוסבר בכתבה זו(. 
הקפדה על עקרונות התזונה הנכונה; לרבות 	 

רעלים  מהכנסת  האפשר  במידת  הימנעות 
לגופנו.

כמו 	  תזונתיים  חסרים  הימצאות  אי  וידוא 

ויטמין C, ויטמין D ואבץ.
ליליות 	  שעות   7( ואיכותית  מספקת  שינה 

לכל הפחות(.
לרגיעה, 	  התורמים  חיים  אורחות  אימוץ 

שלווה ואושר. 
דקות 	   20 למשך  השמש  לאור  היחשפות 

ביום.
זכרו: התנהגותנו היא הגורם המרכזי הקובע 
את סיכויינו לחלות בקורונה ובמחלות אחרות. 
את  שיבטיחו  בריאים  חיים  הרגלי  נסגל  הבה 

שלומנו ואת חוסננו.
בעזר השם, בכתבה הבאה אמשיך לכתוב על 
השפעת המהפכה הפיזיולוגית על מערכות גוף 
נוספות. אפרט כיצד היא משפיעה לטובה כנגד 
מחלות לב וטרשת עורקים, ותורמת להפחתת 
 ,2 דם, שיפור מחלת סוכרת מסוג  ערכי לחץ 
על  והמוח  העצבים  מערכת  ביצועי  שיפור 
שכבות  בכל  מנטלית  יכולת  הרבים:  תפקודיו 
דיכאון,  רוח,  מצב  המבוגר,  בגיל  זיכרון  הגיל, 

שיקום תאי מוח אחרי אירוע מוחי ועוד. 
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אפרת,

 

מצ"ב החומרים למודעה לפי הפירוט הבא:

 

נספח ראשון הוא צילום של הכריכה הקדמית של הספר

נספח שני הוא תיאור הספר

נספח שלישי הוא חוות דעתו של פרופ' רן בליצר על הספר

PDF   נספח רביעי הוא פלייר של הקליניקה בקובץ

נספח חמישי הוא פלייר הקליניקה בקובץ שניתן לשינויים (במידה והגרפיקאית תצטרך)

 

 

חשוב שהמודעה תעוצב באופן הכי שיווקי ומזמין.  אני אינני מבינה הרבה בעיצוב גרפי אבל חשבתי שנכון להקפיד על הפרטים הללו:

 

מאחר ואין הרבה מקום, צילום הכריכה צריך להיות בולט אבל לתפוס מקום קטן.

המלל בתיאור הספר וחוות דעתו של פרופ' בליצר צריך להיות בפונט בולט.

חוות דעתו של פרופ' רן בליצר הכתובה על הכריכה האחורית של הספר:
קראתי בעיון רב את ספרך. יישר כוח על העבודה הרחבה והמצוינת. הספר 

נעים לקריאה ומשכנע, ואני סבור שיש לו יכולת להביא אנשים לשינוי מבורך 
בהרגלי החיים - תזונה נבונה, פעילות גופנית והימנעות מעישון. שינוי כזה 

באורחות החיים הוא אתגר מורכב ששכרו בצידו. האמירות המופיעות בספר 
– מהניסיון האישי, מסיפורים וחוויות אישיות כאדם וכמטפל, והרעיונות 

שמובאים מעולם הרפואה המשלימה, עשויים 'לגעת' בנפשם של אנשים 
יותר מציטוט מסקנות מאמרים וסקירות מדעיות, ולהביא לשינוי של ממש.

אני מאמין ומקווה שהספר יעורר ענין רב בקרב קהלים נרחבים, ומבקש 
לאחל לך הצלחה רבה בפרסומו ובריאות שלמה לקוראים. 

ב"ה

הספר "רק לא דיאטה" עוסק במגוון רחב של נושאים חשובים 
לבריאותנו ומלמד את הדברים החשובים ביותר על מנת להצליח 

ליישם ולקיים את המצווה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". 

למשל:
• למה צריכת מזונות ומשקאות דיאטתיים מסוכנת לכולם ובמיוחד לחולי סוכרת.

• כיצד ניתן לשפר את התפקוד המוחי של ילדינו בעזרת מזון בריא, או להבדיל, כיצד 
מזונות מסוימים עלולים לפגוע במוח ילדינו.

ההסברים כתובים בשפה פשוטה, מובנת, משכנעת מאוד ומגובים במחקרים 
מדעיים, תוך מתן דוגמאות מחיי היומיום שהופכים את הספר למעשי ויישומי.

יישום הדברים הנלמדים בספר עשוי להוביל בע"ה, לשיפור הבריאות, תפקוד המוח 
והמשקל. זהו ספר חובה בכל בית. 

ניתן להזמין את הספר בטלפון: 04-8120644. 
ניתן גם לשלוח בדואר.

המהדורה השלישית של הספר נמכרת כעת על ידי 
בהנחה של 50% (50 ₪ בלבד).

רק לא דיאטה


