
תוכנית אב למניעת חולי ולשיפור הבריאות בישראל

עידוד פעילות גופנית 
מקדמת בריאות

. . . ן היכו
.. . צא!הכן



היוזמה "לעתיד בריא 2020" היא תכנית-אב לאומית למניעת חולי ולשיפור 
ישראל,  ותוחלת החיים של תושבי  איכות  היא שואפת לשפר את  הבריאות. 
תוך הגברת השוויון הבריאותי בין קבוצות האוכלוסיה השונות. משרד הבריאות 
מוביל את היוזמה, תוך שיתוף משרדי ממשלה אחרים, קופות החולים, מדענים 

מהאקדמיה וארגונים אחרים.

מדעני היוזמה מפיקים דוחות מדעיים. כל פרק מכיל רקע על הנושא, יעדים 
ומטרות כמותיות שראוי שנשיג עד שנת 2020, וכן המלצות לפעולה שגובשו 
בתשתיות,  התחשבות  תוך  הבינלאומית,  המדעית  הספרות  מיטב  בסיס  על 
מוצג  אלה  בעמודים  בישראל.  המקובלות  הבריאותיות  ובגישות  במשאבים 
לעומת  גופנית  פעילות  ביצוע  של  היתרונות  את  המתאר  מעשי  תקציר 
ה"יושבנות", את היקף ביצוע פעילות גופנית לפי גיל, מגדר וקבוצה אתנית 
בכל  הגופנית  הפעילות  ביצוע  היקף  להעלאת  מרכזיים  יעדים  בישראל, 
בהשגת  לסייע  והמלצות   2020 שנת   עד  האוכלוסיה  קבוצות  ובכל  הגילים 

שינוי התנהגות זו ברמת הפרט והמדינה.

בעקבות המלצות ועדות ותתי-ועדות היוזמה "לעתיד בריא 2020" בנושאים 
נבונה, השיקה מדינת  ותזונה  גופנית  וטיפול בהשמנה, עידוד פעילות  מניעה 
ישראל, בהובלת משרדי הבריאות, החינוך והתרבות והספורט, תוכנית לאומית 

לקידום אורח חיים פעיל ובריא בשם "אפשריבריא" המיושמת בימים אלו.
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עידוד פעילות גופנית מקדמת בריאות

הבעיה
אנו  שעברה,  המאה  בראשית  שהחלו  והכלכליים  החברתיים  השינויים  בגלל 
פחות פעילים מבעבר: עובדים בישיבה, נוסעים בישיבה, מבלים בישיבה לפני 
המחשב או הטלוויזיה, וכן נהנים ממגוון רחב של אמצעים החוסכים מאתנו את 

הצורך להפעיל את גופינו.

הבוגרת  מהאוכלוסייה  משליש  פחות  אחרות,  מערביות  במדינות  כמו  בישראל, 
עוסקים בפעילות גופנית בהתאם להמלצות, ובאוכלוסיה הערבית עוד פחות מזה.

היקף הפעילות הגופנית בקרב בני נוער יהודי בישראל נמוך יותר משל מקביליהם 
באירופה ובצפון אמריקה. אמנם, חל שיפור קל לאורך העשור החולף באחוז בני 
הנוער הפעילים גופנית, אך יש עדיין מקום רב לשיפור. יש גם זמן פנוי שאינו מנוצל 
בצפייה  המערבי  העולם  את  מובילים  בישראל   11 בני  שילדים  מסתבר  היטב: 

בטלוויזיה שעתיים או יותר ביום בימי החול!

. . . ן היכו
.. . צא!הכן
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הנזקים של היעדר פעילות גופנית

4

הפרקים,  על  יתר  עומס  כמו  בריאותיות  לבעיות  תורם  גופנית  פעילות  היעדר 

למצבי בריאות מסוכנים כמו השמנת-יתר וכן למחלות מסוכנות כגון: יתר לחץ 

דם, מחלת לב, שבץ מוחי, סכרת, סרטן השד וסרטן המעי הגס. היעדר פעילות 

גופנית גם עלול לגרום לצריכה גבוהה יותר של שירותי בריאות ולעלייה בהיעדרות 

מהעבודה על רקע מחלה.

ישיבה ממושכת מסוכנת לבריאות: תוספת שעת צפיה בטלויזיה מדי יום מעלה 
כתוצאה  למות  הסיכון  את  ל-20%  ובקרוב  למות  הסיכון  את  מ-10%  ביותר 

ממחלת לב.

בשנת 2010, מתו בארה"ב כ-250,000 איש על רקע היעדר פעילות גופנית ויותר 

משלשה מיליון ברחבי העולם. 



היתרונות בביצוע פעילות גופנית
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מי שפעיל גופנית, מקטין את סיכוייו לחלות במחלות כגון:  מחלת לב, אירוע מוחי, 
סוכרת, סרטן ומחלות נוספות. 

גופנית  פעילות  הכוללת  בריא  חיים  לאורח  תכנית  המאמצים  בסיכון  אנשים 
עשויים להפחית את הסיכון שלהם לפתח סוכרת בעשרות אחוזים בהשוואה 

לאלו שאינם פעילים. 

גופנית.  פעילות  ביצוע  ע"י  הבריאות  את  רבות  לשפר  אפשר  הבוגר  בגיל  גם 
מחקר ישראלי שנערך בירושלים ועקב אחר כאלפיים נבדקים בגיל 70 לאורך 
יותר מ-15 שנה, גילה שנבדקים שעשו פעילות גופנית בקביעות הפחיתו את 
לציין  היו פעילים. חשוב  נבדקים שלא  לעומת   )!( ב-60%-30%  הסיכון למות 
כי חל שיפור בתוחלת החיים גם בקרב אלו שרק התחילו להיות פעילים בין 

הגילאים 78-85.

מעבר לתועלת הבריאותית, פעילות גופנית גם משפרת את היכולת התפקודית: 
פעילות גופנית גורמת לנו להיות חזקים, ערניים ושמחים יותר.



הדרך לפתרון:
קביעת יעדים ברי-השגה עד לשנת 2020
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מדעני היוזמה "לעתיד בריא 2020" קבעו את היעדים והמטרות המספריות
הבאים לשנת 2020:

ילדים ובני נוער

העלאת אחוז בני הנוער העוסקים בפעילות גופנית יומית  .1
בעצימות בינונית* או נמרצת** במשך לפחות 60 דקות.  

הפחתה של 10% באחוז המתבגרים בני 11-15 הצופים בטלוויזיה  .2
שעתיים או יותר בממוצע ביום.  

*מאמץ הגורם לעלייה בינונית בפעימות הלב ובקצב הנשימה, כגון הליכה מהירה או עבודות נקיון הבית.
**מאמץ הגורם לעלייה גדולה בדופק ובקצב הנשימה, כגון ריצה או סחיבת משאות כבדים.

* מקור הנתונים: הראל-פיש, י'., וולש, ס'., בוניאל-נסים, מ'., דז'אלובסקי, א'., אמית, ש'., טסלר, ר'., 
וחביב, ג. )2013(. נוער בישראל: בריאות רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב 
בני נוער בישראל. דו"ח HBSC ישראל. תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני 

נוער, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

% ב-2011                   % ב-2020  
גיל

 

בנות בנים   בנות  בנים    

67.2   66.1  74.7  73.4  11  

65.3   68.8  72.6  76.5  13  

65.5   62.4  72.8  69.3  15  

% ב-2011                   % ב-2020  
מוצא

 

בנות בנים   בנות  בנים    

7.6   20.5  6.9  18.6 יהודי   

21.3   36.2  19.4  32.9 ערבי   



הדרך לפתרון: )המשך(
קביעת יעדים ברי-השגה עד לשנת 2020
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מבוגרים )בני 21 ומעלה(

בינונית*  בעצימות  גופנית  בפעילות  העוסקים  המבוגרים  אחוז  העלאת   .3
במשך לפחות 150 דקות בשבוע או בפעילות גופנית נמרצת** במשך לפחות   

75 דקות בשבוע או בשילוב ביניהם.  

*מאמץ הגורם לעלייה בינונית בפעימות הלב ובקצב הנשימה, כגון הליכה מהירה או עבודות נקיון הבית.
**מאמץ הגורם לעלייה גדולה בדופק ובקצב הנשימה, כגון ריצה או סחיבת משאות כבדים.

% ב-2011                   % ב-2020  
מוצא

 

נשים גברים   נשים  גברים    

34   42.5  30.9  38.6 יהודי   

19.7   27.8  17.9  25.3 ערבי   



מה המדינה מתכננת לעשות?
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כדי להשיג את היעדים שנקבעו, מתוכננים שורת צעדים שיתואמו עם משרדי 
הממשלה הרלוונטיים ,עם קופות החולים ועם הרשויות המקומיות. אלה כוללים 

את הפעולות הבאות:
חקיקה ונהלים: 

ועידוד . 1 גופנית  פעילות  לביצוע  המתאימים  הציבוריים  השטחים  הגדלת 
השימוש בהם.

חיוב/תמרוץ רשויות מקומיות גדולות לסלול שבילי אופניים.. 2
הפעלת החוק המחייב רשות מקומית לאפשר פעילות במתקני ספורט . 3

בשעות שהם אינם בשימוש.
מתן אפשרות למי שרוצה להתאמן במכון כושר להצהיר על בריאותו, ללא . 4

צורך בבדיקת רופא )כולל קטינים(, אלא אם יש צורך בריאותי ברור.
קביעת מנגנון תמרוץ למתן הקלות ופטורים ממס למקומות עבודה כדי . 5

לעודד מעסיקים להשקיע בקידום הבריאות של עובדיהם.
הגדלת משך הזמן המוקדש בפועל לפעילות גופנית בבתי הספר.. 6
לפעילות . 7 הדרכה  ומתן  הבריאות  בסל  גופנית  לפעילות  ייעוץ  הכללת 

גופנית בקופות החולים.
הצבת שלטים לצד מדרגות כדי לעודד את העלייה בהן במקום במעליות.  . 8

תכניות התערבות:
הכנת תוכניות קהילתיות ובמקומות עבודה לעידוד . 1

העיסוק בפעילות גופנית – למשל, גיבוש קבוצות 
הליכה.

עידוד הגעה ברגל או באופניים לבית הספר.. 2
פעילות . 3 ביצוע  לעידוד  הסברה  מסעי  ביצוע 

גופנית המותאמים לצרכי אוכלוסיות שונות.  



מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות?
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איזה פעילות גופנית מומלץ לעשות?
חשוב לבצע סוגים שונים של פעילות גופנית, כגון:

פעילות אירובית: הליכה, ריצה, שחיה וכדו’	 
פעילות לחיזוק השרירים והעצמות: שכיבות שמיכה, כפיפות בטן, הרמת 	 

משקולות או מתיחת גומיות וכדו'
פעילות לשיפור שיווי המשקל ותרגילי גמישות	 

המלצות עבור ילדים: חשוב לבצע פעילות אירובית ברמת מאמץ בינונית במשך 
שעה ביום. הכוונה להליכה מהירה, רכיבה לא מהירה על אופניים, ריקוד וכדו׳. 
הכוונה,  נמרצת.  פעילות  לבצע  מומלץ  האלו  מהימים  שלשה  לפחות  במשך 
למשל, למשחק כדורסל, קפיצה על חבל, אומנויות לחימה, משחק כדורגל וכדו׳. 
שלושה  במשך  ושרירים  עצמות  בחיזוק  המתמקדת  פעילות  מומלצת  בנוסף, 

ימים בשבוע. 

במשך  בינונית  מאמץ  ברמת  פעילות  חשוב לבצע  מבוגרים:  עבור  המלצות 
כל  דקות  עשר  לפחות  של  במשכים  במצטבר  בשבוע  וחצי  שעתיים  לפחות 
פעם, כפי שהוגדר בפסקה הקודמת. לחלופין,  כל דקה של פעילות נמרצת 
שווה שתי דקות של פעילות ברמת מאמץ בינונית. לכן אפשר להסתפק בשעה 

ורבע של פעילות נמרצת כל שבוע. אפשר גם לשלב בין שתי רמות 
המאמץ. 

תרגילי  לעשות  רצוי  "חמים",  והם  הופעלו  שהשרירים  לאחר 
גמישות: יש להתמתח בין 10-30 שניות, פעמיים עד ארבע פעמים 

במשך יומיים או שלשה בשבוע. רצוי לעשות הפסקה של לפחות 
יומיים בין אימון לאימון. מומלץ גם לאמן את קבוצות השרירים 

הגדולות ע"י תרגילים כנגד תנגודת:
לצעירים  רצוי לבצע בכל סבב בין 8 ל-12 חזרות. מומלץ 	 

לבצע בין 2 ל-4 סבבים.
למבוגרים מעל גיל 45,  רצוי לבצע בכל סבב בין 10 ל-15 	 

חזרות. מומלץ לבצע בין 2 ל 4 סבבים.

של  לאלו  זהות  ההמלצות  ומעלה:   65 בני  עבור  המלצות 
פעילות  להתחיל  שמומלץ  אלא  יותר,  צעירים  מבוגרים 
מדורגת. כמו כן, מאד חשוב לשמר ולחזק את שיווי המשקל.  
בשבוע  שלשה  עד  יומיים  מדי  דקות   30 עד  כ-20  במשך 
צ'י ואחרים המפעילים  יוגה, טאי  יש לעשות תרגילים כמו 
האחראים  והעצבים  השרירים  מערכת  את  והמחזקים 

לשיווי המשקל.



מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות?
)המשך(

10

איך מתחילים?

יש לרובינו הרבה סיבות מדוע עדיין לא התחלנו להיות פעילים גופנית:
אין זמן, אין עם מי לבצע, חם בחוץ וכן סיבות אחרות. הנה כמה עצות מועילות:

אופניים, 	  הליכה,  למשל,  בה:  להתמיד  ושתוכלו  שתאהבו  פעילות  מצאו 
שחיה, משחקי כדור וכו’.

דקות 	  עשר  עם  להתחיל  אפשר  בהדרגה:  והתקדמו  “בקטן”  התחילו 
לכמות  שמגיעים  עד  יום-יומיים  כל  בהדרגה  ולהתקדם  ביום  פעילות  של 

המומלצת לאחר מספר שבועות.
שלבו את הפעילות במסגרת שאר הפעולות השבועיות השגרתיות: למשל, 	 

עלו במדרגות במקום במעלית. החנו את הרכב או רדו מהאוטובוס במרחק 
של 10 דקות הליכה ממקום העבודה. 

צרפו חברים ובני משפחה: כך תחזקו את הגוף, את הזוגיות ואת הקשרים 	 
עם הילדים ועם חברים.

שתפו את רופא המשפחה: למי שמתקשה להתחיל בפעילות עקב חוסר 	 
רצון או עקב מחלת רקע העלולה 
להגביל את הפעילות, חשוב ליזום 
עידוד  בנושא  הרופא  עם  שיחה 
לקבל  בקשו  הגופנית.  הפעילות 

מרשם לפעילות גופנית.
עקבו אחר התקדמותכם: 	 

פסיעות  במד  להצטייד  אפשר   
באמצעות  לעקוב  וכן  )פדומטר( 
מכשירים  או  החכמים  הטלפונים 
כף  פרק  סביב  שעונדים  מיוחדים 
שלכם  ההישגים  את  רשמו  היד. 

מדי יום ועקבו אחר ההתקדמות.

ככל שתקדישו יותר זמן לפעילות גופנית, תזכו ליותר יתרונות!
לא בכדי קבעו חכמינו "כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל-מובטח

לו שהוא בן עולם הבא!" )תלמוד הבבלי, מסכת כתובות, דף קי"א, עמוד א'(.


