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   ,הבריאות הגדולה  ביותר הניתנת למניעה במערב כבעיתארגון הבריאות העולמי הגדיר את סביבת החיים הישובה 

 .ליתר לחץ דם ולמחלות לב, חוסר הפעילות הגופנית מעודד השמנה ומגביר את הסיכון לסוכרת

 .מעדיפים את השימוש במעלית על פני עליה במדרגותאנו •

 .על פני הליכה -נסיעות נוחות –משתמשים במכונית לנסיעות קצרות •

אך ממעיטים בפעילות  ,עובדים בישיבה מול המחשב וצופים בטלוויזיה  במשך שעות •

 .גופנית

 סביבת חיים פעילה הפכה בעידן המודרני  
 פסיביתנחות לסביבת 

 סביבת חיים ישובה
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 גורמים פגיעות השייכות לקבוצת      

 ".  נזק טראומתי מצטבר"
 .בשרירים  ובשורש כף היד הפעילה, בגידים, אלה נגרמים בעצביםנזקים 

 ההקלדה

" הקלקה"והתנועות ההקלדה 

חוזרות ונשנות בתדירות  

 .גבוהה

 

צורת המקלדת הסטנדרטית 

 .ומבנה העכבר

המקלדת צורת 

הסטנדרטית ומבנה 

 .העכבר
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 פגיעות בשורש כף היד  

 בעקבות הדלקת הגיד מתנפח וגורם : גידיםדלקות 

 כאב בשל הלחץ על העצבים הסמוכים לו ועל כלי הדם
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תנוחת ישיבה לקויה מגבירה את הלחץ על עמוד השדרה    

 .וגורמת כאבי גב
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7 

מ  "ס 7-גובה העיניים כ  זווית ראייה טבעית

מתחת לקצה העליון של  

 המסך
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 העינייםעפֵעף כדי ללחלח את   

 ,  הסט את מבטך מהצג לנקודה מרוחקת

 .הראיהלשינוי מיקוד 
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 ביחס למקלדת ולעכבר  ( טבעית)תנוחת כף יד ישרה   

 הזרועות מונחות בטבעיות על ידיות הכיסא
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 תנוחה לקויה גורמת ללחץ על שורש כף היד  

 ביחס למקלדת  ( ישרות)כפות הידיים מאוזנות : תנוחה נכונה
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 עזרים לשמירת מנח   

 טבעי של שורש כף יד  
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 המרחק בין המקלדת לגוף המשתמש  

 קרוב מידי

 .מ בין המקלדת לגוף"ס 20-כ: מדידת המרחק הנכון
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 התאמת מבנה העכבר לממדי כף היד  
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 עשה  

 פסק זמן  

 פעיל
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 הפסקות יזומות  

 

 .קחו נשימה עמוקה, עינכםעצמו : הרפית עיניים

 .מצמצו מספר פעמים, למרחקהתבוננו 

 

 

 

 .סיבוב אמת היד ונפנוף פרקי הידיים: שורש כף הידהרפית 

 

ציור שמיניות פיתולים  , ניעור הזרועות: הרפית הזרועות

 .......ולחייך.....לפתוח זרועות ולנשום עמוקלקום . באוויר
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 ההפסקות פעילות חשובות מאוד  

:  דקות עשה הפסקה קצרצרה 15בכל <<  

עפֵעף , מקד את העיניים בנקודה רחוקה

 .ושנה את תנוחת הישיבה
 

דקות עשה הפסקה קצרה   30בכל  <<

 .להרפיה ולקימה מהכיסא, למתיחות

 

קום  : שעה עשה הפסקה פעילהבכל << 

הרפה את גופך ועסוק , מסביבת העבודה

 .בפעילות אחרת
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 תרגילים מול המחשב
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 כל שעה יפה למתיחה
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 אפשר גם אחרת  
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פעילות גופנית שומרת לנו על מערכת השלד והשרירים    

 גבומונעת כאבי 

 עבודה אירובית

 !דקות ביום ואתם שומרים על גופכם 20-30

 חיזוק שרירים

 תרגול שיווי משקל

שמירה על  

 גמישות
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 בנוזה תלוי רק   

 המלצות פעילות לירידה במשקל ולמניעת בעיות בריאות  

  (1)המלצות הארגון העולמי לפעילות גופנית 
 יום/דקות 30 –מבוגרים לשמירת משקל 

 יום/דקות 60 –ילדים לשמירת משקל   

 יום/דקות 90 –מבוגרים להפחתת משקל   

 יום/דקות 60 –מבוגרים לשמירה על משקל לאחר הפחתה   

 ימים בשבוע 5הפעילות צריכה להיות ***

   

  (2)המלצות הארגון העולמי לפעילות גופנית 

 :דרך נוספת להמלצה על פעילות גופנית לבעיות בריאות היא הגדרת כמות דקות שבועית של פעילות
 .'וכוהפחתת סיכון למחלות לב , סוכרת, לשמירה וטיפול בבעיות בריאותיות כמו יתר לחץ דם –דקות  200

 .פעילות המיועדת להבטיח שמירה על המשקל ושמירה על הבריאות –דקות  300
  ) X5ביוםדקות  60כמו המלצה של )
 

 (תרגום ממייל: )קלוריות בהליכהשריפת 

 קלוריות 150-240  -מ  "ק 3.2
 קלוריות 240-360 –מ "ק 4.8

 קלוריות 350-420 –מ "ק 6.4

 קלוריות 420-480 -מ    "ק 8
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 בנוזה תלוי רק   

 המלצות פעילות לירידה במשקל ולמניעת בעיות בריאות  

 אבל גם למהירות יש השפעה

 כמות הקלוריות ששורפים לשעת פעילות

 קלוריות 360 -300: ש"קמ 5הליכה במהירות 

 קלוריות 360-420: ש"קמ 6.5במהירות הליכה 

 קלוריות 480-600:ש"קמ 8שילוב של הליכה מהירה וריצה במהירות 

 .קלוריות 600-660: ש"קמ 9במהירות : ריצה

 קלוריות 800: ש"קמ 13במהירות ריצה 

 קלוריות 600-700: שחייה

 


