התמודדות בריאה
בגיל השלישי
משרד הבריאות

דיירים יקרים,
בתקופה זו ברצוננו לעמוד לצדכם ולסייע ככל הניתן לשמור על שגרת חיים פעילה ובריאה תחת
המגבלות של התקופה.
ההתכנסות הממושכת בבית וחוסר הפעילות עלולים להביא לירידה במצב רוח ,פגיעה בתפקוד
והידרדרות לכן חשוב לשמור שגרת יום.
אנו מצרפים המלצות לסדר יום בריא ,מזין ופעיל .נקווה כי המלצות אלה יהיו לכם לעזר.
אנו מזמינים אתכם לעמוד איתנו בקשר בכל שאלה.
בברכה,
משרד הבריאות
*5400

שמירה על סדר יום
תכנון מראש של סדר היום חשובה עבור תחושת השגרה ,וניצול יעיל של הזמן בפעילויות מהנות ומגוונות.

נסו לקבוע מראש מהן הפעילויות בהן תעסקו בכל יום ,ושלבו אותם עם זמני המנוחה ,הארוחות והתכניות
הנוספות.
פעילות

סדר יום לדוגמה:
שעות
הבוקר

תרגיל הרפיה
ואימון גופני

קריאת עיתון
ארגון וסידור הבית
שעות אחר
הצהרים

מתיחות
עיסוק במלאכת יד :סריגה
שיחת טלפון או וידאו עם הנכדים
קריאת ספר

שעות הערב

ארגון ארוחת הערב
משחק קלפים

תרגילי הרפיה
בתקופה מאתגרת זו ,כשמפלס החרדה גבוה מתמיד ,חשוב מאוד
להפחית סטרס ולהגביר את תחושת הרוגע והשמחה ולחזק את
המערכת החיסונית.
מומלץ לפתוח את הבוקר עם תרגילי נשימה

פעילות גופנית
חשוב לעשות פעילות גופנית כאשר אנחנו בבית בבידוד! הקפידו לפעול
בחדר מאוורר עם חלון פתוח
פעילות גופנית יכולה לסייע לכן ולכם
• לשמור על הכושר ולשפר אותו
• לחזק שרירים ועצמות
• למנוע מחלות
• לשפר יכולת קבלת החלטות
• ליהנות
• להפחית חרדה
• לחזק בטחון עצמי ותחושת מסוגלות

כיצד להתעמל בבטחה
• היוועצו ברופא:
חשוב להתייעץ עם רופא לפני שמתחילים לעסוק בפעילות גופנית ,במיוחד אם קודם לכן
לא עשיתם פעילות כלשהי.
• הגבירו את עוצמת ומשך הפעילות בהדרגה:
מוטב להתחיל אותה בקצב איטי ולהגביר באופן מתון את העוצמה והקצב של הפעילות
הגופנית
• הכירו את מגבלותיכם:
חשוב להימנע מתחושת אי נוחות .מי שסובל מעייפות יתר הנובעת מבעיות שינה או
מכאבי שרירים באופן קבוע לאחר פעילות גופנית – מגזים בפעילות וגורם נזק לבריאות
במקום להועיל לה
• פעלו באופן סדיר:
לשמירה על כושר תקין די ב 30 -דקות של התעמלות בכל יום

עקרונות חשובים
• התחילו כל פעילות גופנית בחימום הגוף והשרירים:
בחימום יש למתוח את כל השרירים ולהגמיש את המפרקים .כמו כן ,מוטב לבצע את
פעולת התרגול הממשי בקצב איטי

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
הליכה עקב לבוהן

המטרה – שיפור שיווי משקל.
תנוחת התחלה – עמדו בסמוך לקיר לתמיכה.
הפעילות
• בחרו נקודה באופק והתמקדו בה על מנת להישאר יציבים כאשר אתם הולכים.

• הלכו תוך כך שאתם ממקמים את העקב של רגל אחת לפני האצבעות של כף הרגל השנייה.
• חזרו למשך  20צעדי עקב לאצבעות.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
שליחת רגליים

המטרה – חיזוק הירך ושרירי הרגל.
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על הקרקע והכתפיים
מתוחות כלפי מטה .אתם יכולים לאחוז בצדי הכיסא עליו אתם יושבים על מנת לתמוך
ביציבותכם.
הפעילות

• נשפו אוויר והרימו רגל אחת מהרצפה עד אשר הברך שלכם ישרה .הרגל צריכה להיות
מורמת מעט מעל הכיסא.
• עשו פלקס בכף הרגל ,כך שהאצבעות יפנו כלפי התקרה.
• החזיקו במקום למשך שנייה.
• שאפו אוויר ובאיטיות הנמיכו את הרגל חזרה מטה לנקודת המוצא ,כאשר שתי הרגליים
שלכם על הקרקע.
• חזרו על הרגל השנייה.
חזרות –  6-8פעמים לכל רגל .נוחו מעט ולאחר מכן עשו סבב נוסף לכל רגל.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
הרמת רגל צדדית

המטרה – חיזוק האגן ,הירך והעכוז.
תנוחת התחלה – עמדו מאחורי כיסא העל משענת ישרה ,כאשר שתי הידיים שלכם מונחות
על משענת הכיסא על מנת לשמור על יציבות .שמרו על פיסוק קל ברגליים ושאפו אוויר
באיטיות.
הפעילות

• נשפו אוויר ובאטיות הרימו הצידה את הרגל הימנית שלכם עד אשר הרגליים שלכם
נמצאות במרחק של  30עד  45סנטימטרים האחת משנייה .שמרו על הגב והרגליים
ישרות ,והבהונות פונות קדימה .הרגל עליה אתם עומדים צריכה להיות כפופה מעט.
• החזיקו לשנייה אחת .לאחר מכן ,הנמיכו באיטיות את הרגל בחזרה לעמידת המוצא.
חזרות –  6-8פעמים לכל רגל .נוחו מעט ולאחר מכן עשו סבב נוסף לכל רגל.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
כפיפת הברך

המטרה – מתיחת שריר הירך הארבע ראשי ברגל הקדמית .חיזוק שריר מיתר הברך הרגל
האחורית.
תנוחת התחלה – עמדו מאחורי כיסא העל משענת ישרה ,כאשר שתי הידיים שלכם מונחות
על משענת הכיסא על מנת לשמור על יציבות .שמרו על פיסוק קל ברגליים ועל פלג גוף עליון
ישר.
הפעילות
• העבירו את משקל הגוף שלכם על הרגל הימנית ,תוך שמירה עליה מכופפת מעט .כופפו
את הרגל השמאלית באיטיות ,תוך שמירה על שתי הברכיים יחד.
• שאפו אוויר באיטיות והרימו את הרגל השמאלית מאחוריכם כ 28-סנטימטרים מהרצפה.
כופפו רק את הברך.
• חזרו באיטיות לעמידת המוצא ,וחזרו על הפעולה.
• השלימו סבב אחד של רגל אחת ,ולאחר מכן עברו לעבוד על הרגל השנייה.
חזרות – פעמים לכל רגל .נוחו מעט ולאחר מכן עשו סבב נוסף לכל רגל.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
עמידה על רגל אחת

המטרה – שיפור שיווי משקל
תנוחת התחלה – עמדו בסמוך לקיר ,כיסא או שולחן על מנת להיעזר בהם לשיווי משקל.
הפעילות
• העבירו את המשקל שלכם לרגל אחת .עמדו על רגל זו ומתחו את הרגל השנייה לפנים,
כמה סנטימטרים מהרצפה.
• עמדו על רגל אחת וספרו עד .8
• אם אתם מעוניינים לאתגר את התרגיל ,עשו פלקס ופוינט בכף הרגל כאשר היא מורמת.
כלומר ,כופפו את הקרסול כך שאצבעות הרגליים עושות פוינט ,ולאחר מכן כופפו את
הקרסול בכדי להביא את אצבעות כפות הרגליים לפלקס .עשו פלקס ופוינט שמונה
פעמים.

• החזירו באיטיות את הרגל לעמידת המוצא .חזרו על הפעולה ברגל השנייה.
חזרות –  10-15פעמים לכל רגל.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
הרמות ידיים
המטרה – חיזוק שרירי הכתפיים
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על
הקרקע והכתפיים מתוחות כלפי מטה
הפעילות
• אחזו משקולות ידיים (חצי קילו עד קילו בתור התחלה) כאשר
הידיים שלכם ישרות מטה לצד הגוף ,וכפות הידיים שלכם פונות
לכיוון הגוף .שאפו אוויר באיטיות.
• נשפו באיטיות כאשר אתם מרימים את שתי ידיכם מעלה ,עד אשר
הן מקבילות לקרקע ,בגובה הכתפיים.
• החזיקו לשנייה אחת את הידיים המורמות .לאחר מכן נשפו החוצה
באיטיות תוך שאתם מורידים לאט את הידיים לנקודת ההתחלה
חזרות – סבב בן  6-8חזרות .עשו שני סבבים.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
הרחבת התלת ראשי
המטרה – חיזוק השריר התלת ראשי (השריר האחורי בזרוע).
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על הקרקע והכתפיים מתוחות
כלפי מטה.
הפעילות

•

אחזו משקולות ידיים (חצי קילו עד קילו בתור התחלה) בידכם השמאלית ,והרימו את היד
מעלה עד כמה שאתם יכולים .כופפו את הזרוע כך שהמרפק יפנה כלפי התקרה ,וכף ידכם
האוחזת במשקולת מאחוריכם .תמכו ביד השמאלית על ידי החזקתה מתחת למרפק בעזרת
היד הימנית.

•

באיטיות (כשלוש שניות) ישרו את היד השמאלית כך שכף היד תהיה מושטת לעבר התקרה.

•

החזיקו במקום לשנייה .לאחר מכן כופפו את המרפק באיטיות (כשלוש שניות) על מנת להוריד
את המשקל אחורה .המשיכו להשתמש ביד הימנית על מנת לתמוך בזו השמאלית תוך כדי
הפעילות.

•

לאחר פאוזה קצרה ישרו וכופפו את היד שוב פעם.

•

השלימו סבב אחד ולאחר מכן קחו את המשקולת ביד הימנית וחזרו על התרגיל.

חזרות – סבב בן  6-8חזרות עבור כל יד .נוחו מעט ולאחר מכן עשו סבב נוסף לכל יד.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל
כפיפת כפות רגליים

המטרה – חיזוק הקרסול והשריר האחורי של הרגל התחתונה
תנוחת התחלה – עמדו מאחורי כיסא העל משענת ישרה ,כאשר שתי הידיים שלכם מונחות
על משענת הכיסא על מנת לשמור על יציבות .שמרו על פיסוק קל ברגליים ועל פלג גוף עליון
ישר.
הפעילות

• נשפו ובאיטיות הרימו את שני העקבים ועמדו הכי גבוה שאתם יכולים על קצות
האצבעות.
• החזיקו במקום לשנייה אחת.
• שאפו אוויר תוך שאתם מנמיכים באיטיות את העקבים בחזרה אל הרצפה.
חזרות – סבב בן  6-8חזרות .עשו שני סבבים.
הערה – נסו להגיע באופן הדרגתי ל 15-חזרות לסבב.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי כוח ושיווי משקל

כפיפת שריר הזרוע הדו-ראשי

המטרה – חיזוק שריר היד הקדמית.
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על הקרקע והכתפיים מתוחות כלפי מטה

הפעילות.
•

החזיקו משקולת יד (במשקל חצי קילו עד קילו בתור התחלה) ,כאשר הידיים ישרות לצדדים.

•

החזיקו את הידיים באחת מהפוזיציות הבאות אשר נוחה לכן:

.1

כפות הידיים מופנות קדימה ,כאשר האגודלים פונים כלפי חוץ.

.2

כפות הידיים מופנות כלפי הגוף והאגודלים פונים כלפי חוץ.

•

שמרו על המרפקים קרוב לצדדים ,כופפו באיטיות זרוע אחת והרימו את המשקולת לעבר החזה .ההרמה צריכה לארוך
במשך כ 3-שניות.

•

אם בחרתם באפשרות הראשונה ,הרימו את היד לעבר הכתף .שמרו על פרק כף היד ישר.

•

אם בחרתם באפשרות השנייה ,סובבו את היד כך שכף ידכם מופנית לעבר הכתף כאשר אתם מרימים .שמרו על פרק כף
היד ישר.

•

החזיקו למשך שנייה אחת ,לאחר מכן הורידו באיטיות את היד חזרה לעמידת המוצא .כ 3-שניות על מנת להוריד את היד.

•

עשו הפסקה קצרה וחזרו על הפעולה עם היד השנייה.

חזרות –  6-8חזרות לכל צד .לאחר מנוחה קלה עשו סבב נוסף.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי מתיחות וגמישות

פלג גוף עליון

המטרה – מתיחה של המותן
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על הקרקע והכתפיים מתוחות כלפי מטה

הפעילות.
•

הניחו את הידים שלכם מאחורי הראש (כפי שמודגם בתמונה) כשהמרפקים שלכם מופנים כלפי חוץ.

•

הטו את הגוף לצד אחד ,תוך ביצוע כיפוף של המותן כשהראש מופנת קדימה .החזיקו ל 5-שניות.

•

חזרו על פעולה זו בצד השני ,והחזיקו  5שניות

•

חזרו על פעולות אילו  6-8פעמים בכל צד.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי מתיחות וגמישות

פלג גוף עליון

המטרה – מתיחה של המותן
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על הקרקע והכתפיים מתוחות כלפי מטה

הפעילות.
•

הניחו את הידים שלכם מאחורי הראש (כפי שמודגם בתמונה) כשהמרפקים שלכם מופנים כלפי חוץ.

•

באיטיות תסובבו את הגוף שלכם לצד אחד ,כך שהוא פונה לקיר הצידי כשהראש גם מפונה לקיר
הצידי .תשתדלו לבצע את המתיחה של המותן מבלי להזיז את הירכיים.

•

הישארו בתנוחה זו  10-30שניות.

•

חזרו לתנוחת ההתחלה וחזרו על התרגיל בצד השני.

•

חזרו על התרגיל  6-8פעמים בכל צד.

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי מתיחות וגמישות

מתיחה של הצוואר

המטרה – לשפר את הגמישות של הצוואר
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על הקרקע והכתפיים מתוחות כלפי מטה

הפעילות.
•

באיטיות סבבו את הראש שלכם לכיוון הכתף .וודאו שהגב שלכם דבוק לגב המשענת של הכיסא
ושהכתפיים שלהם מופנות קדימה .החזיקו בתנוחה זו  10-30שניות.

•

חזרו לתנוחת ההתחלה וחזרו על התרגיל בצד השני.

•

חזרו על התרגיל  6-8פעמים

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי מתיחות וגמישות

צעידה בישיבה

המטרה – לשפר את הגמישות של המותן
תנוחת התחלה – שבו זקוף כאשר כפות הרגליים שלכם קבועות על הקרקע והכתפיים מתוחות כלפי מטה

הפעילות.
•

הרימו ברך אחת לגובה המקסמילי שאתם יכולים מבלי להרגיש כאב.

•

חזרו לתנוחת ההתחלה.

•

חזרו על התרגיל  16-18פעמים

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי מתיחות וגמישות

מתיחה של הארבע ראשי

המטרה – למתוח את הארבע ראשי (החלק הקדמי של הברך) וחיזוק השריר האחורי של הירך (אוגר).
תנוחת התחלה –עמדו שהצד השמאלי שלכם מופנה לקיר ,במרחקי של בין  30-40סנטימטרים מהקיר.
הניחו את יד שמאל על הקיר ,כדי לשמור על שיווי משקל ,כשהמרפק מעט כפוף.
•

הרימו את עקב ימין לכיוון הישבן .תחזיקו עם יד ימין את העקב ,הגרב או הקרסול .אם אתם לא
מצליחים החזיקו את המכנס או רק הרימה את הרגל לגובה בו אתם מרגישים נוח.

•

החזיקו בתנוחה זו  2-3שניות .וודאו שאתם עומדים גבוה ומסתכלים קדימה .הברכיים מופנים לכיוון
לריצפה והאגן שלכם בקו ישר עם הרגל ולא מופנה לצד.

•

שחררו את הרגל וחזרו לתנוחת ההתחלה.

•

חזרו על התרגיל בצד השני.

•

שימו לב -בעת ביצוע התרגיל שהרגל העומדת מעט כפופה כדי לשמור על שיווי משקל ולמנוע פציעה.

•

אם עברתם ניתוח בגב או בצוואר הירך -התייעצו עם רופא לפני ביצוע התרגיל .

AHA, 2018

דוגמאות לתרגילי מתיחות וגמישות

מתיחה של השוק

המטרה – למתוח את השוק
תנוחת התחלה –עמדו ישר כשהגוף שלכם מופנה ישר לקיר ,במרחק של קצת פחות מאורך הזרועות
מהקיר וכשהרגליים ברוחב כתפיים .הישענו על הקיר עם שני הידיים.
•

כפפו רגל אחת ,הניחו אותה על הרצפה לפניכם .כשהרגל שמתוחה מאחוריכם מעט כפופה .שני
הרגלים מופנים קדימה.

•

באיטיות הזיזו את האגן קדימה ,כשהגב התחתון ישר .וודאו שהעקב ברגל האחרונית מונח ישר על
הרצפה ושהמשקל הוא על העקב האחורי.

•

החזיקו בתנוחה זו  10-30שניות .וחזרו לתנוחת ההתחלה.

•

חזרו על הפעילות ברגל השניה.

•

חזרו על התרגיל  3-5פעמים בכל רגל.

AHA, 2018

הצעות לפעילויות בסביבה הביתית
גם כאשר אנו מבלים את זמננו בין כותלי הבית ,חשוב למלא את סדר היום בפעילויות
מגוונות.
השתתפות בפעילויות מסוגים שונים משפרת את איכות החיים ,הבריאות ומצב הרוח.
סוגי פעילויות שניתן לעשות בבית

פעילויות
יומיומיות

פעילויות
פנאי

פעילויות
לאימון
המוח

פעילויות יומיומיות:
שומרים על השגרה
בישול או עזרה בארגון הארוחה
ניקיון וסידור הבית
ארגון ארונות ומגירות
מיון וקיפול כביסה

טיפוח והיגיינה אישית

פעילויות לאימון המוח:
מפעילים את הראש
קריאת ספרים
חידוני טריוויה
משחק קלפים
משחקי חשיבה
מילוי תשבצים
פאזלים
האזנה להרצאות מוקלטות ותסכיתים

מילוי תשבצים
מילוי תשחץ ,תשבץ או סודוקו היא פעילות מהנה בכל גיל .זו פעילות שנמצאה כמשפרת את תפקודי המוח,
אותה ניתן לעשות בכל שפה ובכל רמה.
איפה ניתן למצוא תשבצים?
בעיתון היומי ובעיתוני תשחצים .גם באינטרנט ניתן למצוא מגוון גדול של תשחצים להדפסה.

דוגמה למשחק :סודוקו
הוראות המשחק:
לפניכם טבלה של  9×9תאים ,המסודרים בתשע תיבות של  3×3תאים .בחלק
מהתאים מופיעות ספרות .יש להשלים ולמלא את התאים הריקים בספרות  ,1-9כך
שבכל טור ,בכל שורה ,ובכל תיבה ,יופיעו כל הספרות פעם אחת  -לא יותר ולא
פחות.

רמת מתחילים

רמה קלה

רמה בינונית

רמה קשה

פעילויות פנאי ותחביבים








מלאכת יד ואמנות:
סריגה ,צביעה ,איור ,רקמה ,קולאז' תמונות וכו'
פעילות גופנית
האזנה למוזיקה או לרדיו
כתיבה -סיפור או יומן אישי
צפייה בתכנית טלוויזיה/הרצאה מוקלטת
צפייה בסרט

תזונה נכונה
מהעקרונות החשובים לתזונה בריאה באופן כללי,
הרלוונטיים גם בבידוד הביתי:
מומלץ להעדיף בישול ביתי ולהשתמש בחומרי
גלם בסיסיים (על פני מנות מוכנות להכנה מהירה
או תבשילי אינסטנט עתירי נתרן ,שומן וסוכר).
בבידוד ביתי יש שפע של זמן לתכנן מראש השרייה
ובישול  ,להשקיע בחיתוך ירקות ולגוון בשלל
מתכונים חדשים ,נצלו זאת.

תזונה נכונה
• המומלץ לגוון :לצרוך סוגים וצבעים שונים של
ירקות טריים או מבושלים ,פירות ,קטניות
ודגנים מלאים.
• מומלץ להקפיד על אכילה בזמנים קבועים
כחלק מקביעת סדר יום לשגרת הבידוד
החדשה.
• מומלץ להקדיש זמן לארוחה ,לאכול בנחת
ולסגור את מסכים בעת האכילה.

המלצות לתזונה נכונה
• מומלץ להימנע מאכילת חטיפים וממתקים,
ובמיוחד מאלו עם הסימונים האדומים.
• מומלץ לשתות בעיקר מים ולהימנע ממשקאות
מתוקים וממותקים.
• חשוב להקפיד על כמויות מתונות של מזון,
בבידוד אנחנו פחות פעילים ולא מוציאים את
אותה האנרגיה שהיינו רגילים להוציא בשגרה.

המלצות לרכישת מזון בריא
•
•
•
•

•
•

מגוון ירקות ופירות -טריים וחלקם קפואים או משומרים ,שישמרו לאורך זמן( .כגון לקט
ירקות קפוא ,שימורי ירקות ואפונה ועוד).
קטניות כמו שעועית ,גרגירי חומוס ,עדשים ,אפונה  ,ממרחי קטניות– אפשר לקנות
יבשות (גולמיות) או בשימורים.
דגנים -קרקרים ,לחם (כדאי לשמור במקפיא) ,קינואה ,כוסמת ,אורז ,פסטה ועוד.
שמנים -טחינה ,אגוזים למיניהם ,זרעים ושקדים ,חמאת בוטנים ללא תוספות ,שמן זית
או קנולה.
מוצרי חלב או תחליפיהם כמו טופו ומשקה סויה – ניתן חלק ,לקנות עמיד.
דגים בשימורים ,ביצים ,ועוף גולמי במקפיא.

המלצות לרכישת מזון בריא
• מקרים מיוחדים
• לאנשים עם מחלות ומצבים רפואיים כרוניים שונים (סוכרת ,היפרליפידמיה ,יתר לחץ
דם ,דיאליזה ,אי ספיקת לב ,מחלות לב וכלי דם ,לאחר ניתוחים ,מחלות ומצבים כרוניים
שונים הפוגעים במערכת העיכול ועוד) יש לפעול בהתאם להנחיות הרופא המטפל
והדיאטנית.
• במצבים מיוחדים כגון צורך במזון ייעודי ,תרכובות מזון לתינוקות וכאשר קיימת הגבלה
תזונתית ,כגון מצבי חולי או אלרגיה ו/או רגישויות למזון ,חשוב לדאוג לקנות מזונות
המתאימים למצבים אלו ,לפי המלצת הדיאטנית.

להמלצות נוספות ניתן להיכנס לאתר משרד
:הבריאות
https://govextra.gov.il/ministry-ofhealth/corona/corona-virus/healthy-routine/

