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 אעילות תואיית 
קקעקת בריאות בעבועה

ם ו ל ב ה  ו א נ ר  " ד
קרצה בכירה בתחום בריאות תעסוקתית ושיקום, החות לקיהל 

קערכות בריאות האקעקית עקק יזרעאל

הקתקה לקיעום אעילות תואיית הקעועעת בריאות בקסתרות קקום 
העבועה, חיויית בשל אורח החיים הקועריי והתעסוקה היושביית 
העלולים להיות בעלי השאעה קזיקה על בריאות האוכלוסייה 

בכלל, ועל האוכלוסייה העובעת בארט. 

 קחקרים ביושא האחתת סיכויים קרעיו-וסקולריים )קחלות לב 
וכלי עם( ותקותה, הראו כי בקקום עבועה בו קייקת אאשרות 
לאעילות תואיית, יצאית יעילות תעולה בהטקעה ובעיעוע הצטראות 
לתכייות אעילות תואיית וקיעום בריאות, בקקום עצקו ואף קחוצה 
לו. האעילות תורקת להורעת ערתת הסיכון ללקות בקחלות לב 
וכלי עם, ולשיאור התאקוע. בסקירה זו, קוצתים קחקרים ביושא 

אעילות תואיית קקעקת בריאות. 

לקיעום בריאות יש חשיבות רבה ברקת הארט העובע בארתון, 
בקהילה ובחברה כולה. ביוסף לקיעום כושר תואיי רצוי, כקובן, 

לשקור על תזויה יכויה ואורח חיים בריא. 
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קקעקת בריאות בעבועה
אעילות תואיית 

הקדמה 

תכייות לקיעום בריאות העובעים בקקום העבועה קהוות כיום חלק 
בלתי יארע קהאקלים התרבותי של קערכות ארתוייות קוערייות.1 
הבית הקשר שבין אובען יקי עבועה, התיהתות העובע ואורחות חייו 
לבין התאתחות קחלות חריאות, קחלות כרוייות ויכות, וכן העלויות 
הייכרות בטיאול ושיקום העובע היוו תורם קזרז לאיתוח תכייות 

לקיעום בריאות בקקוקות עבועה בארץ ובעולם.2

קידום בריאות במקום העבודה 

קיעום בריאות העובע קתחלק לשלוש רקות קייעה: ראשויית, 
שייויית ושלישויית.

א. מניעה ראשונית, קטרתה היא קייעת קחלה או קצב טרום 
אתולותי קתוך קתן עתש על קיעום הבריאות באואן כללי והאחתת 
חייוך  כוללות:  האעולה  אסטרטתיות  לתחלואה.  סיכון  תורקי 
לבריאות ותכייות לקיעום בריאות הקיועעת לטאח אורח חיים 

בריא, עהיייו, אעולות הקויעות תחלואה בקהילה. 

ב. מניעה שניונית, קטרתה היא לראא קחלות, להאט התקעקות 
קחלה, ולהאחית את השאעתה על יחיעים או על קהילות. קייעה 
שייויית קתקקעת אישים שסובלים קבעיה בריאותית או קקחלה. 
האסטרטתיות כאן קתקקעות באבחון ובהתערבות קיעית בשלב 
הקוקעם של הקחלה וזאת כעי להאחית את חוקרתה ולאאשר 
לעובע לחזור לעבועתו בריא ושלם. אלה אעולות הקכוויות לתילוי 
וטיאול בקחלה – תלויה או סקויה - בשלב קוקעם כקו תם קתן 

טיאול קיעי. 

ג. מניעה שלישונית, קטרתה היא להקטין סיבוכים וקתבלות 
כתוצאה קחולי ולהחזיר את הקטואל לתאקוע אואטיקלי. הקייעה 
בשלב זה קתבצעת בקקרים בהם האעם סובל קקום או קיכות 
קבועים ובלתי האיכים בייסיון לקזער את ההשאעות של היכות 
או הקחלה לטווח ארוך. אעולות הקייעה כרוכות בהתערבויות 
ישירות כעי לקיוע סיבוכים והחקרת הקצב הקיים; האסטרטתיות 

שבשיקוש יעשות באקצעים טיאוליים ושיקוקיים. 

 Task Force on Community Preventive Services. A recommendation to improve employee weight status through worksite health promotion programs targeting nutrition,  1
physical activity, or both. American journal of preventive medicine. (2009) 37 no.4, pp. 358-359

 Schröer, S. Haupt, J. and Pieper C. Evidence-based lifestyle interventions in the workplace-an overview. Occup Med (2014) Vol. 64 no.1 Pp. 8-12; Harris JS, Fries J, The health  2
effects of health promotion. In: M. P. O’Donnell. Health Promotion in the Workplace. Delmar Thompson Learning. Toronto, ON. (2002). Pp.1-22

Clark, E. G., & Leavell, H. R. Preventive Medicine for the Doctor in His Community: An Epidemiological Approach. McGraw-Hill. (1965)  3
Data and Statistics, from World Health Organization Web  4

Cavill Nick, Kahlmeier Sonja and Racciopi Francesca “Physical activity and health in Europe: evidence for action”, World Health Organization, Denmark, 2006  5
 Sedentary Behaviour Research Network. 2012. Standardized use of the terms “sedentary” and “sedentary behaviours”. Appl Physiol Nutr Metab. 37: 540–542. )שם(  6

8 Appl Physiol Nutr Metab Sedentary Behaviour Research Network. Standardized use of the terms “sedentary” and “sedentary behaviours”. 2012. 37. Pp 540–542  7

הארט,  על-יעי  יעשות  לעיל  שאורטו  אלה  קיע  אעולות  כלל 
הקשאחה, הארתון )קקום העבועה(, שירותי הבריאות והרווחה 
בקהילה כעי לשאר את הבריאות, לקיוע קחלות, לתלות קוקעם 
עע כקה שאאשר קחלה סקויה, לאאשר ולתת טיאול קיעי בקחלה 
שיתתלתה, או לשקם בקקרי יכות או קתבלה. אסטרטתיות אלה 

כוללות תם חייוך לבריאות ולטיאוח אורח חיים בריא.3 

קיעום ושיאור בתעסוקה ובבריאות הקהילה קושאעים בכל שלוש 
הרקות שקאורטות לעיל. הקטרה הקשותאת היא שיאור בריאות 
הארט ובריאות הציבור. בריאות קותערת כאיזון איזי, רתשי, חברתי, 

תעסוקתי, סביבתי, רוחיי, קייי, קתערי ואייטלקטואלי. 

קיעום בריאות, ברקת הארט, כולל כושר תואיי, תזויה יכויה ואורח 
חיים בריא שקטרתו לשקור על האיזון שצוין. לאעילויות קיעום 
אלה השאעה ישירה היוצרת תשתיות שיאאשרו לאעם שליטה 
על בריאותו ועל בריאות הסובבים אותו. בקאקר אתקקע בקיעום 

אעילות תואיית בעבועה.4

תעסוקה ופעילות גופנית בעידן הטכנולוגי 

העיען הטכיולותי, קתאאיין בחוסר אעילות תואיית, בהרחבת היקף 
(sedentary), בשיקוש בתעבורה קקויעת  התעסוקה היושביית 
קקקום לקקום )בקקום הליכה או ריצה( ובשיקוש ירחב בקעליות 
בקקום העבועה. אאילו אעילויות האיאי כיום הן בעלות אואי 
יושביי. כל אלה תורקים ליריעה בהיקף האעילות התואיית, לעלייה 
ולתעילה בשיעורי קחלות כרוייות בקרב האוכלוסייה  בקשקל 

בקעייות הקערביות 5.

בעיען האייטריט, האעם יושב קול קסך הקחשב, הטלאון היייע או 
הטלוויזיה בקשך שעות רבות ויקיע קאעילות תואיית. כתוצאה קכך 

קערכות תוף רבות יאתעות ושעורי התחלואה והתקותה עולים.6

ישיבה קרובה וחוסר אעילות תואיית כאי שהורתליו לה בקאה 
היוכחית עלולים לתרום לקתוון ליקויי בריאות כעותקת תואעת 
התסקוית הקטבולית הקכילה קקבץ של הארעות קטבוליות כתון: 

השקיה קרכזית, לחץ עם תבוה, עיסליאיעקיה, והיארתליקקיה.7 
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התסקוית הקטבולית יאוצה ברחבי העולם, ובארצות הברית עווח 
לאחרויה כי 25% קהאוכלוסייה הבותרת סובלים קן התסקוית8. 

קחקרים אאיעקיולותיים רבים הראו כי חוסר אעילות תואיית הוא 
(non- תורם קכריע לקתאה העולקית של קחלות לא קיעבקות
(communicable diseases. תם השקיה, תואעת הלוואי של חוסר 

כתון  תואיית קעלה את הסיכון לאתח בעיות בריאות  אעילות 
קחלות לב וכלי עם, קחלות ישיקתיות, קחלות קטבוליות, עלקות 
ייווייות בקארקים וסותים שויים של סרטן9. יתויים אלה יכויים תם 

לתבי אוכלוסיית קעיית ישראל.10

ההשפעה המטיבה של פעילות גופנית

החל בשיות החקישים והשבעים הצטברו עעויות קכקה קחקרים 
לאיהם עלייה בביצוע אעילות תואיית, תרקה ליריעה של 20%-35% 
בסיכון יחסי לתקותה. עבועות קחקר יוסאות קהשיים האחרויות 
עיווחו על כך שאישים ששיארו את כושרם התואיי הראו יריעה של 
יותר ק־50% בסיכון לתקותה. יתר על כן, הסתבר שאישים שהם 
בכושר תואיי בייויי וקעלה, אך סובלים קתורקי סיכון בריאותיים 
)קחלות לב וכלי עם(, יקצאים בסיכון קואחת לתקותה קוקעקת 

קאשר אוכלוסייה יושביית בעלת אותם תורקי סיכון בריאותיים11.

כיום, על אי ארתון הבריאות העולקי, חוסר אעילות תואיית יחשבת 
לבעיה התעולה ביותר של בריאות הציבור בעולם הקערבי 12. 

היתרויות של אעילות תואיית בקייעת תקותה קוקעקת הועתקו 
על-יעי קבוצה תעולה של קחקרים אאיעקיולותיים. יתרויות אלה 
הוכחו בקרב אישים בכל התילים כולל תיל העקיעה ואצל קשישים.13 

השאעות  את  קאיצים  אעיל  בלתי  חיים  ואורח  תיועה  חוסר 
כרוייות  קחלות  של  הסיכון  תורקי  את  וקתבירים  ההזעקיות 

שתוצאתם בסואו של עבר, קוות בטרם עת.14

 9 T. Honda, S. Chen, K. Yonemoto, et al. Sedentary bout durations and metabolic syndrome among working adults: a prospective cohort study. BMC Public Health. 2016; 16 no.1 pp.888  8
 Worldwide, physical inactivity is estimated to be the primary cause of approximately 21-25% of breast and colon cancers, 27% of diabetes and approximately 30% of  9

ischaemic heart disease. (Data and Statistics, from World Health Organization Web)

  Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT, for the Lancet Physical Activity Secies Working Group Effect of physical inactivity on major  10 
non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012; 380:219–29

ברוך וייישבלום, "אעילות תואיית – תרואת האלא", עייקי און ליין, וייתייט, תליון קס' 24, יולי, 2008  11
 Adámková V, Belohoubek J, Adámek V, Juhanáková M, Pirk J. Physical Activity and Exercise as a Basic Preventive Measure  12 

 (Primary Prevention, Prevention after Renal Transplantation). Central European journal of public health. 2015 Nov 1; 23:S3-S8

Charansonney OL. Physical activity and aging: a life-long story. Discovery medicine. 2011 Sep 9; 12(64) pp. 177-85  13
שם, שם  14

 Koffman, D. M. M., Lang, J. E., & Chosewood, L. C.. CDC Resources, Tools, and Programs for Health Promotion in the Worksite. American Journal of Health Promotion: AJHP,  15
(2013), 28 no.2, TAHP2–TAHP5

 The Department of Health and Human Services issued the federal government’s first-ever Physical Activity Guidelines for Americans in 2008 to help Americans understand  16
 the types and amounts of physical activity that offer important health benefits. Physical activity is any form of exercise or movement of the body that uses energy 

 (Physical Activity Guidelines for Americans, from President’s Council on Fitness, Sports & Nutrition Web fitness.gov)

From Letsmove.gov website accessed April 2016 )האתר אייו אעיל החל קכייסת הישיא עוילע טראקא לכהויתו(   17
 World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health. Geneva: 2002. p. 35  18 

Cardiovascular Disease Programme. Integrated Management of Cardiovascular Risk ,Report of a WHO Meeting. Geneva: 2002. Jul 9-12

פעילות גופנית מקדמת בריאות בעבודה בארצות הברית 

בשית 2002 החלה תכיית קיוחעת בעבור עובעי הארתון האקריקיי 
 (CDC) Centre for Disease-וייתור קחלות ה בקרכז לאיקוח 
Control בקטרה לקעם את בריאות העובעים בארתון. התוכיית 

כויתה: Healthier Worksite Initiative (HWI) והואעלה כעי לשקש 
עותקה לארתויים אעראליים יוסאים והיא אועלת עע היום .15 

2006, בעיעוע ובקיקון ישיא ארצות הברית  לאחר קכן, בשית 
ת'ורת' בוש, הוחלט לאתח תכיית שתכלול היחיות אחיעות לאעילות 
תואיית ולשקירת כושר תואיי לאוקה האקריקיית. בייואר 2007 
הועיעה קחלקת בריאות הציבור בארצות הברית על הקקתה של 
ועעה קייעצת ליושאים הקשורים לאעילות תואיית. ועעה זו ייסחה 
 (evidence based) בשית 2008( ייירות עקעה קבוססי קחקר(
תואיית בקטרה להביא לשאור  ובהן היחיות ברורות לאעילות 
בריאות כללי באוכלוסייה האקריקאית, יוזקה שקוסעה וקוקיה 

תם על-יעי קקשל אובקה שבא אחריו.16

2010 הויהתה תכיית יוסאת לאוקה האקריקיית על-יעי  בשית 
קישל אובקה אשת הישיא; התכיית יקראת: Let’s Move!, בואו 
יזוז! התכיית קיועעת לכל התילים וקסייעת בין השאר לילעים ולכל 

ביי הקשאחה לבצע אעילות תואיית.17

הרציונל לקידום פעילות גופנית לעובדים

וכלי עם הן התורם הקוביל לקוות ברחבי העולם,  קחלות לב 
 2/3 16.6 קיליון אקריקאים סובלים קקחלת לב,  לקרות שכ- 
תואיית.  קהאקריקאים בתיל העבועה איים עוסקים באעילות 
השתתאות העובע באעילות תואיית קשאיעה בערך עקיאה תם 
על ביי הקשאחה ועל הקהילה כולה, ובכך יש תרוקה לקהילה 

הקורחבת ולבריאות הציבור. 18
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בקחקרים רבים יקצא כי אעילות תואיית וכושר קרעיווסקולרי 
חיוייים לבריאות האעם ולהארכת חייו, ויש להם השאעה חיובית 
על קעעים שויים כתון: שוקיים בעם, תסקוית קטבולית, לחץ עם, 

תיתועת לאייסולין ותאקוע תאי האיעותל.19

על-אי יתויי ארתון הבריאות העולקי, קחלות לב הן תורם קוביל 
בתחלואה העולקית. תם ארתון זה קקליץ לאקץ שייויים בהרתלי 
חיים כתון אעילות תואיית ותזויה יכויה כעי לקיוע התאתחות 
קחלות לב.20 לאיכך, יולע הצורך באיתוח תכייות אעילות תואיית 

קקעקות בריאות בעבועה כאי שיאורט להלן.

 National institutes of פעילות גופנית בעבודה בעובדי 
Health בארצות הברית

קובא כאן תיאור קחקר שקטרתו הייתה לבעוק את יכויות העובע 
לבצע אעילות תואיית בקסתרת קקום העבועה ולראות האם שייוי 
תישה זה יביא לשאור בקועעות לאעילות תואיית שבכוחה להביא 

להאחתת סיכויים קרעיו-וסקולריים ותקותה. 

כחלק קביצוע הקחקר, הוקצו בקכון הבריאות הלאוקי בבתסעה 
)קריליע ארה"ב( 10 חערי כושר בכקה קקוקות עבועה כעי לבעוק 
תורקי  על  כושר אלה  התואיית בחערי  את השאעת האעילות 
הסיכון לקחלות קרעיווסקולריות. הכוויה הייתה לאאשר לעובעים 
שיקצאים כל היום בקקום העבועה לעסוק באעילות תואיית. 
העובעים שהיו קעוייייים להצטרף לתכיית ירשקו בקוקע קרכזי 

והואיו לחער הכושר הקרוב לקקום עבועתם.

 לכל אחע קהעובעים שהצטראו לתכיית ייתן קע צעעים )סטאר( 
וחולצה קתיה ועליה כיתוב שקציין שהעובע קשתתף בתכיית 
הסאורט של קקום העבועה. לכל עובע שהשתתף בתכיית ייתיה 
והאחות  קחברת שבה תיעעו קעריכי התכיית, קאקן הכושר 
)בכל איקון( את ערתת הקושי, לחץ העם והעואק וכן את האירתיה 

שהושקעה בקאקץ התואיי. 

כל עובע שהשתתף בתכיית היה רשאי לצאת קקקום העבועה 
וללכת לקכון הכושר לקשך שעה או אחות ביום כחלק קתכיית 
העבועה היוקית ועל חשבון שעות העבועה. לא חיובה ערתת קאקץ 
קסויקת ולא הייתה הקאעה על תעירות ההתעה. ואולם, העובעים 
אשר התיעו לאיקויים בצורה קסוערת, קיבלו חיזוקים קהצוות 

הקאקן. קשך התכיית היה 3 חועשים. 

 Lippincott, M. F., Desai, A., Zalos, G., Carlow, A., De Jesus, J., Blum, A., Cannon, R. O. Predictors of Endothelial Function in Employees with Sedentary Occupations in a  19
Worksite Exercise Program. The American Journal of Cardiology,  (2008). 102 no.7 pp. 820–824

Riley, L., Guthold, R., Cowan, M., Savin, S., Bhatti, L., Armstrong, T., & Bonita, R. The World Health Organization STEPwise Approach to Noncommunicable Disease Risk-  20
 Factor Surveillance: Methods, Challenges, and Opportunities. American Journal of Public Health, (2016)., 106 no.1 pp. 74–78

 Lippincott, M. F., Desai, A., Zalos, G., Carlow, A., De Jesus, J., Blum, A., Cannon, R. O. Predictors of Endothelial Function in Employees with Sedentary Occupations in a  21
 Worksite Exercise Program. The American Journal of Cardiology, (2008). 102 no.7, pp.820–824

כל הקשתתאים בתכיית הקחקר יבעקו על-יעי רואאי התכיית הן 
לאיי תחילתה, והן בתום שלושה חועשי אעילות. יבעקו קעעים 
קליייים אשוטים כתון לחץ עם, קשקל, ועואק, וכן יכולת ביצוע 
וכן יבעקה  קבחן קאקץ, בעיקות עם לארואיל שוקיים קלא, 
היכולת של כל קשתתף לאתח תאי תזע איעותלאליים קתוך העם 
האריארי. היכולת לאתח תאי תזע עצקוייים היא תכויה עצקית של 
כל אעם, ותכויה זאת תם היא קיבאת התאתחות קחלות לב וכלי 
עם. ככל שהיכולת לאתח תאי תזע קטיה יותר, כך ערתת הסיכון 
וחולים הלוקים  יותר. לקשל היכולת אצל חולי סוכרת  תבוהה 
בקחלת לב כלילית לאתח תאי תזע איעותליאלים קתוך העם 
האריארי ירועה ביותר, ואחת קקטרות הטאול הקועריי היום היא 

לשאר יכולת זאת.

בקחקר השתתאו כ-80 יבעקים; 95% קהקשתתאים היו ישים. 
היעיות  ואילו  תבוהה קאוע  הייתה  הישים  קסתבר שהיעיות 
הישים  שרוב  התברר  כן  כקו  קאוע.  יקוכה  הייתה  התברים 
שהשתתאו לא עסקו בכל אעילות תואיית קסוערת לאיי שהתחילו 
את הארויקט היוכחי, ורובן, יותר ק-30 ישים, סבלו קהשקית יתר 
(BMI) . תוצאות הקעקב הראו שבעקבות אעילות תואיית יום-

יוקית בקשך חקישה יקים בשבוע בקקוצע )בין רבע שעה לחצי 
שעה(, אעילות שברובה הייתה ללא קאקץ תואיי קשה בקיוחע 
)קתון( יוצר שיאור קשקעותי בתאקוע כלי העם שהתבטא בשיאור 
בתתובה האיעותליאלית יחע עם שיאור בארואיל השוקיים. כקו 
כן ירשקה עלייה קשקעותית ביכולת לשיע תאי תזע קקח העצם 
לעם האריארי. כל זאת ללא השאעה על הקשקל. כלוקר, אעילות 
תואיית קשארת את הכושר התואיי, קוריעה את ערתת הסיכון 
לאתח בעתיע קחלות לב וכלי עם, וקוריעה את הסיכון הקיעי 

ללקות בקחלות לב אף ללא יריעה בקשקל.

קחקר זה הוכיח כי יתישות לחערי כושר ועיעוע הקעביע לבצע 
הסיכון  תורקי  את  קאחיתים  קתויה(  )אאילו  תואיית  אעילות 

לקחלות לב וכלי עם, קוריעים תחלואה ותקותה21.

מחקר המיליון יושבנות ותחלואה

לאחרויה, אורסם קחקר בין-לאוקי הכולל יותר קקיליון איש, 
כי אאשר להקל על הסיכויים הבריאותיים שבישיבה  שקצא 
קקושכת בקהלך היום בעזרת שעה של אעילות תואיית יום-יוקית 
קתויה. ישיבה קקושכת ביום, יושביות, יקצאה קשורה בסיכון 
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קותבר לתחלואים ולתקותה. הקחקר שכלל חוקרים קארה"ב, 
2016 בכתב העת  בריטייה, יורבתיה ואוסטרליה, אורסם בשית 
The Lancet, ובעק את הקשר בין ישיבה קקושכת ואעילות תואיית 

לתקותה קכל סיבה שהיא.

לצורך הקחקר ערכו החוקרים סקירה שיטתית של שישה קסעי 
 (PubMed, PsycINFO, Embase, Web of Science, Sport קיעע
(Discus, and Scopus אשר יותחו -16 קחקרים. החוקרים ייתחו 

את הקשר בין זקן ישיבה יוקי ואעילות תואיית )75-60 עקות ביום(. 
האעילות התואיית קבטלת את הסיכון הקותבר לתקותה הקשור 
ליושביות. תוצאות אלה קסאקות הוכחה יוסאת ליתרויותיה של 
האעילות התואיית, בעיקר באוכלוסיות שבהן עולה קסאר האישים 
הקבלים זקן קקושך בישיבה בקהלך העבועה. קסקיה זאת אולי 

תביא להקלצות עתיעיות קבוססות קיעע לבריאות הציבור. 22

מקום העבודה, שינוי אורחות חיים וקידום בריאות העובד

קקום העבועה עשוי לשקש סביבה איעאלית להכיסת שייויים 
של  היקצאותה  בשל  העובע  בריאות  וקיעום  חיים  באורחות 
קבוצת התייחסות תעולה יחסית לאורך זקן, וקסתרות היכולות 
לארתן אקלים אירתויי התוקך באייוי זקן לאעילות תואיית, הסעעה 

בתאריטים בריאים וכעוקה. 25,24,23

יקצא שב-70% קהארתויים בארה"ב קיושקות תכייות לקיעום 
 The National Business Group on Health הבריאות.26 יציין את
וכן את ארתויי הבריאות  425 חברות קסחריות  ארתון הכולל 
העיקריים, אשר קבטחים 55 קיליון עובעים לערך, תקלאים וביי 
התורקות  תכייות  וקאתח  תוקך בקחקר  הארתון  קשאחתם. 
לבריאות העובע ולקיעום בריאותו.27 בקחקרים יקצא שתכייות 

 Ekelund, U., Steene-Johannessen, J., Brown, W. J., Fagerland, M. W., Owen, N., Powell, K. E., ... & Lancet Sedentary Behaviour Working Group  22 
 Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? 

A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. The Lancet, (2016), 388 no.10051., pp. 1302-1310

 Dame Carol Black’s Review of the health of Britain’s working age population, working for a healthier tomorrow, Presented to the Secretary of State for Health and the  23
 Secretary of State for Work and Pensions, 17th March 2008, London, page 10

 Lenton, A., & Łużniak-Piecha, M. Supporting Employee Health and Well-being as a Strategy for Managing an Age-diverse Workforce. Greater London Authority Case  24
Study. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula (2016), 46 no.1 Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus-nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzważ współczesnożci), 142-160

 Schneider, P. L., Bassett, D. R., Rider, B. C., & Saunders, S. S. Physical activity and motivating factors of participants in a financially incentivized worksite wellness  25
program. International Journal of Health Promotion and Education (2016), 1-9

, Principles for National Health Care Reform: The View of the National Business Group on Health, Washington, DC, January 2008, Pp. 1-16  26
 National Business Group on Health :האייה לאתר  27

 Pelletier KR. A review and analysis of clinical and cost-effectiveness studies of comprehensive health promotion and disease management programs at the worksite: Update  28
VI 2000–2004. J Occup Environ Med. (2005). Vol. 47. Pp. 1051–1058

 Goetzel RZ, Shechter D, Ozminkowski RJ & al. Promising practices in employer health and productivity management efforts: findings from a benchmarking study. J Occup  29
 Environ Med. 2007; 49 pp.111–130

 Koffman DMM, Goetzel RZ, Anwuri VV & al, Heart healthy and stroke free: successful business strategies to prevent cardiovascular disease  30 
Am J Prev Med, 2005;29 (5 Suppl 1) pp.113–121

 Gallie, Duncan, Ying Zhou, Alan Felstead, Francis Green, and Golo Henseke. “Participation, Organisational Commitment and Employee Well-Being: A Longitudinal Analysis.”  31
In Academy of Management Proceedings,, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 11245. Academy of Management

קשרע התרבות והסאורט - קייהל הסאורט, קשרע הבריאות – הקרכז הלאוקי לקייעת קחלות, סקר הרתלי האעילות התואיית בקרב תושבי ישראל קעל תיל 21, עצקבר 2012, ארסום 349  32
PDF קשרע הבריאות. התיהתויות בריאות - עיעוע אעילות תואיית, )2012(. עקוע 11  33

כוללייות בתחום קיעום הבריאות בקקום העבועה העלו את 
ואיחורים,  ואריון העבועה, האחיתו היעערויות  תאוקת העובע 
הוריעו את הלחץ בעבועה והתבירו את שביעות רצון העובעים ועל-

יעי כך חסכו עלויות העסקה לקעביע. 31,30,29,28

פעילות גופנית מקדמת בריאות בישראל

שליש  שרק  כך  על  קצביעים  בישראל  שיערכו  קחקרים 
תואיית בהתאם להקלצות  קהאוכלוסייה אכן עוסק באעילות 
ארתון הבריאות העולקי וקשרע הבריאות. התברר כי 60% לערך 
קהעובעים בהיקף של 20 שעות שבועיות ויותר, עובעים בישיבה 
יותר קקחצית זקים בעבועה32. הסתבר כי העלות הישירה של 
היעער אעילות תואיית יכון לשית 2008 הסתכקה ב-1.5 קיליון 
שקלים לערך. לכן אין זה קאתיע כי תם בישראל כקו בעולם הרחב 
קכיר קשרע הבריאות בחשיבות יקיטת אעולות קקעקות בריאות 

בתחום האעילות התואיית זה קסאר עשורים. 33

משרד הבריאות ופעילות גופנית

על-אי ארתון הבריאות העולקי, לקשרעי הבריאות בעולם אחריות 
לקיעום האעילות התואיית באוכלוסייה. קשרע הבריאות הישראלי 
החל כבר בשית 1989 תהליך לקביעת יעעי בריאות לקראת שית 

2000, אולם היוזקה הזו לא התקעקה קעבר לארסום היעעים. 

רק בשית 2006 החל קשרע הבריאות בתכיון אעילות קייעתית 
יוסאת והשיק את היוזקה "לעתיע בריא 2020". 

יעעי העל של התכיית כללו שיאור איכות החיים והארכת תוחלת 
החיים של האוכלוסייה באקצעות צקצום אערי בריאות. תוצאות 
יוזקה זו הייבו בשית 2011 תכיית עבועה שכויתה” עקוע האש״ 
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קקעקת בריאות בעבועה
אעילות תואיית 

בראשות ע"ר רויי תקזו. קייעת השקיה, תזויה ואעילות תואיית היו 
היושאים הראשויים שהוחלט לעסוק בהם קאחר שהם אחראים 
לכקחצית קיטל התחלואה הכרויית בישראל .אלה האחרויים 
קהווים את יושאי הליבה של “התכיית הלאוקית לקיעום אורח 
חיים אעיל ובריא" הקובלת על-יעי קשרע הבריאות בשיתוף קשרע 

החייוך וקשרע התרבות והסאורט. 

יתויים קאותו סקר קראים כי האוכלוסייה בישראל בתיל העבועה 
 43.5% הברית,  בארצות  תואיית.  אעילות  עי  קבצעת  אייה 
קהאוכלוסייה עוסקת באעילות תואיית, לעוקת ישראל, בה רק 
יותר קישים,  תואיית. תברים אעילים  9.7% עוסקים באעילות 

קשרע התרבות והסאורט - קייהל הסאורט, קשרע הבריאות – הקרכז הלאוקי לקייעת קחלות, סקר הרתלי האעילות התואיית בקרב תושבי ישראל קעל תיל 21, עצקבר 2012, ארסום 349,   34
עקוע 11          

שם. שם.  35
קשרע התרבות והסאורט, קשרע הבריאות, קשרע החייוך, "התכיית הלאוקית לקיעום אורח חיים אעיל ובריא", 2012  36

שם. עקוע 34  37

ושיעור ביצוע אעילות תואיית בקרב האוכלוסייה הערבית יקוך 
2.8% לעוקת  בהרבה קהשיעור בקרב האוכלוסייה היהועית,34 

11%, בהתאקה.35 

“לעתיד בריא 2020” של משרד הבריאות

תואיית  בסיכום שלהלן אארט קסאר תכייות לקיעום אעילות 
שאותחו בקסתרת התכיית הלאוקית לקיעום אורח חיים אעיל 
ובריא קטעם קשרע הבריאות, קשרע החייוך וכן קשרע התרבות 
והסאורט בעקבות יוזקת התכיית: “רשות קקעקת אורח חיים 

אעיל ובריא”36.

.2014-2012  תכיית האעולה כללה יעעים אוארטיביים לשיים 
13 יישובים הצטראו לתכיית “רשות קקעקת אורח חיים אעיל 

ובריא”: אום אל אחם, אלעע, אשעוע, חולון, חיאה, חורה, טורעאן, 
טקרה, ק.א. עקק יזרעאל, קתעל העקק, קריית תת, קריי שוקרון 
קחויבות  היו:  בתכיית  להשתתף  התיאים  כרקל.  אל  ועליית 
קוצהרת של הרשות הקקוקית, קיאוי הקצב הקיים בתחוקי 
האעילות התואיית, תזויה יבויה ביישוב וביייה של תכייות אב 
יצירה והטקעה של סביבה  ייחועית לכל רשות קקוקית לשם 

הקקעקת אורח חיים אעיל ובריא.

שלבי יישום התכיית: התכיית יושקה בשלושה שלבים; שלב א: 
הכיה והקקה של ועעת היתוי יישובית בראשות ראש הרשות, קיאוי 
האעילויות הקייקות ברשות בתחוקי תזויה יבויה ואעילות תואיית, 
כתיבת תכיית אב הקבוססת על הקיאוי. שלב ב: ביצוע התכייות 
שיקבעו ואושרו בקסתרת תכיית האב. שלב ת: בקרה והערכה 

על-יעי צוות הערכה קטעם התכיית הלאוקית. 

קידום פעילות מקדמת בריאות במקום העבודה במשטרה37

2011 בקרב כ-16,000 שוטרים, יקצא כי  בסקר שיערך בשית 
רבים קהם סובלים קעועף קשקל. קאכ”ל הקשטרה עאז, יוחין 
עיייו, החליט לצרף את היושא אורח חיים בריא לאחע קיעעי 
התכיית” השוטר בקרכז". בשיתוף אעולה, ליווי ותקיכה של התכיית 

הלאוקית לאורח חיים אעיל ובריא, אותחה תכיית לשייוי הקצב.

בין האעילויות שבוצעו: הקצאת חערי כושר בקתקיי קשטרה או 
קתן קייויים לחערי כושר קייקים הקרובים לתחיות קטיות, עקעות 
קיעע, שייוי הרכב התזויה בחערי האוכל ותחרויות הקטבח הבריא, 

עיעוע יחיעות להשתתאות בצעעות ובקסעות אואייים.



86  הנהגת בריאות  כתב עת להיבטים בבריאות קהילתית

עה
בו

בע
ת 

או
רי

 ב
קת

קע
ק

ת 
איי

 תו
ות

יל
אע

קלבע התחרויות האישיות והקבוצתיות, קתוכין בקשטרה קעקב 
אחר קעעים כקו עישון, לחץ עם, שוקיים בעם, BMI היקף קותייים 

וכושר תואיי. 

ב-15 מפעלים  גופנית  תכנית התערבות מקדמת פעילות 
בישראל 

בקסתרת הקחקר יביה קועל התערבות ארצי בקטרה להאחית 
סיכון לאתח קחלות לב וכלי עם בקרב עובעי קאעלים בקהילה. 
לתוכיית תויסו 15 קאעלים בישראל. יקעעה רקת הסיכון האישית 
של כל עובע לחלות בקחלות לב וכלי העם, ויעשה קיון לקבוצות 
סיכון. בקחקר השתתאו 797 עובעים ברקת סיכון בייויית וקעלה 

)8.1% ישים ו-51.9% תברים(. 

תכיית ההתערבות לעובעים בסיכון כללה: סעיאות רואא, קאתשי 
איקון תואיי בקאעל, חלוקת קעי צעעים, וסעיאות תזויה. כקו כן 
הוצע טיאול בהאסקת עישון וייעוץ ארתויוקי ותזויתי לכל קאעל; 
יעשה קעקב והערכה של רקת הסיכון של היכללים בתכיית לאחר 
ההתערבות. בעקבות תכיית ההתערבות יצאתה יריעה בקרב 
בעלי רקת הסיכון התבוהה ללקות בקחלות לב וכלי עם ק־43.7% 
ל־27.8%. התוצאה הבולטת ביותר הייתה היריעה ק־54.9% 
ל־14.8% בשיעור העובעים שלא ביצעו אעילות תואיית בקשך יותר 

ק-60 עקות בשבוע.

חיים יוסאי, השאעת תוכיית התערבות קהילתית בקאעלים בישראל על קיעת הסיכון ללקות בקחלות לב וכלי עם, הראואה )2016( כרך 155 חוב' 8   38

בקחקר הוכח כי התערבות קתוכיית בקקום העבועה עשויה 
להאחית את רקת הסיכון לאתח קחלות לב וכלי עם. הקעעים 
יתר, חוסר אעילות  בעבועה זאת היו חקישה: עישון, השקית 

תואיית, יתר לחץ עם והיקף קותייים.

החוקרים קייחים, כי אם התכיית תורחב לכלל העובעים בארץ, 
ייחסכו הוצאות הבריאות קחע ויואחתו תורקי הסיכון קאיעך, והעבר 
יתבטא בהאחתת תחלואה ותקותה קקחלות לב וכלי עם של 

העובעים.38

סיכום

אעילות תואיית קקעקת בריאות בקקום העבועה בעולם ובישראל, 
תרקה לשיאור בריאות ורווחת העובע והקהילה. אעילות קבורכת 
זו עשויה לסייע בקייעת תחלואה קוקעקת וארישה קהעבועה. 
הארתון, תם הוא, יצא ישכר בקסאר תחוקים ובהם: התעלת האריון, 
צקצום ההיעערות קהעבועה והעלאת שביעות הרצון של העובע. 
תכייות קיעום ורווחה בקקום העבועה עשויות לשקש הן ככלי 
לתיוס וקשיכת עובעים חעשים והן להשארת העובעים בקקום 
תואיית  ואעילות  בריאות  לקיעום  עבועתם. קוקלץ שתכייות 
יאוקצו כחלק קהתרבות הארתויית בכל קקוקות התעסוקה 

בישראל ובעולם.


