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  הדור   –  הקורונה   מגפת ילדים ובני נוער ב   בריאותם של כושרם הגופני ו 

 נשכח ש 

 1איתי גולדפרב 

כ  תיזכר  2020שנת   העולמי בהיסטוריה  הקורונה  על   , משבר  נרחב  באופן  השפיע  אשר 

רבים   ה  וביניהם:תחומים  ופוליטיקה.  כלכלה  חברה,  המקובלת  גדרהבריאות,   למילהה 

אינה   אלא  מ  היעדררק  'בריאות'  כבריאחלה  האדם  של  העצמית  גופנית,   תפיסתו 

ו גיל  בכל  וחברתית,  רגשית  גם  מגדרבכל  קוגניטיבית,  של    לצד,  כי   2מחלה.קיומה  נראה 

בני של  בריאותם  נפגעה משמעותית  תחומי בריאות רבים, ובמיוחד    נפגעובמשבר הקורונה  

ללא מענה   , תרו מאחור נו  מודע-לאאולי באופן  אשר    –  ילדים ובני הנוערה  –  הצעירדור  ה

  3ישיר, ולמעשה נשכחו.

של ההסתדרות הרפואית בישראל, האיגוד    רשמי  פורסם נייר עמדהלפני מספר שנים  

בישראל  רופאי המשפחה  ואיגוד  ילדים  לרפואת  וטיפול בהשמנת    , הישראלי  מניעה  בנושא 

נוער ובני  יל  , נייר העמדהלפי    4בישראל.  ילדים  נוער הסיכון הבריאותי הישיר של  ובני  דים 

. בריאותהוחיים  המרכיבי  לקשורים  הגורמים  נובע ממספר    עודף משקל והשמנת יתר  בעלי

הסיבוכים  בשל  הדאגה העיקרית מפני השכיחות הגבוהה של עודף משקל בקרב ילדים היא  

בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם    יימצאכי ילד בעל עודף משקל  הוא  הנלווים לה, והחשש  

פעילות גופנית בקרב ילדים אינה הדגישו כי    חייו. מחברי נייר העמדהבהמשך  גם  ולסוכרת  

ב  אלא  מתבטאת  בלבד,  רבה  היא  משחק  חשיבות  הנפשית, לבעלת  הגופנית,  התפתחות 

 
דוקטורנט ו  רשת בתי הספר דרכא,  באר שבעב  קייהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש    ,איתי גולדפרב   1

 . בפקולטה לרפואה אוניבריסטת תל אביב 
2 , 2005Bircher 
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והקוגניטיבית והחברתית  בבוגרים  וכלה  הצעירים  מהגילים  החל  הב,  פעילות  מבוגרים. 

הרמתאצל  גופנית  ה עם  בינקות,  כבר  מתחילה  ונמשכת    ילדים  והזחילה,  הגלגול  הראש, 

ובבהליכה,   יותרבריצה  מורכבות  התנגדות,   פעילויות  תרגילי  משולבים,  כושר  אימוני  כגון 

 לולע  ילדותבתנועתי וכושר גופני  עדר בסיס  יהכי    ידוע לכול.  משחקי כדור ואומנויות לחימה

שלילי   באופן  גופניתביצוע  על  להשפיע  יוצא   , בבגרות  פעילות  תהליכי ,  וכפועל  על  גם 

   5הגדילה וההתפתחות לאורך השנים.

דקות פעילות גופנית    20-כרבע מהילדים מבצעים פחות מ  בממוצעגם בעת שגרה,  

בשבוע  פ,  אינטנסיבית  המקובלותהרבה  מההמלצות  ביום  חות  אחת  שעה  זה   6. של  מצב 

פ  2006.7–2005  יםארגון הבריאות העולמי בשנ  ידי-עלנערך  בסקר ש  תואר בעבר י סקר על 

ההנוער    בניזה,   האחרון  ממוקמים  בישראל    15-בני  גופניתבמקום  פעילות  מבין   בקיום 

כי רק    ארבעים כן נמצא  כמו  ו  6%מדינות מערביות.  כי    13%-מהבנות  דיווחו  הם  מהבנים 

דקות    60  ותהכולל  , לפעילות גופנית בריאותיתבנוגע  בהתאם להמלצות המקובלות  פעילים  

ח ות אירובית בכל יום מימי השבוע, בשילוב של אימונים לפיתוח כ ביום של פעילות גופני

 .השריר ומסת העצם

עדכני עמדה  נוער,  בנייר  ובבני  בילדים  וספורט  גופנית  פעילות  פורסם ש  8בנושא 

הרפואית  ידי-עללאחרונה   בישראל,  בשיתוף    ההסתדרות  נוספים  בריאות  כי   דווחארגוני 

ואינם    10% פעילים  אינם  הנוער  גופניתמבני  פעילים  להיות  שממליצים    מעוניינים  כפי 

דיווחו כי אינם פעילים אך מעוניינים להיות  מבני הנוער    17%  ;ארגוני הבריאות העולמיים

 נוכח אך מעוניינים להיות פעילים יותר.    , דיווחו כי הם פעילים גופנית  45%-ופעילים גופנית,  

אלו  את  הדגישו    , ממצאים  נייר העמדה  רשמית  ה חשיבות  מחברי  מסגרת  על  בה  ש שמירה 

באמצעות לימודי לרבות    , יםניתן ליישם פעילות גופנית כללית ואימוני כושר גופניים ייחודי

 2019בשנת  עוד נכתב כי    החינוך הגופני ומפעלי הספורט בבתי הספר והרשויות המקומיות. 

שלא ביצעו שנים,    15–11  גילאיהנוער,    בני  שיעורבבמקום הראשון  ממוקמת  ישראל  הייתה  

מצטברת  אפילו   גאחת  שעה  פעילות  משל  אחד  באף  נתון  ן  ופנית  שבוע  במהלך  הימים 

דומה,    (. 16.2%) במקום  הייתה  ישראל  באופן  הנוער,   בני  בשיעוראחרון  -לפניהממוקמת 

 9. לפי ההמלצות המקובלות , פעילים כנדרש היו אשר , (12.8%) שנים 15–11י גילא

 
 2015, אחריםוסמן וגר 5
6 2020 ,ll et al.Bu 
7 2006 ,Eckstein et al. 
 2019, אחריםרז ו -דובנוב 8
 1620, אחריםפיש ו-הראל 9
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והשלכותיבעקבות   ו  עלו  משבר הקורונה  ילדים  הבריאות  על  בריאות הציבור בכלל 

לאחר כמעט תיאר כי  אשר    10, בינלאומימאמר    2020ובני הנוער בפרט, פורסם בשלהי מרץ  

מיליון ילדים    150מעל    נפגעו  (Covid-19הקורונה )  נגיףמתחילת התפשטות  שלושה חודשים  

.  מוסדות החינוךסגירת    לבדגש עכללי,    סגרמדיניות של  נקטו  אשר    מדינות  165-בובני נוער  

הסגר  אומנם   האת  למנוע  הייתה  מטרת  וה שרשראות  התפשטות  את  דבקה  , נגיף ההמשך 

אורח החיים הפעיל ות בישיראשר פגעה    מציאותהובילה ל   על הסגרהחלטה  ה אולם בפועל  

של   ובני  הוהבריא  אחד,  הילדים  מצד  ובעולם.  בארץ  משמעותיחלה  נוער  של   תהפחתה 

הגופנית   התנועה,  של  היומיומית,  הפעילות  הגופנשל  הרגלי  והספורטיביים,  האימונים  יים 

 , זמן היושבנותחלה עלייה ב הצד האחרמאולם ;  והשינהאיכות המזון של  זונה והרגלי התשל 

גופנית, מבחינה  ,  שלכות בריאותיות של עודף היושבנות על מערכות הגוף השונותנוצרו הו

 11.רגשית וחברתיתקוגניטיבית, 

אימון מתמשך ב  של מחסורוגופנית  פעילות  מתמשך ב  מחסורבריאותי של  ה  וןהסיכ

גופני,  גופני   במאמץ  הגוף  בתפקוד  להפחתה  והגדילה בהפוגעת  קשור  ההתפתחות  תהליכי 

גיל ב  הצפויים  השינויים  עםיכולתם להתמודד באופן מיטבי  בהתקינים של ילדים ובני נוער ו 

  לצד   , מאתגרתו למציאות מורכבת  המהירה  ת  לותגהסה  12.ברגעי משברבמיוחד    , ההתבגרות

, עודף היושבנות  ו זמהצעיר. יתרה    קשה ומתסכלת מאוד עבור הדורהיא    , ודאות גדולה-אי

תפקודי הלב בצפיפות העצם,  במסה ובילדים ובני נוער,  בקרב  גם    מסת השרירב בכוח ופוגע  

הפעימה( בנפח  )הפחתה  הדם  להוא    ;וכלי  החמצמביא  בצריכת  והסף בר המן  ירידה  ית 

ו עייפות  בתחושת  לעלייה  )הגורמים  גופני(,  להאנאירובי  למאמץ  פחותה  עלייה להסתגלות 

ו כך,   13.השמנה ל במשקל  על  ו  נוסף  גופנית  פעילות  ב היעדר  מוביליםמחסור  חברה   חיי 

רגשיותל לחברתיות  -השפעות  דימ  רבותשליליות  דיכאון,  גוף  חרדה,  ותחושת  ירוד  וי 

מדיניות  מגפת הקורונה.    עתמשקפים את המציאות באחרים  וו  לאם  נינתו  14.ה מסוגלות נמוכ

ועצירת   בהסגר  ההלימודים  ו  חינוךמוסדות  הקוגניטיבי  בתפקוד  לפגיעה  הישגים  בגרמו 

על על התפתחותם ו  תשלילילהיות לה השפעה    לולהשע  , נוערהילדים ובני  ההלימודיים של  

 15בטווח הארוך.גם תפקודם 
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 Progressת  ופורסם בכתב הע  בסין  2020מרץ  –ינואר  םידשחוב  נערךש  16,אורךמחקר  

in Cardiovascular Diseases  במחקר .  בשנחאי חמישה בתי ספר  ב   17–6  בני, עקב אחר ילדים

על במועד תחילת המחקר ובסיומו(  ילדים ובני נוער אשר מילאו שני שאלונים )  2,427נכללו  

הגופני הפעילות  התנועה,  היושבנות,  החיים,  כי  מל ה  ת, הרגלי  נמצא  ועוד.  זמן ידה  ממוצע 

ירד מ  תהפעילות האקטיבי -ל   (תרגמים לתשע שעות שבועיותהמ  )  בשבוע  דקות  540-ביום 

שבועיות)  בשבוע  דקות  105 משעתיים  שלפחות  ירידה  בשבוע   435  (,  בממוצע  זמן  .  דקות 

 א בת  נוביום. עודף היושב   65.6%-ביום ל  21.3%-פעילות עלה מהתנועה ו ההיושבנות וחוסר  

צפייה   בזמן  בעיקר  ביטוי  ו  ממושךלידי  )טלוויזיה, מחשב   , סלולרי(טלפון  במסכים השונים 

תוספת משוערת של שהן  ,  (יוםב  דקות   247-כ)דקות צפייה בשבוע    1,730עלייה של  שחלה בו  

ביום.    ארבעכ זמן  שעות  היהצפייה  החציון  ה"מגפה"  וחצי)  בשבוע  דקות  610  לפני   כשעה 

 . ביום שעות  5.6-כ – במהלך הסגר  בשבוע דקות  2,340-ל להעהוא ו , (יוםב

החיים  נוכחכי    המליצו  החוקרים ומציאות  הקורונה  ההחלטות    , משבר  מקבלי  על 

ר גופנית יומיומית ויזומה בקרב הדו   במדינות השונות לפעול להגברת האפשרויות לפעילות

שר גופני בתנאים  ו כי  ונמסגרות מאורגנות ומפוקחות של אימ  הם המליצו על קיום  . הצעיר 

 מצוא ים הציעו לר. החוקנאות)לא חברתי(  ריחוק פיזי  תוך  ו  , בטוחים יחסית, באוויר הפתוח

ופיתוח   בין שמירה  לשילוב  מיטביות  הגופנית,  של  דרכים  רגשית  הקוגניטיבית,  ה הבריאות 

"ה  וביןחברתית  הו של  יחסית(  )הקטן  הסיכון  בקרב   נגיףבדבקות"  יהפחתת   הקורונה 

נוער   :יהוסיכלאוה ובני  והמקצוע  , ילדים  ההוראה  הכו  ובכללם  –  אנשי  הגופני שמאמני  ר 

  17  והספורט. 

מדינות   בפני  הציב  הקורונה  ישראל,   , העולםמשבר  בפני  ניהול   ובמיוחד  אתגרי 

בין הגנה על הפרט מפני מחלה "חדשה" במחיר של ניסיון לאזן  . המורכבותוסוגיות לאומיות  

קרב במיוחד ב  בא לידי ביטויש  , אדיר  קושי  היה בו משום  , שגרתיים  חיח  וראר  ומיבין שוסגר  

והצעירים מקצוע  כאנשי  כחברה,  כמדינה,  אנו  לילדיםכ.  ל  , הורים  ולנוער חייבים   ילדים 

המגפות(   )חקר  אפידמיולוגיה  מומחי  לבוא.  לעתיד  פתרונות  ומציאת  הסברים  התנצלות, 

על   רק    הקורונה  נגיףשכך  מצביעים  הצפויים  או    החלהתת  בבחינהוא  לשינויים  רמז 

ה שטרם  בעשורים  משמעותיות,  יישומיות  מסקנות  ולהסיק  מראש  להתכונן  עלינו  באים. 

ופיתוח   שמירה  לרבות  הלאומית,  ברמה  כחו של  בוצעו  הגופני  רבהכושר  בריאותי  -סן 

ילדים ובני השל  חברתית  הרגשית והקוגניטיבית,  ה הגופנית,    םבריאותהמגביר את    , מערכתי

 . מבוגרים והקשישיםשל הו רעונה

 
16 Xiang et al., 2020 
17 Xiang et al., 2020 
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כניות ויוזמות לשמירה ולפיתוח הכושר  ולפתח ולקדם תקורא    הנוכחי  דעה המאמר  

משבר,   ברגעי  נוער  ובני  ילדים  של  והבריאות  מקצוע -עלשתרוכזנה  הגופני  אנשי  ידי 

המקומיות,    ותוטמענה ובבברשויות  הספר  המציאות  אחרות מסגרות  בתי  פרטיות.  גם   ,

מח תתופי  בתיי הנוכחית  יישומית  ו ח  לטיפול ככנית  הלאומי  מהמערך  נפרד  בלתי  חלק 

 .  בשגרה וברגעי משבר  – הילדים ובני הנוער – על הדור הצעירבמטרה לשמור  , במשברים

 בריאות גופנית 

ו בכלל  הגופנית  הספרהפעילות  בבתי  ליבה  כמקצוע  הגופני  החינוך    תמהוו   בפרט,   הוראת 

לקידום איתן  הג  בסיס  ובני הקות,  ניופבריאותם  הילדים  והחברתית של  גניטיבית, הרגשית 

, מדריכי הכושר ומאמני לחינוך גופניהמורה  ,  למעשה  תות חירום. יהן בשגרה והן בע  , הנוער

מובילים    , הספורט  גורמים  והמסוגלּוהם  הגופניות  היכולות  האישיתבפיתוח  )הרגשית   ת 

ילדש  והחברתית( כל  יכולבושלו    יארבהו  פעילהחיים  האורח  על    םבהשפעת  ;ל  ת  ופיתוח 

גורמים אלה  ,  נוסף על כךמקצועות השונים.  בכני ההוראה  והלמידה, הזיכרון והיישום של ת

)כילד, כנער וכבוגר(  ל  יםמסייע הן בריאותו האישית ועל  הן  להשפיע באופן עצמאי  תלמיד 

 . לאורך השניםבריאותם של הסובבים אותו על 

ר הצביע על חשיבותו של מקצוע  אש  ותימעמש פורסם לראשונה מאמר    1991בשנת  

הציבור. בריאות  בקידום  מרכזי  ערך  כבעל  הגופני  התעניינות    18החינוך  החלה  זו  בתקופה 

של ילדים ובני בכלל ו  ם של בני אדםעל בריאותבהשפעתה החיובית של הפעילות הגופנית  

גופניתבפרט  נוער כי לפעילות  נבעה מתוך ההבנה המדעית  זו  ת  סגר במ   עתוצהמב  , . הכרה 

ומבוקרת,   חינוכית  משמעותית  נודעת  מאורגנת,  של בתרומה  הגופניות  היכולות  פיתוח 

גופנית(,   )בריאות  נוער  ובני  והריכוזב  –ובמקביל  ילדים  הלמידה  יכולות  כתוצאה   , שיפור 

 אימון )בריאות קוגניטיבית(. בנועה והעיסוק בתמהכושר הגופני ועלייה ברמת מ

פורס  21בחלוף   נוסף,רש  כוןעדם  שנים,  הייתה  19מי  להחליף את הכותרת   שמטרתו 

שנקבעה בעבר: "הקשר הבריאותי של החינוך הגופני" לכותרת חדשה: "הבריאות המיטבית  

הגופני"   החינוך  קרי  Health-Optimizing Physical Education  –של   ,–  HOPE .תקווה  ,

ת גופנית בעצימות לועיפ  וםהחוקרים הדגישו את חשיבותם של שיעורי החינוך הגופני בייש

מזמן השיעור, לשם פיתוח בריאותם הגופנית, הקוגניטיבית,   50%בינונית עד גבוהה, לפחות  

מהמערך הלאומי לקידום הבריאות   אינטגרליהרגשית והחברתית של ילדים ובני נוער, כחלק  

 במדינה.

 
18 1991 Sallis & McKenzie, 
19 Sallis et al., 2012 
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שנות ההשמנה   אובחנה  תשעיםה   בסוף  בשיעורי   לע  התריעו  2005שנת  וב  , עלייה 

ילדים    תממשי  נהסכ בקרב  ההשמנה  מגפת  הבריתשל  האתגרים הבנת    עקב  20.בארצות 

הנחיות רשמיות לפעילות גופנית בקרב ילדים  ממשלת ארצות הברית  פרסמה    , הבריאותיים

נוער המשמעותיים    21.ובני  היעדים  זהשהציג  אחד  עמדה  באופן  היה    , נייר  רשמי להכיר 

כ הגופני  החינוך  אשר    , תאוריב  מקדםמקצוע  במקצוע  כמותית    מצריךדבר  התייחסות 

יום בכלל ובמסגרות שיעורי החינוך מואיכותית למידת הפעילות הגופנית המבוצעת בחיי היו

רמת  ב   20%לפחות    שלעלייה  תורמים ל. בעבר דווח כי שיעורי החינוך הגופני  הגופני בפרט 

ילדים.פה ליום בקרב  הנאה והתמדה   , חדמ   , םיעדי החינוך הגופני כוללי  22עילות המומלצת 

   . בהשתתפות פעילהיישום ההמלצות הרשמיות  – ומאידך , בביצוע פעילות גופנית

יישום    בדגש על  –  פורסמו עדויות רשמיות על תרומת הפעילות הגופנית  2010בשנת  

עד   בינונית  לפעילות  הגופני  גבוההההנחיות  החינוך  שיעורי  להתפתחות    –  במסגרת 

ו הלהקוגניטיבית  ו  יםדימוליהישגים  מילדים  התפתחותם מהנדרשים  בשלבי  נוער  בני 

שיפור ההישגים הלימודיים, הצלחה עם    מצויה במתאםהתקינים. נמצא כי פעילות גופנית  

הערכ גבוההבמבחנים,  ו  ידי-עלהלומדים  של    ה  של  שיפור  המורים  האישית  התנהגותם 

השונ החינוך  במסגרות  גסיכמו  החוקרים    23.ותהתלמידים  חינוך  תשתית הומ  ניופכי  וה 

מהמערך  כחלק  נוער  ובני  ילדים  של  והאקדמית  הקוגניטיבית  בריאותם  לפיתוח  חיונית 

   . הלאומי בכל מדינה

שבוצעו   התוכניות  הברית  2012  בשנתאחת  אובמה,  זו  תה  יהי  בארצות  מישל  של 

הנשיא נזוז'    , אובמה   אשת  ההשמנה ,  'Let's Move'  –'בואו  מגפת  עם  להתמודד  במטרה 

נוער  ובם  דיילבקרב   הבריתני  א.  בארצות  מווהתוכנית  לפתרון  הביאה  לא  של   חלטמנם 

הגופנית  ,  בעיה ה הפעילות  להגברת  נוספים  לניסיונות  בסיס  מהווים  עקרונותיה  אך 

גם  לו ההשמנה  מגפת  כיום.  הפחתת  כי  לזכור  )והקורראוי  סגירת    ( Covid-19נה  ומדיניות 

וער בשיעורי החינוך ל ילדים ובני נש   להעיהפעצירת השתתפותם  לגם    גרמהמוסדות החינוך  

 היעדרעודף יושבנות ו  עקב   , לה  תחלואה הנלווית של ההשמנה ושל  הסיכון  להגברת  הגופני ו

פני הסיכון  על אזרחיה מניסיון המדינה להגן  בד בבד עם  פעילות גופנית מאורגנת. למעשה,  

עתידיות כרוניות  למחלות  הסיכון  עלה  ויראלית,  דם, ת  לו מח ן  כגו  , לתחלואה  וכלי  לב 

)רגשיות( פסיכולוגיות  ומחלות  סוכרת  ובדידות. לרבות    , השמנה,  חרדה  בתקופה   דיכאון, 

 החינוך הגופני חיוני במיוחד. כזאת

 
20 2005 ,Koplan et al. 
21 9U.S. Department of Health and Human Services [HSDHHS], 200 
22 t al., 2007Morgan e 
23 09s, 20an der Marv& Fedewa & Ahn, 2011; Trost  1;Basch, 201 
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החינוך  ש  נוספותעבודות   הוראת  השפעת  את  לשיעורי    כי  מצאו  24,הגופניבחנו 

 , האנאירוביתו  יתובירתרומה משמעותית בפיתוח היכולת האבקרב צעירים  החינוך הגופני  

ישיר להתפתחות גופנית תקינה. ביצוע פעילות גופנית מותאמת לילדים ובני   שיש לה קשר

העצם    שיעוריבמסגרת    , נוער להתפתחות  רבות  תורמת  הפנאי,  בשעות  או  הגופני  החינוך 

ולוצפיפותה,   )לרבות סיכון  ה  ומפחיתה את  , מסת השרירלכוח  כרוניות  להתפרצות מחלות 

ו היאדם(ץ  לחר  יתסוכרת  כן  כמו  הסיכוי    .  את  אתלהשמנה  מורידה  היכולות   ומשפרת 

תוך התנסות במיומנויות הספורט הנפוצות    , מוטורי(-הפסיכומוטוריות השונות )ויסות עצבי

ניהול אורח חיים  למאוד בגיל הצעיר. מכלול הכישורים הגופניים הללו מהווים בסיס איתן  

 25נים.שה ורך אל התפתחות הרגשית והחברתיתלובריא 

 בריאות קוגניטיבית 

הפנאי  ל בשעות  גופנית  השפעה בשילוב  פעילות  יש  הספר  בבתי  הגופני  החינוך  הוראת 

משמעותית על פיתוח יכולות קוגניטיביות )למידה וזיכרון(, על שיפור הישגים לימודיים, על 

האקדמית   הלמידה  להמשך  והמוטיבציה  הסיכויים  הגברת  ועל  במבחנים   26ד.תיבעהצלחה 

תחושת  קרמח  על  גופנית  פעילות  של  הבריאותיות  בחנו את ההשלכות  בתחום  נוספים  ים 

כי פעילות   מהם עולההמסוגלות, הדימוי העצמי והבריאות הרגשית של ילדים ובני נוער, ו

המסוגלות   תחושת  להגברת  חיובי  באופן  תורמת  הספר,  בית  במסגרת  המבוצעת  גופנית 

ילדים   של  העצמי  הפעילות    27ר.נוע  ניובוהביטחון  השפעת  את  הדגיש  נוסף  סקירה  מאמר 

תוצאות הסקירה מצביעות   28הגופנית על הבריאות הנפשית )הרגשית( של ילדים ובני נוער.

על קשר חזק ומשמעותי בין פעילות גופנית ובין הפחתת הסיכון של דיכאון, חרדה ואיכות  

(, קרי  Well-being)  מּותו לשהשת  חו ת  חיים ירודה. כמו כן נמצא קשר חזק וחיובי בין שיפור

נוער ובני  ילדים  של  והחברתית  הנפשית  הגופנית,  הרווחה  תחושת   , תחושת  הגברת  ובין 

הביטחון העצמי, הדימוי העצמי ומידת האושר והשמחה בחיים. חשוב להבין כי היבטים אלו 

יושבנות,   מחיי  ישיר  באופן  לרעה  מושפעים  והם  הפיכים,  גו  היעדרהם  י וחי  יתפנפעילות 

הקורונה בד משבר  בצל  היום  בולטים  החיים  איכות  של  אלו  שליליים  מאפיינים  ידות. 

 אחר פרוץ המגפה.ל תייםכשנלשגרת חיים יציבה,  החזרה וניסיונות

 
24 2007et al., rganMo ;2006Bailey,  
25 , 2006Bailey 
26 Stead & Nevill, 2010; 2008 et al.,Hillman  
27 al., 2015Liu et  
28 2019 et al.,Ayllon -Rodriguez 
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 וחברתית   בריאות רגשית

יש   גופנית  חיוביותלפעילות  הדימוי   השלכות  העצמי,  הביטחון  תחושת  שיפור  נוספות: 

הנ והמסוגלות  תויתפשהעצמי  השינויים  הגך  ,  עם  רגשית  להתמודד  היכולת  ברת 

הפעילות   רגשית(.  )בריאות  ההתבגרות  בגיל  המתרחשים  והפסיכולוגיים  הפיזיולוגיים 

ולחברה  לקבוצה  שייכות  תחושת  החברתית:  לבריאות  גם  ישיר  באופן  תורמת  הגופנית 

פי הנורמות המקובלות במסג  על  דעת,  ל כ   ת. ברתיח  רתוהגברת המסוגלות לפעול בשיקול 

וחברתיים    –  הההיבטים האל  רגשיים  קוגניטיביים,  הכוללת    –גופניים,  לבריאותו  תורמים 

 אדם.  ה של 

מהוו )נפשית(  רגשית  ובריאות  גופני  כושר  חברתית   יםפיתוח  לבריאות  איתן  בסיס 

בית  בשגרת  הקיימים  חברתיים  אתגרים  עם  להתמודד  הלומד  של  יותר  גבוהה  וליכולת 

בתקופת  במה  תקפ  זוה  אמיר.  הספר )כמו  גופני  ריחוק  המחייבות  משבר  בעיתות  יוחד 

פורסם    29(.הקורונה של  מחקר  לאחרונה  הרגשית  בריאותם  בנושא  תיכון  תלמידי  שעסק 

סך השתתפו    והלמידה מרחוק. במחקר  הריחוק החברתי  בעקבות  30,במהלך מגפת הקורונה 

  . [(29.9%בנים )  913-ו(  70.1%ת )נוב  2,139]  שנים  16.5  ממוצעשגילם ה   בני נוער  3,052  הכול

עברו את הסף המגדיר את מצבם כדכאוני,   במחקרשהשתתפו  מבני הנוער    55%כי  נמצא  

 -ו  בדרגת חומרה בינונית,   (insomnia)  סבלו מתופעה קלינית של הפרעות שינה  מהם  22.8%

מ  מהם  59.2% קליניסבלו  אכילההפרעות  של  מות  יתרה  ונות  כוו  הדגימ  מהם   36.9%  , וז . 

 .תניוובדא

 והיערכות לעתיד   היבטים ליישום

בצל משבר הקורונה, מחייבת אותנו להתייחס למציאות המשתנה ולסיכון עדיין  ,  2022שנת  

זה מסוג  נוספים  במשברים  הקרובים.    עלוליםה  , הקיים  בעשורים  להטמיע להתרחש  עלינו 

לקידום   גופני כאמצעי  וכושר  גופנית  פעילות  יבית,  יטוגנהק  הגופנית,   םבריאותתרבות של 

והחברתית בישראל  הרגשית  נוער  ובני  ילדים  השעה  . של  צו  האישית    . זהו  אחריותנו 

כאנשי מקצוע   ונער  שלספק את הצרכים הבסיסיים  היא  והמקצועית  ילד  להם  כל  זקוקים 

ללא תלות בסוג המשבר   , כי  ולוודא  , תחומי הבריאותכל  התפתחות תקינה ומיטבית בשם  ל

לנגד נינע  העומד  אתגרי ליידע  ינו,  עם  וביעילות  בבטיחות  ולהתמודד  פעולה  תוכניות  שם 

בכל בריאות  המגפה הבאה. חובתנו לשמור על כושרם הגופני של ילדים ובני נוער כמקדמי  

ומגדר  עצמנו    כדי ,  גיל  את  נמצא  הדורשוב  שלא  על  לאחור  במגפת   מסתכלים  שנשכח 

 . 2020הקורונה של שנת 

 
29 2020Ye,  
30 Pieh et al., 2021 
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גםמשהננוכח משבר הקורונה   ליישום  הלהדגיש את החשוב  ,  2022  נתשב  ך  מלצות 

זכור שנים( ול  18–5  ילדים ובני הנוער )גילאיהאורח חיים פעיל ובריא בחיים השגרתיים של  

 אפשר ה ככל  ביותר היא להקפיד לנוע  שובה  '. ההמלצה הח היא בעלת משמעותכי 'כל דקה  

רסם אותן לקראת  פתיו והמלצו  אתן  ארגון הבריאות העולמי עדכלאורך כל היום, כל יום.  

כל  להסב את תשומת הלב למספר יעדים עבור    זה, ברצוניובמאמר דעה    2020,31סוף שנת  

ולקרוא למקבלי ההחלטות ברמה הלאומית ליישם המלצות אלו בקרב   , אחת ואחד מאיתנו

 . רי גדמ ללא הבדל מקום, בכל בכל עת ושנים(  18)עד גיל  ובני נוערשנים(  5)מעל גיל  ילדים

ה הי • לפחות    –  ןראשו עד  של  ובני    11,500צעידה  ילדים  בקרב  בממוצע  ביום  צעדים 

דקות לפחות בממוצע )כחמש    300יומית מצטברת של  מתוך פעילות אקטיבית יו  32נוער,

שעות תנועה מצטברות ליום(. ניתן לבצע זאת כחלק מהאימון האירובי היומי המתוכנן 

מהווה אמצעי לניטור מידת היומי  צעדים  (. מספר ה דקות בממוצע בכל יום  60)לפחות  

 33. בחיים המודרניים שכיחיםה התנועה,  היעדרהיושבנות היומית ו

אורך מרבית  מומלץ לאפשר תנועה ופעילות גופנית ל   6: עבור ילדים מתחת לגיל  הערה 

דקות ביום בפעילות מגוונת, לרבות חינוך לתנועה, משחקים   180שעות היום, לפחות  

 ( לות חברתית, בשילוב אביזרי עזר שונים כגון משחקי  ( ופעיל פעם' 'משחקים שבחצר 

  34.ות ועודכדור, קליעה למטרה, מסיר

ניים, חתירה או  כי כל פעילות אירובית, כגון צעידה, ריצה, רכיבה על אופ  חשוב לזכור •

משולבים,   מחזוריים  להתבצעאימונים  הפחות  דקות    60משך  ב  צריכה  יום. לכל  בכל 

אישי נוח או במאמץ מדורג, תוך הגברת קצב הנשימה    הפעילות בקצבלבצע את    מומלץ

לתחוש שמגיעים  עד  שלבמאמץ,  )'מבחן    בהשלמת נוחות  -אי  ה  רציפים  משפטים 

 35מץ האישי בשרירים הפעילים.נוחות בתחושת המא -הדיבור'( או לאי

השני  • במשקל    –  היעד  )התנגדות  בשבוע  כוח  אימוני  שלושה  עד  שניים  או לשלב  גוף 

)מבא  ה'סטים'  במספר  הדרגתית  תוך התקדמות  שונים(  קבוצת    6-4-ל  2-1-מצעים  לכל 

עייפות, ללא תשישות  תחושת  ליצירת  ( או עד  20-15-ל  10-5-משריר( ובמספר החזרות )

 36או כאב.

 
31 020., 2Bull et al 
32 Adams et al., 2013 
33 2004& Bassett,  Locke-Tudor; 2019, et al. Lee 
34 019WHO, 2 
35 Bull et al., 2020 
36 d.Ibi 
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שעות ביום, תוך    ארבעלהגביל את שעות הישיבה והצפייה במסכים ל  –  עד השלישיהי •

באמצעו היושבנות  ישיבה.  דק  15–5ת  שבירת  של  שעתיים  בכל  תנועה  לנסות יש  ות 

 37ליישם את ההמלצה להפסקת הצפייה במסכים לפחות חצי שעה לפני השינה.

הרביעי   • למידה    –היעד  של  שניים  או  אחד  שיעור  לפחות  בתנועה  לבצע    –מרחוק 

ליישום   מומלצת  זו  משימה  פעילה.  כלמידה  המקצועיים -עלבהליכה,  המורים  ידי 

נוספהשונים   את  כדרך  להגביר  עשויה  בתנועה  למידה  מרחוק.  להוראה  שיתוף ת 

 38לטווח ארוך.שיפור הלמידה, הריכוז והזיכרון, גם  בין התלמידים למורים, תוך הפעולה

החמישי   • לשגרה  –היעד  יש   –"  "החזרה  כושר  ולאימוני  גופנית  לפעילות  החזרה  בעת 

ייני הגיל והתקופה.  תאמה למאפניהול עומסים בהעל  להקפיד על התקדמות הדרגתית ו

מחייבות התאמה אישית , שבתכנונן יש להיעזר באנשי מקצוע,  כמו כן, תוכניות האימון

 .לילדים ולבני נוער הרלוונטי ענף הספורטיבי של ה

ניתנים ליישום במצבי שגרה, תוך הדרכה והנחיה, במהלך שיעורי החינוך   חמישה יעדים אלו

החינו המסגרות  ובשאר  הקייהגופני  מזכיות  יתרה  ספורט(.  ונבחרות  )חוגים  הם  ומות   ,

אנו  הנוכחי,  הקורונה  במשבר  הניסיון  לנוכח  משבר.  בעיתות  ישירה  התייחסות  מחייבים 

ות גופנית במרחב הפתוח, בקבוצות קטנות, ממליצים ליישם המלצות אלה תוך ביצוע פעיל

  39ור הצעיר.בשמירה על שגרת החיים, הכושר והבריאות של הד  אפשרהוככל 

ניתן לוודא את יישום ההמלצות לפעילות גופנית גם מרחוק, באמצעות מתן הנחיה 

על  קטינים.  באימון  המוסמכים  ולמאמנים  למדריכים  גופני,  לחינוך  למורים  והדרכה 

וליכולת העוסקים בת חום להקפיד במיוחד על התאמת הפעילות למרכיבי הכושר השונים 

ותלמידה,  תלמיד  כל  של  התיי  האישית  מרחוק.  חתוך  לאימונים  הסתגלותם  למידת  סות 

כרטיסיות  פי  על  לעבוד  אישי,  גופנית  פעילות  יומן  לנהל  התלמידים  את  להנחות  מומלץ 

רטוני הדרכה, לבצע משימות קבוצתיות  אימון מרחוק )בבית(, לערוך אימונים משולבים בס

סרטוני ליצור  מאובטחים(,  חברתיים  יישומונים  שילוב  בעזרת  תוצר)גם  או  ייחודיים  ים  ם 

אחר   והבקרה  המשוב  להליך  יתרום  הזה  הדבר  גופני.  לחינוך  המורים  עם  אותם  ולשתף 

 ת משבר. הפעילות הגופנית בכלל ולהשגת יעדי הוראת החינוך הגופני בפרט, בשגרה ובעיתו

 
37 Ibid. 
38 2008 ,Hillman et al. 
39 19et al., 20 Katzmarzyk 
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 סיכום 

לסגור   היא לפרקים  ההחלטה המדינית  ואת מסגרות הספורט  החוגים  בתי הספר, את  את 

כואבת, והיא חלק בלתי נפרד ממציאות חיינו הנוכחית. עם זאת, באחריותנו ו, מורכבת  קשה 

בריאותם של   ה עלהמקצועית להוציא לפועל תוכניות חלופיות יעילות אשר יתרמו לשמיר

ושל הילדים ובני הנוער בפרט. עלינו להתאים את המשאבים השונים בכל   התושבים בכלל 

הגופנית, הכושר הגופני והחינוך הגופני בבתי   פעילותה היישוב ולקבל החלטה שלפי  מקום

הם חלק מעקרונות הליבה במערך קידום הבריאות במדינת ישראל. השמירה והפיתוח הספר  

או משבר  במצבי  במיוחד  הגופני,  הכושר  החוסן   של  להגברת  חיוניים  חירום,  בעיתות 

ת והמנהיגותית י ובה המוסרהח  עלינומוטלת  חברתי.  -גופני והחוסן הנפשי הרגשי-הבריאותי

צרה    , להתכונן למשבר הבא  לכל  עלינו  העלולהלהכין מענה    יוזנחו   ולדאוג שלא,  להתרגש 

   . של הילדים ובני הנוער בריאותםו כושרם הגופני 

 בנימה אישית  

צעיר והמבוגר נועד לנוע, לפעול ולשרוד. בעבר, 'החזק היה שורד'. היום, מציאות  האדם ה 

יצר המורכבת  רחיינו  במידה  לבה  גישה  שינוי  החלטה -ה  לקבל  והיכולת  שורד',  'המסתגל 

סדר את  ולהתאים  תפיסתנו  יוהעדיפו  י מושכלת  את  לשנות  מאיתנו  דורשת  הלאומית  ת 

)הגופנית, ש  בכך  כירולה ילדינו  חיונית    בריאות  והחברתית(  הרגשית  הקוגניטיבית, 

 ומשמעותית לדורי דורות. 
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