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 כסלו-ןאירועי חודש נובמבר חשו

התאריכים  :הרצאה בנושא -)יום רביעי( 7.11.12
' מאת גב ההיסטוריים החשובים של חודש נובמבר

 ).מדריכת טיולים מוסמכת(צילה דנטוביץ 
 -)יום רביעי(14.11.12

  -ביקור באוניברסיטה המורמונית
 קונצרט קצר בעוגב, סרט, סיור: כולל

 על נושא ירושלים" פלאים"וביקור בתערוכת  
 10:00עה תצא מאוסשקין בשעה הס

 ₪  15 -המחיר לחברי קהילה
 . ₪ 5לאורחים תוספת של 

מפי  כוכבי הלכת: הרצאה בנושא  -)יום רביעי( 21.11.12
 .מר רפי טלרהאסטרונום 

 "נמאס לי להסתכל על הקירות" -)יום רביעי( 28.11.12
וכיצד , כיצד ניתן ליצור קשרים תומכים עם המשפחה הקרובה

" על אם הדרך: "סרט. הרחיב את מעגל החברתי שלנוניתן ל
 .ודיון

 טבת-אירועי חודש דצמבר כסלו

  -)יום רביעי( 5.12.12
 מסיבת חנוכה
 סימה רווה' מפגש מוזיקאלי בהנחיית גב

 .אין פעילות! חנוכה -)יום רביעי( 12.12.12
טיפול בתנועה   -מפגש בנושא -)יום רביעי( 19.12.12

,  נסות בטפול בתנועה ומצגתהת ,בקרב נפגעי נפש
 .מטפלת בתנועה, מאת אורית קמחין

כיצד מכינים ילדים  -הרצאה בנושא -)יום רביעי( 26.12.12
' מאת פרופ, החינוך בגיל הרך: יפנים לבית הספר

 . לאנתרופולוגיה איל בן ארי
 

 

 ! חברי הקהילה היקרים
, החורף כבר פה ואתו חג החנוכה

ת הזמן לצאת מן השמיכו זה
תנו במועדון על כוס ולהתחמם א

 .קפה חם והרצאה מעניינת/תה
 

 ! שימו לב
- נצא ל 14.11.12-ב

- ביקור באוניברסיטה המורמונית
 קונצרט קצר בעוגב, סרט, סיור: כולל

על נושא  "פלאים"וביקור בתערוכת 
 .ירושלים

 
אזכיר כי אשמח לקבל מכם 

, ספר שכתבתם(, חומרים לעלון
  )ועוד, מתכון

ית קפה לניצולי ב -"ה אירופהקפ"
 16:00בשעה  :'ג שואה בימי

 . באוסשקין
זה המקום לברך את , וכרגיל

שהצטרפו החברים החדשים 
 !!!ברוכים הבאים, לקהילה

 !בברכת חג חנוכה שמח והרבה אור
 .עליזה וצוות הקהילה

 10:30בשעה  38ח אוסישקין "המפגשים יתקיימו בר
 .₪ 5לאורחים , תומכת המפגשים חינם לחברי קהילה

 יתכנו שינויים*
 



 ... חברי קהילה ותושבים כותבים

 מחזירים את המוקד לשכונה
 –רחביה " מוקד לקשיש"ה

 לשכת רווחה דרום 

 "נקודת מפגש"
 :הכוללת

 ת/ת סוציאלי/קבלת קהל ואוזן קשבת של עובד * 
 הכוונה וליווי בנושא מיצוי זכויות, מידע* 
 אקטואליה וחברה, כיבוד קל*

 עמדת מחשב למידע כללי* 
 

מוזמנים בכל יום , אזרחים ותיקים, בי השכונהתוש
, "מוקד לקשיש"ל, 9:30-11:30שני בין השעות 

  38רחוב אוסישקין 
 

סדנאות , הרצאותבמהלך שנת הפעילות תתקיימנה 
 אקטואליה ועוד, יצירה

 
====================== 

 :נועה/לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם בלה
 02-6257345או  02-5660221

 

 חנוכה חידון שירי
 חבר הקהילה יוסף שער: מאת

 
 ]מרדכי[?  " מעוז צור"מי חיבר את הפיוט  .1
 
 ]ששה[?            " מעוז צור"כמה בתים ב. 2
 
 ]13 –במאה ה "     [מעוז צור"באיזה מאה  נתחבר . 3
 
מעוז "אילו שתי מלים פותחות את ששת הבתים ב. 4

 ]מרדכי חזק[? "צור
 
 ?" ההבה נרימ"מחברו של השיר . 5
 נ  ביאליק"ח. מתתיהו שלם   ג. ב]   לוין קיפניס. [א 
 
 :מסתיים בשתי המלים " הבה נרימה"השיר . 6

 ]שיר החנוכה . ג[ מכבי גיבור   . ולנו הניצחון  ב. א     
 

 ? " חנוכה לי יש"השיר ) ת(מחבר. 7
 אהרון אשמן.ג]     שרה גלוזמן . ב[ ניסן כהן מלמד   . א
 
 ?" ימי החנוכה חנוכת מקדשנו"מחבר השיר . 8

 –מאיר רויטמן . ג[שרה גלוזמן    . מנשה רבינא   ב. א     
 ]ביידיש

 
 ?מיידיש לעברית " ימי החנוכה"מי תרגם את השיר . 9
, אברהם אברונין . ג[אהרון אשמן   . לוין קיפניס     ב. א

 ]מיידיש
 

 ?" אבי הדליק נרות לי "מחבר השיר . 10
 לוין קיפניס. ג]     נ ביאליק"ח. ב[  מנשה רבינא .  א

 

 וקר לגיל השלישימועדון ב
- חודש נובמבר

 29.11.12 ,ג"תשעבכסלו ' טו, יום חמישי
 :הרצאה בנושא

  –תרופות ואתגרים 
 חקר ופיתוח מספר זוויות מעולמו של חוקר מ

 ,ר ביאנקה אברמוביץ"ד
 חברת טבע

 10:30בשעה 
 12עמק רפאים , גינות העיר -במינהל קהילתי
 יתכנו שינויים*

 
 

 מהנעשה באזור
 חנוכיות ידידותיות לסביבה

ש הנרייטה "בחג החנוכה נוהגים ילדי בית הספר ע
 .סאלד לקיים סדנאות משפחתיות 

והמורה עינת  החליטו לערוך סדנא לבבית ' כתה ג
 .וגם הסביבה. וחמה שכולם אוהבים
שברי קרמיקה וחול : ך כשבועייםאספנו חומרים במש

 מכלי, פחיות קולה אדומות מהמיחזורית, מאתרי בנייה
צרפנו גם את הקוביות . פלסטיק בעלי שקיפות מיוחדת

 ".גן חגית"מ
 ! לומדים –אבל לפני שיוצרים 

הורים וילדים למדו פרק בארכיאולוגיה וראו כיצד 
 .נראתה מנורת בית המקדש שלנו בדורותיה הרחוקים

ומן ,לקבוצות התחלקנו , לנו השראה ורוח יצירה קב
 .יצרנו מנורות מקדש –החומרים שאספנו 

 –נו את המנורותסבמכיוון שמדובר בחנוכה ה
 .לחנוכיות

אשר , גרשנו את החושך, הדלקנו נרות, כיבינו אורות
 .כלל לא הפריע לנו לאכול את הסופגניות

, הארכיאולוגי ,חנוכה .אף אחד לא רצה ללכת הביתה
 .חום והרבה אהבה לסביבה, יצירה

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טיפים לאיכות חיים בריאה
 אחת מחברות הקהילה: מאת

 ,מינרלים מן העצמות שואבים -קולה, שוקולד, קקאו, קפה
 ,)מותר משקה דייאט אחד ביום(פוגעים בזיכרון  -משקאות ואוכל דייאט

 .מים עם לימון מנקים את הגוף
 ,)להוסיף כמה טיפות שמן זית כדי שהוויטמין ייספג -למיץ גזר(  .מגן על העור מפני השמש -גזר

את הכולסטרול הטוב  מעלה, מאזן רמת סוכר ,מונע עצירות) שמיר בזיליקום, ביבי פטרוזיליה( -ירקות ירוקים
 .להוסיף לכל ארוחה, עומוריד את הר
 .בגוף ולאלרגיותחות גורמת לל -אכילה מהירה

מעלה  -שהמלח סופג נוזליםומתוך , מורידה את רמת האשלגן בגוף ופוגעת בכליות -אכילה מרובה של מלח
 .את לחץ הדם

 .לפני האוכל ולא לאחריו -אבל רק, מנות פרי ביום 3לאכול עד מומלץ , עודף סוכר בגוף הופך לשומן -פירות
מוריד כולסטרול רע בתנאי שאוכלים ביצה ) הצהוב(ליצטין שבחלמון ה, מומלץ גם למי שסובל מכולסטרול -ביצה

 .רכה או ביצה עין שהצהוב לא יבש
 .או גרנולה ניתן להוסיף ליוגורט פרי. יוטיםידקים הפרובימכיר את מירב החי -יוגורט טבעי

בעוד שבעוף שכבת העור סופגת את , סופג את כל התוספות והסטרואידים שמזריקים לבעלי החיים -בשר בקר
 .כך שעדיף לבשל את העוף ללא העור וולא שכבת הקרום מתחתיו, כל הרעלים

 .וני כמו דניס וטונהפבעיקר דגים מהים הצ! השומר על הלב ונגד דלקות OMEGA 3מכילים  -דגים
שתיים מים לא מנקה את (לימון בבוקר  1/2מומלץ לשתות שתי כפות שמן זית עם . מנקה את הכבד -מן זיתש

 ).וף בשומן ומים ושמן לא נקשריםטהכבד מאחר והכבד ע
 .חשוב בעיקר לצמחוניים, תחליף חלבון -חומוס וטחינה, עדשים, אורז
 .סייעים להקטנת בטן נפוחההאחראים על פירוק האוכל ומ אנזימיםמכילים  -יה ואננסאפפ

 .B2מעיד על חסר ויטמין  -צורך לאכול משהו מתוק אחרי האוכל
 .מפריעים לשינה -תה ושוקולד, קולה. עוזרת להפרעות שינה -חלבה

אפשר . האבץ עוזר נגד נשירת שיער. מספקים אבץ!) לא פיצוחים מטוגנים( גרעיני דלעת וחמניות טבעיים
 .מכילים גם ברזל. מרגיעים -דיםצימוקים ושק. להוסיף לסלט

 . רק בישראל עדיין מותר בשימוש. מסוכן –טטרזין  -צבע מאכל צהוב
 .ניתן לאכול מאכלים שצבעם האדום מופק מסלק, גורם לגידולים סרטניים -צבע מאכל אדום

 
 

 שלושה בנים
חברת הקהילה מתילדה כהן: מאת  

 

 .היו שלוש שכנות שנפגשו והלכו ביחד אל השוק
 .חזרו שלושתן ביחד הביתה, ברגע שהן סיימו לקנות

התחיל לשיר , ראה שחברו שר וקופץהשני . אחד התחיל לשיר ולקפוץ. פתאום כל אחת מהן ראתה את בנה
 .ולקפוץ גם הוא

אביא אותו . תני לי את הסל, אימא: "לקח את הסל של אימו ואמר לה, רץ יותר מהר. השלישי לא עשה כלום
 ".אני הביתה

 .ישב שם איש זקן
 ..."הם אוהבים לשיר ולבלות!... ראה איזה בנים? ראית איזה בנים יש לנו: "אמרו לו שלוש האימהות

 !"    זה שלקח את הסל! אני ראיתי רק בן אחד? איזה בנים: "ענה הזקן
 1990-ב, אסתר ונטורה: סיפרה

 )בהכנה, ירושלים, סראנו-מאת מתילדה כהן" המשפחה –סיפורים מכל זמנים "מתוך הספר (
 

 

  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ממטבחה של זהבה
 www.bishulog.co.il לקוח מאתר האינטרנט

 מיני סופגניות אפויות
 )נגיסות 2, ידות קטנטנותיח 50-כ( 

 :רכיבים
 :לסופגניות

 כוסות קמח לבן 2 1/2
 כפית מלח 1/2
 קוביית שמרים טריים 1/4
 כוס חלב חמים 2/3

 כף חמאה רכה 1
 כוס סוכר 1/3

 ביצה 1
 :להברשה

 גרם חמאה מומסת 40
 :לזיגוג

 כפות אבקת סוכר 6
 כפיות חלב 2
 

 :אופן ההכנה
לקערית קטנה את השמרים לפורר . לערבב בקערה קמח ומלח.1

) חלב רותח יהרוג את השמרים -לא רותח(להוסיף חלב חמים , הטריים
 .סוכר וביצה, בקערית נפרדת לטרוף חמאה. ולערבב

להוסיף את ,להוסיף אותה לקמח , כשתערובת השמרים תפחה.2
אם ). אך ניתן ללוש ביד, רצוי במיקסר(תערובת החמאה ולהתחיל ללוש 

אם מעט . כפית בכל פעם 1, ש להוסיף עוד מעט קמחהבצק מעט דביק י
 .ניתן להוסיף עוד מעט חלב, יבש

לעצב לכדור די דביק ולהניח בקערה מכוסה למשך שעה או עד .3
 ).רצוי להקפיד על שלב זה ולמצוא מקום חמים בבית(להכפלת הנפח 

לקרוץ . להעביר את הבצק למשטח מקומח ולרדד לעובי של כסנטימטר.4
ולהעביר לשתי תבניות מרופדות , מ עיגולים"ס 4ן עוגיות בקוטר עם חותכ

 .מ זה מזה"ס 2במרווחים של , בנייר אפייה
אני השתמשתי בפקק פלסטיק (עם חותכן עוגיות קטן הרבה יותר , כעת.5

להסיר את החלק הפנימי על מנת ליצור את ) מ"ס 2שטוף  בקוטר , קטן
העוגיות  -ליצור חור לפני ההעברה לתבניתלא כדאי לנסות . צורת החישוק

 .יתעוותו ויאבדו את צורתן לחלוטין
להדליק . דקות 20לכסות במגבת נקייה ולהעביר להתפחה חוזרת של כ .6

 .מעלות 190 -תנור לחום גבוה
התחתית אמורה להיות  – 5דקות ולהתחיל לבדוק אחרי  6לאפות כ .7

 .בחמאה המומסת ולהבריש מיד, להוציא מהתנור. מעט זהובה
להוסיף את החלב לאבקת הסוכר עד שנעשית משחה , ליצירת הזיגוג.8

לזגג צורות . ההסופגניישנוזלת מהכפית אך סמיכה דיה להישאר על 
 .י כפית קטנה"חופשיות ע

 .לזרות אבקת סוכר ולאכול מיד. 9
 ):ללא ריבה(להכנה בצורה המסורתית 

בצאתן . ולאפות כרגיל) ר באמצעללא החו(לקרוץ מיני סופגניות שמנמנות 
 .לאכול מיד. מהתנור להבריש בחמאה ולזרות אבקת סוכר

 

 ממטבחה של מתילדה
 חברת הקהילה מתילדה כהן: מאת

 

 סלט חם
 ירושלים

 :חומרים
 בצל גדול קצוץ 1
עגבניות גדולות חלוטות וקצוצות  5

 ללא גרעינים
 שיני שום כתושות 5
 כף גדוש פטרוזיליה קצוצה 1
 ף גדוש כוסברה קצוצהכ 1
 כפית מלח 1

 כפית סוכר¼ 
 שמן לטיגון

 מים
 

 :אופן ההכנה
 .מטגנים את הבצל בשמן. 1
מוסיפים את השום וממשיכים . 2

 .לטגן
מוסיפים את העגבניות וממשיכים . 3

 .לטגן דקות מספר
מוסיפים מעט מים ומבשלים עד . 4

 .לאידוי הנוזלים
, כוסברה, מוסיפים פטרוזיליה. 5

 .וסוכר מלח
מביאים לרתיחה לדקה ומסירים . 6

 .מהאש
 .מגישים חם. 7
1985 -מלכה גיאת    
" לבשל בטעם לאדינו"מתוך הספר (

, זק. הוצאת ש, סראנו-מאת מתילדה כהן
)2010, ירושלים  

 
 

 

 !!!בתאבון
 

 



 
shuni@efrata.muni.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  התועלת מוטלת בספק: וסידן D תוספי ויטמין
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וסידן למניעת שברים בנשים לאחר גיל המעבר אינם  D מינון נמוך של ויטמין פים עםתוס: פאנל מומחים אמריקני
 מומלצים

וסידן  D ויטמין נשים בריאות לאחר גיל המעבר לא צריכות ליטול תוספי מזון המכילים מינונים נמוכים של 
ממשלת ארצות הפועל מטעם  כך הודיע פאנל מומחים. למניעת שברים בעצמות הקשורים לאוסטיאופורוזיס

  .הברית
הקשורים  המפרסם המלצות על מגוון רחב של נושאים ,(USPSTF) כוח המשימה האמריקני לשירותי מניעה

עושים הרבה למניעת  הודיע כי מחקרים על התוספים התזונתיים מצביעים על כך שהם לא, לרפואה מונעת
, יחד עם זאת. ג סידן ביום"מ 1,000-ו D מיןשל ויט (IU) יחידות בינלאומיות 400-שברים במינונים נמוכים מ

לגבי , לדברי הפאנל. בהן אבנים בכליות, לוואי מסוימות ברור שהשימוש בהם מלווה בסיכון מוגבר לתופעות
 .עדיין מוגבלות מכדי להמליץ המלצות מינונים גבוהים יותר העדויות

 
ג סידן "מ 1,000ולפחות  D של ויטמין 600IUצריכים לקבל לפחות  נשים וגברים, לפי ההמלצות האמריקניות

  .למין ולמצב הבריאותי, ההמלצות המדויקות משתנות בהתאם לגיל .בתזונה בכל יום
 

שהסיקה כי לנטילת תוספים , החדשה מבוססות בחלקן על סקירת מחקרים שנערכה לאחרונה המלצות הטיוטה
ביותר של  מחקרים באיכות הטובה 19ה על הסקירה התבסס. השפעות מעורבות על סרטן ועצמות שבורות היו

ג סידן עשויה "מ 1,000-ו D ויטמין 400IUהיא מצאה כי מתן תוספי מזון לתזונה הרגילה של . מחקר רפואי
, סך הכול. בסיכון מוגבר לאבנים בכליות אבל מלווה, להציע הגנה מסוימת משברים בעצמות בקרב קשישים

  .לא סיפקו הטבות לבריאות י התוספיםנראה כ, כשמתסכלים על התמונה המלאה
 

באתר כוח המשימה לאורך כחודש לפני שתפורסם  ההמלצות עדיין במסגרת טיוטה ויהיו זמינות להערות
  .הגרסה הסופית

 
. ואלה מהן שנוטלות תוספים, כי ההמלצות מתייחסות רק לנשים לאחר גיל המעבר המומחים מדגישים

. וסידן D ויטמין מאוד לגוף וחשוב כי כולם יקפידו על תזונה בריאה הכוללת חשוב D ידוע כי ויטמין ,לדבריהם
 .באופן משמעותי למניעת שברים אין עדויות לכך שהוא יסייע, במינונים נמוכים, כתוסף, יחד עם זאת

 

 

 

 מסיפורי ירושלים
 בעבודתו" הזריז"הסנדלר 

 .חברי הקהילה יוסף ונעמי שער, מפיצים

 :מזקני העיר ירושלים את הסיפור הבאלא מזמן סיפר אחד 
ראיתי , ראיתי אותה עושה היסטוריה, ראיתי את ירושלים במיטבה. אני גר בירושלים זה למעלה משמונים שנה

 :ומעשה שהיה כך היה. אבל רציתי לספר לכם במיוחד על אנשי ירושלים, מלחמות וראיתי גם שמחות
ופסת הניירת שהצטברה אצלי במהלך השנים והתיישבתי באחד השבועות האחרונים החלטתי לעשות סדר בק

ראיתי שכתוב בקבלה שלפני עשרים  .לפתע הבחנתי בקבלה ישנה ששכבה בתחתית הארגז. למיין את תכולתה
לא יכולתי . ומשום מה לא זכרתי לקחת אותן' ורג'שנה הפקדתי לתיקון זוג נעליים אצל הסנדלר בקינג ג

 .בגורלו של הסנדלרלהתאפק והחלטתי לברר מה עלה 
 .חנותו של הסנדלר עדיין הייתה שם, והנה הפלא ופלא' ורג'כיתתי רגליי בואכה קינג ג

הוצאתי את . הוא הרים את ראשו ושאל אותי לרצוני. נכנסתי וראיתי את הסנדלר שוקד על תיקון זוג נעליים
רציתי . ן ושכחתי לבוא לקחת אותןשנה השארתי אצלך זוג נעליים לתיקו 20לפני , תראה" –הקבלה ואמרתי לו 

הוא  .המהם..." יפה יפה. "הסנדלר נטל את הקבלה וקרא אותה בעיון "?האם יש סיכוי שהם עדיין אצלך, לבדוק
 .עניתי" ,כן" .צעק אלי מבפנים" ?אתה מנחם" .ונכנס לחדר הפנימי" ,חכה רגע"אמר , החזיר לי את הקבלה

 ..".יהיה מוכן, תבוא מחר, אז אין בעיה"
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Israel's Flag  [To the Hoisting of Israel's 
Flag at the U.N.] 
 
A banner was hoisted of Blue and of White 
And hearts were entranced by the wondrous 
sight. 
Nations from every corner of the earth 
Have gathered to honor a nation's rebirth, 
Have come to stretch out a welcoming hand 
To a tiny yet great and glorious land,  
A land that was lying sterile for years 
In wait for its children who drowned in tears,  
Alone in a world inhuman and cold, 
Cherishing dreams of their home of old. 
The holy Scroll in their firm embrace, 
A Scroll that defied both time and space. 
With faith in its tenets these wanderers won 
Statehood and freedom, a place in the sun. 
And smiling has shone the sun from above 
Upon nations united for peace and for love. 
 
It glittered upon the six-cornered shield, 
Adorning the flag, a symbol that filled 
The heart of each Jew for centuries long 
With a feeling of courage, sacred and strong. 
If a foe of late, an arrogant nation, 
Has made it a mark of humiliation, 
It was speedily turned into victory, fame 
Shedding much glory upon Israel's name. 
The flag with its shield will forever yet wave 
Over the land that was freed by the few and 
the brave. 
It'll gather all brethren, dispersed and 
forlorn, 
From far and from nigh, into a nation reborn. 
As blue as the sky and the throne divine, 
Purity and peace it shall strive to combine 
And lend these ideals lofty and right 
To all who unfurled the Blue and the White. 
   

This poem was written by Moses Brevda z"l, 
father of our community friend Ada 

 

 !תיקון מכשירי חשמל ביתיים
 .שירות אמין ומקצועי בבית הלקוח

 0523807238: מאיר

 חוסר פעילות קטלני כמו עישון
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חוסר פעילות גופנית גורם לאחד מכל עשרה מקרים 
 בדומה לעישון ,של מוות בטרם עת ברחבי העולם

מיליון מקרי מוות שאירעו ברחבי העולם  57-מתוך כ
בטרם עת שלו  מיליון היו מוות 5.3-כ, 2008בשנת 

חוסר פעילות גופנית . תרם חוסר בפעילות גופנית
הדומה לסיכון , למוות מוקדם הוא גורם סיכון רציני

הגורם לפי הערכות לחמישה מיליון מקרי , שבעישון
כך הצהירו חוקרים . עת בשנה מוות בטרם

מאוניברסיטת הרווארד בעקבות מחקר שפרסמו 
  Lancet תבכתב הע

אין ספור מחקרים הצביעו על היתרונות של פעילות 
היא מסייעת לשלוט על לחץ הדם  בין היתר -גופנית 

 ועל רמות הסוכר בדם ומעלה את הכולסטרול הטוב
(HDL).  פעילות גופנית מפחיתה את הסיכון

ולסוגים מסוימים  2לסוכרת סוג , להתקפי לב ושבץ
, וט על המשקלהפעילות גם עוזרת לשל. סרטן של

 לחזק שרירים ולשפר את בריאות העצמות
  .והמפרקים

אנשים , לפי ההמלצות של הממשלה האמריקנית
דקות של פעילות גופנית  150צריכים לבצע לפחות 

 75או , כמו הליכה מהירה -בעצימות בינונית בשבוע 
כמו ריצה קלה  -פעילות אינטנסיבית יותר  דקות של
 .או שחייה

החוקרים במודל סטטיסטי  י השתמשובמחקר הנוכח
כדי לחשב כמה מקרים של מוות בטרם עת יכולים 

הם מצאו שאם חוסר . יזוזו יותר להימנע אם אנשים
הפעילות הגופנית בכלל אוכלוסיית העולם תופחת 

זה יוכל להפחית את מספר מקרי , אחוזים בעשרה
 אם הרמות. בכל שנה 533,000-המוות המוקדם ב

מיליון מקרי מוות  1.3-יימנעו כ 25%-יופחתו ב
 .בטרם עת בעולם בכל שנה

 
, מעריך המחקר כישישה אחוזים ממחלות הלב עוד

 וכעשרה 2שבעה אחוזים ממקרי הסוכרת סוג 
אחוזים מסרטני המעי והשד קשורים לחוסר פעילות 

  .גופנית
לזכור כי בעוד שהחוקרים  בהשוואה לעישון צריך

יש יותר , קדם דומהמצאו שמספר מקרי המוות המו
ולכן , פעילים מאשר אנשים מעשנים אנשים שאינם

 מומחים מציינים כי הסיכון האינדיווידואלי של אדם
למוות מוקדם גבוה יותר אם הוא מעשן מאשר אם 

  .הוא אינו פעיל
למחקר שפורסם לאחרונה שמצא  מחקר זה מתווסף

כי תוחלת החיים בארצות הברית יכולה להיות 
בשנתיים אם אנשים יפחיתו את הזמן  רארוכה יות

שבו הם מבלים בישיבה כל יום לפחות משלוש 
הגבלת כמות הזמן שאנשים מבלים בצפייה  .שעות

 בטלוויזיה לפחות משעתיים ביום תעלה את תוחלת
 .החיים הצפויה כמעט בשנה וחצי
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