
9 דרכים
לטיפול ומניעת כאבי ברכיים

ליאור בן אלטא

www.fizi.co.il  כל הכתוב שמור בזכויות יוצרים. אין לשכתב או להשתמש ללא אישור של הכותב. ליאור בן אלטא



www.fizi.co.il  9 דרכים לטיפול ומניעת כאבי ברכיים

על הכותב

ליאור בן אלטא פיזיותרפיסט בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת באר שבע. ליאור 
מטפל באנשים במסגרת הקליניקה מעל לשמונה שנים. מגוון הבעיות שליאור מטפל 
בהן נעות מכאבי ברכיים, כאבי גב, פציעות ספורט ועד לכלל הבעיות האורתופדיות 
הקיימות. כחלק בלתי נפרד מעבודתו הוא משלב הכשרות נוספות כמו מדריך פילאטיס 

ומדריך חדר כושר על מנת לתת ערך מוסף לטיפול שהוא מעניק.

הקליניקה ממוקמת בעיר רחובות ומהווה בית חם לכל מי שמעוניין לשפר את חייו ואת 
איכות התפקוד היום יומי שלו. 

ליאור כותב מאמרים רבים בתחום, בעל דף פעיל בפייסבוק עם מגוון כתבות וסרטוני 
הדרכה ומשתדל להעביר מידע לכל מי שמעוניין ללמוד ולהתקדם.

בנימה אישית

מסיבות  ברכיים  מכאבי  אנשים שסובלים  יום  בכל  ופוגש  שנים  מעל שמונה  פיזיותרפיסט  אני  בן אלטא,  ליאור  שמי 
שונות ומשונות. שמתי לעצמי מטרה לנסות ולעזור לכל מי שמגיע אלי לשפר את איכות החיים שלו ולהקל על כאבי 
הברכיים שלו לתמיד. מרבית המטופלים שאני פוגש שסובלים מכאבים אלו נמצאים בטווח הגילאים שבין 35-65 ואין 

ספק שמדובר על  אחת הבעיות הנפוצות שאני נתקל בה. לכן המשמעות של המדריך הבא חשובה מאין כמוה.

וחזרה לעסוק במה  ניסיתי לרכז כאן את הנקודות החשובות ביותר כדי שתוכלו אתם לעזור לעצמכם בדרך להחלמה 
שאתם הכי רוצים ואוהבים– ספורט, הליכה, משחק עם הילדים או הנכדים או פשוט לחיות בצורה נוחה יותר ללא כאבי 

ברכיים.  

אני מקווה שאחרי שתקראו ותיישמו את המדריך, תרגישו יותר טוב, תתחילו לתפקד בצורה קלה יותר על מנת להמשיך 
קדימה.
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9 הטיפים להחלמה מכאבי ברכיים

1. שמרו על משקל גוף תקין

וכו'. זכרו  כל קילוגרם עודף שאתם נושאים על גופכם יכול להיות משמעותי בעלייה במדרגות, בהליכה, בכיפוף הברכיים 
שאפילו ירידה של 5% ממשקל גופכם יכולה להוות הבדל משמעותי מבחינת הכוחות על הברך וכיצד אתם מרגישים בביצוע 

הפעולות היום יומיות. 

2. המנעו מישיבה ממושכת עם ברכיים מכופפות יותר מעשרים דקות

הברכיים שלנו, כמו כל איבר אחר בגוף, אוהבים תנועה. דמיינו את הברכיים שלכם כמו בוכנה. אם לא תניעו אותה, היא תתקע, 
תכאב ולא תוכל לזוז בצורה חלקה. ברגע שאנחנו יושבים ללא תנועה אין גמישות למפרק והנוזל שאמור לשמור על הזנה של 
מפרק הברך לא מגיע לאזור. לכן, ברגע שתתחילו להימנע מישיבה סטאטית עם ברכיים מכופפות ובכל עשרים דקות תניעו 

את הברך, ההבדל שתרגישו יהיה עצום.

3. המנעו מהליכה עם כפכפים, נעלי עקב ונעליים שלא נוחות לכם

אין לכם מושג כמה הטיפ הזה יכול להקל עליכם. נעילה של כל אחת המנעליים שציינתי מפעילה ומעמיסה עומסים רבים על 
הברך. נעילה של נעל שתספוג ותפזר עומסים, נוחה ושתעזור לכם ללכת עם פחות כאב תעשה את ההבדל.

4. אל תפסיקו עם הפעילות הגופנית

נכון, הברכיים כואבות אבל זה לא אומר שאתם צריכים להפסיק עם הפעילות הגופנית. מצאו את הפעילות הגופנית המתאימה 
לכם. אמנם הייתי ממליץ להימנע מפעילות שמערבת עומסים על הברך כמו קפיצות או אירובי מדרגה, אבל תמיד אפשר לבחור 
פעילות בתוך המים על מנת להוריד עומס מהברך או רכיבה על אופניים לדוגמא. פעילות גופנית היא המרשם הטוב ביותר 

להקטנת הסיכון ממגוון רב של מחלות ולכן אסור לוותר עליה.

5. חזקו שריר ירך ושרירי ליבה

לירך יש השפעה עצומה על מנח הברך ועל העומסים המופעלים עליה. כמו כן, גם לשרירי הבטן והגב, יש חשיבות בכאבי ברכיים. לכן, 

חיזוק של האזורים האלו על בסיס קבוע חשוב בצורה משמעותית. 

6. בצעו מתיחות, תרגולי גמישות ותנועתיות על בסיס יומי

בצורה  חשובה  ותנועתיים  גמישים  הזאת  הבוכנה  חלקי  כל  על  שמירה  בוכנה.  כמו  היא  שלנו  הברך  ציינתי,  שכבר  כמו 
משמעותית. ברגע שהחלקים לא יהיו גמישים, יהיה כאב וקושי בהנעה שלהם. לכן, ההמלצה שלי היא לבצע מתיחות ותרגילי 
גמישות על בסיס יום יומי. שמירה על טווחי תנועה תקינים היא אחת מאבני הדרך החשובים ביותר שיש על מנת להגיע 

למטרה הסופית והיא לחיות ללא כאבי ברכיים.

7 . שמרו על תזונה נכונה כולל שתייה

אחד מהדברים החשובים הוא לשמור על גוף מוזן נכון. הדבר ישפיע בצורה ישירה על ההחלמה של הגוף, על התנועה שלו 
ועל איך הוא יגיב לתרגול שתבצעו. אל תזניחו לא את השתייה שלכם ולא את התזונה. שתיית מים תורמת גם היא להזנת 

הרקמות ולשמירה על גמישותם. 
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8. הקשיבו לגוף שלכם

אם כואב לכם - נסו להוריד עומס, אם אתם חשים עייפים - נוחו. 
אחד מהדברים שאני מבקש מהמטופלים שלי הוא לשים לב מתי יש כאב. הרבה מהם מבחינים שבזמן עייפות, לחץ וחוסר 

שקט – הכאב עולה. נסו להיות קשובים למה שהגוף שלכם אומר ואל תנסו ללכת כנגדו.

9. לכו לראות פיזיותרפיסט 

הפיזיותרפיסט אבחן את מקור הבעיה, יבדק מדוע כואב לכם ולמה אתם מתקשים לבצע את מה שאתם רוצים לבצע. לאחר 
מכן יתאים לכם תכנית טיפול מתאימה שתקיף את כל הנקודות שצויינו מעלה ותהיו רגועים ושקטים שהדרך להצלחה קרובה 

מתמיד. 

בונוס קטן ממני...

10 השאלות )והתשובות!( בנוגע לכאבי הגב שלכם
כמה זמן עוד יכאב לי הגב?

כשמדובר על גב תפוס ללא הקרנות לרגליים, לרוב מדובר על סדר גודל של שבועיים עד שישה שבועות.

ברגע שיש הקרנה לאחת הרגליים או לשתיהן, המצב מורכב יותר וככל הנראה זמן ההחלמה יהיה ארוך יותר. זמן ההחלמה תלוי מאוד 

במצב המטופל, כמה הוא פעיל, האם מדובר על התקף ראשון שלו או התקף נוסף לאחר התקפים בעבר. 

האם ניתן לקצר את זמן ההחלמה בעקבות גב תפוס?

כמובן! טיפול מתאים, הנחיות והדרכה נכונה הם הכלים הנכונים לטיפול וקיצור משך ההחלמה.

נחלק את הטיפול ל 3 שלבים עיקריים:

• הורדת כאב ושליטה על התהליך הדלקתי אם יש.  

• החזרה של טווחי תנועה תקינים ומלאים + שיפור כוח שריר שאבד בעקבות הכאב.  

• הדרכה ותרגול על מנת להקטין ולמנוע את הסיכון לחזרה נוספת של כאב מסוג זה.  

מה הסיכוי שכאב הגב שלי יחזור?

במידה ותשלימו את כל שלבי ההחלמה ולא תפסיקו עם תרגילי החיזוק והתנועתיות שיינתנו לכם, הסיכויים לחזרה של כאבי הגב יורדים 

משמעותית. ככל שתהיו חזקים יותר ותשלטו טוב יותר בתנועה, כך מצבכם ישתפר ויועיל להורדת הסיכוי לחזרה של כאבי הגב.

צריך ציוד מיוחד כדי להתחיל בטיפול בכאבי הגב?

ממש לא. ישנם המון תרגילים שהפיזיותרפיסט יכול לתת לכם על מנת להתחיל בתכנית חיזוק ותנועתיות וזאת על מנת להגדיל את 

האפשרות שלכם לתרגל עצמאית בבית.

האם לשים קור או חום כשיש כאב גב?

בשלב הראשוני ההמלצה היא לשים קירור. לאחר שלושה ימים, המשמעות האם לשים קירור או חימום יורדת וניתן לשים כל אמצעי 

שעוזר לכם ומקל על הכאב שלכם.



איזה ספורט טוב לי לכאבי הגב?

התשובה כאן מאוד תלויה בסיבה לכאבי הגב ולגב התפוס שלכם. אין כאן תשובה מוחלטת והדבר מאוד משתנה ותלוי בסיבה שממנה 

אתם סובלים מכאבי הגב. בנוסף, מאוד תלוי באיזה שלב של ההחלמה אתם. באופן כללי התשובה הנכונה ביותר היא שלא משנה איזו 

פעילות גופנית תבחרו, עליכם לעסוק באופן קבוע בפעילות גופנית ולבחור את הפעילות שבה אתם מרגישים הכי בנוח ובה תתמידו. 

הם אצטרך לבצע את התרגילים כל החיים?

התשובה היא שכל דבר שעוזר לכם, לדעתי כדאי להתמיד בו. ולכן אם  לאחר ביצוע התרגול שניתן לכם בפיזיותרפיה אתם מרגישים טוב, 

מרגישים חזקים, הכאב ירד ואתם יכולים לבצע פעילויות שלא יכלתם לבצע לפני כן, תמשיכו בתרגול כל עוד אתם יכולים. אם קשה לכם 

להתמיד, הקטינו את המינון או הקפידו לבקר אצל הפיזיותרפיסט באופן קבוע במרווחים גדולים כדי להתמיד ביתר קלות.

איך אדע אם יש לי פריצת דיסק?

אנשים עם פריצת דיסק יסבלו מכאב שלרוב יהיה מלווה בהקרנה לאחת הרגליים )לעיתים אף ללא כאב גב(, לפעמים יהיו "עקומים" 

כלומר בעמידה יסטו מקו האמצע, הכאב יתגבר בהתכופפות בשיעול ובהתעטשות. הדרך הכי טובה לאבחן פריצת דיסק היא תשאול, 

.CT או MRI בדיקה ואמצעי הדמיה כמו

איך כדאי לישון? באיזו תנוחה?

הכי טוב לישון על הגב, לאחר מכן על הצד והכי פחות כדאי לישון על הבטן. בכל מקרה, המטרה שלנו היא לנסות לשמור על גב במנח 

נייטרלי ותקין. בשכיבה על הצד, כדאי להניח כרית בין הברכיים ולדאוג שהצוואר שלנו לא נמצא בהטייה

לסיכום:

תשעת הטיפים המובאים במדריך לשמירה על ברכיים בריאות הם השלב הראשוני בדרך לריפוי, החלמה ותפקוד 
ללא כאבי ברכיים. 

אני מקווה שהמידע שחלקתי אתכם יהיה לכם לעזר ותפיקו את המיטב והמירב ממנו. בשבועות הקרובים אחלוק אתכם
עוד טיפים ועיצות נהדרות בנוגע לכאבי הברכיים כמו איך לדעת האם מדובר על שחיקת סחוס, רצועות או כל כאב אחר. 

אני מקווה שמדובר על התחלה נפלאה של קשר ביני לבניכם ושיחד נוכל להחזיר את מה שאהבתם לעשות 
כחלק בלתי נפרד מהחיים שלכם. 

מוקדש לבריאות שלכם

ליאור בן אלטא, 
M.P.T  פיזיותרפיה ופציעות ספורט
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