
החיצונית ואחראית על הדיפה ולחימה בגורמי מחלה שונים במקביל 
 להתאמת הגוף בצורה אופטימלית לסביבה.

 
ביניהם  -בריאותה ותקינותה של מערכת זו מושפעות מגורמים רבים 

תזונה נכונה, פעילות גופנית, הקפדה על איזון בין מנוחה לעבודה, 
מצב נפשי וגורמים מולדים ותפקודה נשמר כל עוד היא מסוגלת 

להיות מופצת, ללא 
“ חסימה”הפרעה וללא 

ולמלא את כל חלקי הגוף 
 “.חומה“כ
 

י “מערכת זו מופצת, עפ
י “המודל הרפואי הסיני, ע

פעולת מערכת הנשימה. 
הנשימה משמשת כמעין 

מפוח אשר מסייע 
להפיץ, לשלוח ולפרוס 

את ההגנה על חלקי 
 הגוף השונים.

 
פגיעה במערכת הנשימה עלולה לפגוע ביכולתו של הגוף להגן על 

י “הצבת אתגר וחסימה של הפצת המערכת המגנה )ע -עצמו ולהפך 
 גורם מחלה כזה או אחר( עלול לפגוע ישירות במערכת הנשימה.

היתקלות במחלה לכן, עלולה לייצר את התסמינים האופייניים 
שניתן להתייחס ‘ נזלת, שיעול וכו -המשויכים למערכת הנשימה 

אליהם כאל נסיון של הגוף להפעיל מחדש את המפוח ולדחוף החוצה 
את המחלה שחדרה אליו ובמקביל, תסמינים אופייניים למערכת המגן 

אשר מציגים מצב של חסימת ‘ צמרמורות, רעד, קשיון שרירים וכו -
ההפצה ותקיעות. תקיעות מחד ונסיון לפרוץ דרכה מאידך עלול לייצר 

 חום ולכן קיימת פעמים רבות גם עלייה של חום הגוף.
 

 קרב הענקים -השלב האקוטי 
לא עוד חומה חזקה המפרידה בין הסביבה לבין הגוף, כעת, בשלב 

הראשון למחלה הסביבה החיצונית וגורמי המחלה שבה חדרו אל 
הגוף ואל שכבותיו החיצוניות. שלב זה מורכב מכמה גורמים בהם יש 

 לטפל. 
 

ראשית, חדירת הסביבה ובראשה פתוגן קור, אל תוך המערכת 
ביכולת ההפצה של המערכת המגנה ולכן  תקיעותהגופנית גורמת ל

 .חוםעלולה ליצור 

 עיתון הרפואה הסינית הקהילתי הראשון 
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 טקטיקת הלחימה במחלות החורף -על חודה של מחט 

 
 דבר העורכים,

חודש דצמבר מאחורינו ואנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה. במהלך השנה האחרונה עבר המרכז שינויים רבים, קיים אלפי טיפולים 
וראה מקרים רבים ומגוונים. השנה, במקביל לקליניקה הקהילתית הפועלת כל ימות השבוע ומטפלת במגוון רחב של בעיות רפואיות אנו 
מפתחים את קליניקת ההתמחות בילדים של המרכז. הקליניקה מתמחה בטיפול יעיל, פשוט, נגיש ועדין בצמחי מרפא לילדים מגיל כמה  

 ‘. חודשים ועד לתחילת גיל ההתבגרות. עיקר הטיפול הוא בבעיות עיכול ונשימה, אף אוזן גרון, מחלות חורף וכו
בין אם סביבתי או פנימי, כגורם מחלה. בגיליון זה נרחיב עוד ונדגים “, קור“בגיליון הקודם סיפרנו קצת על יחסה של הרפואה הסינית ל

מ להחליט איך לטפל בו באופן אישי, חשיבות “מדוע חשוב לבצע אבחנה מבדלת לכל מטופל ע -כיצד בא הדבר לידי ביטוי בקליניקה 
)מחלה שארעה בעבר, החלישה את הגוף “ מחלה תקועה”הטיפול בשלבים כטיפול המותאם להתקדמות המחלה וגם, מצבים בהם קיימת 

 וגרמה לתסמינים מתונים אך כרוניים(.

 מאחלים קריאה מהנה,               
 תום רוטנברג, אריאל חודורקובסקי וצוות המרכז       

” 
בשמן העממי הן שם כולל למגוון מחלות “ מחלות חורף

ויראליות וחיידקיות אשר תוקפות לרוב בעונת החורף וכוללות 
כ שלל תסמינים וסימנים. כולנו מכירים את כאב הגרון, “בד

הנזלת, השיעול המתמשך עם הליחה, הצמרמורות והרתיעה 
הן נחשבות למחלות קצרות אך פעמים רבות ניתן ‘. מקור ורוח וכו

לראות כי לאחר מחלה בת מספר ימים, המטופל מחלים אמנם אך 
 נשאר עם תסמינים מסוימים באופן כרוני. 

 
“, מאז ההתקררות לפני שנה האף שלי כל הזמן סתום ונוזל”
 “, השיעול הזה קיים אצלי כבר שנתיים, מאז השפעת”
כל יום בבוקר יש לי ליחה.. אני חושבת שזה מאז שהתקררתי ”

 “.לפני כמה שנים ופשוט לא יצאתי מזה
 

בגיליון הקודם הסברנו על אחד מגורמי המחלה המוכרים 
השפעת עודף “, קור” -והחשובים ברפואה הסינית והוא כמובן ה 

קור חיצוני או העדר חום פנימי על תפקוד הגוף, יצירת מחלות 
והחלמה מהן. הרפואה הסינית, ציורית בשפתה, מתייחסת למחלה 
כהתקפה חיצונית על הגוף אשר מנסה לחדור פנימה מחד ומאידך 

 מעוררת לחימה פנימית בה, מצד הגוף. 
 

במאמר זה נסביר כיצד אנו מטפלים במחלות חורף שונות אשר 
מהם השלבים, עיקרון “. קור”כ בפתוגן )גורם המחלה( “מקורן בד

הטיפול וכיצד זה עובד. נראה גם כיצד ניתן להתאים את המודל 
י “הטיפולי באופן יעיל ודינאמי במיוחד לכל מטופל ומטופל עפ

תסמיניו ומצב מחלתו ובכך לאפשר טיפול מדויק ומותאם אישית 
 בכל שלב במחלה.

 
 החומה הגופנית הסינית מול האויב החיצון -שדה הקרב 

בחורף, תנאי מזג האוויר ותנאים נוספים מאפשרים למחלות 
מסוימות להיות נפוצים יותר ועמידים יותר. ישנם חיידקים ווירוסים 

מסוימים, הגורמים לתחלואי החורף הנפוצים, שלהם קיימת 
מעטפת מגנה שמתפרקת ומתפקדת פחות טוב בחום. לכן בקיץ, 

עקב החום, הם פחות נפוצים ועמידים ובחורף הקר, קל להם יותר 
לשרוד. זו אחת מהסיבות למשל בגינה העלאת חום הגוף חשובה 
כמאפשרת פגיעה במעטפת הזו והשמדה מהירה יותר של הוירוס/

 י מערכת החיסון. “חיידק  ע
 

הרפואה הסינית רואה את תפקוד מערכת החיסון כמערכת מגנה 
אשר מופצת בין רקמות הגוף השונות ומצויה בין היתר מתחת 

לעור. מערכת זו משמשת כחוצץ בין הגוף הפנימי לסביבה 



בדומה ללקיחת דקסמול למשל )שאינו מטפל בגורם המחלה )וירוס/
חיידק( אלא רק מקל על התסמינים(, הטיפול הסיני שואף להתאים את 

י ביטוייו ואף לטפל באופן “י תסמיניו ועפ“תהליך הריפוי לכל מטופל עפ
 ישיר בגורם המחלה.

 
לאחד אשר סובל מנזלת ואף סתום תותאם פורמולה אחת בעוד 

 לאחרת הסובלת מכאב ראש, צמרמורות וחום תותאם אחרת.
מטרת שלב זה אם כן היא לסייע לגוף להביס את המחלה ולסיים את 

הקרב האגרסיבי עם פגיעה מינימלית אשר עליה יתגבר הגוף בשלבים 
הבאים. טיפול שגוי בשלב זה עלול להחליש את הגוף ולגרום לפגיעה 

 קשה יותר שתצריך שיקום ארוך ומסובך יותר.
 

 הצטברות -השלב הפוסט אקוטי 
הקור גרם לתקיעות, תקיעות יצרה חום, חום פוגע ומייבש את נוזלי 

הגוף. המחלה פגעה בריאות והחלישה אותן וכעת, במידה והמחלה לא 
 לגמרי, מגיע השלב הפוסט אקוטי.“ עברה”טופלה כראוי ולא 

נשאר שדה קרב ריק אך פגוע “ מלחמה הגדולה“בשלב זה, לאחר ה
אותו יש לשקם. הגוף הצליח כבר להתגבר בעצמו על מחלת החורף 
אך הנזק שנגרם השאיר אותו חשוף ובהסתכלות פשוטה יותר כאילו 
לא הצליח לשחרר את המחלה לחלוטין. עקב חולשה גופנית קודמת, 

י המחלה, “טיפול לא מתאים או פשוט החלשת הגוף יתר על המידה ע
המצב לא עבר לחלוטין ובשלב זה 

 התסמינים הם אחרים.
 

כעת, נוכל לראות בבירור מצבים 
כרוניים יותר, לרוב מלווים בתסמינים 

 של פגיעה במערכת הנשימה.
בשלב זה אנו רואים פעמים רבות 

אנשים אשר אינם חולים כבר, אבל 
 עדיין אינם בריאים לגמרי.

כאבי הגוף נעלמו, אין צמרמורות, 
שיעול הנזלת השתפרה אבל נשאר 

עיקש, ליחה, מרגישים עדיין 
חולשה והאף פעמים רבות סתום 

אלו הם התסמינים או נוזל. 
 הבולטים של שלב זה.

 
 ניקוי וויסות -הטיפול בשלב הפוסט אקוטי 

השיעול, הליחה והתחושה הכללית עלולים להמשך למשך שבועות 
ואף חודשים בשלב זה. הגוף אמנם התגבר על המחלה אך הוא מותש 

מהמאבק בה ואינו מצליח לשחרר את שאריותיה. דמיינו שדה קרב 
גדול לאחר מלחמה. האזור פגוע, פצוע, קיים חוסר סדר ודברים אינם 

יש לסלק עודפים מחד  -ולווסת “ לסדר”במקומם. בשלב זה יש צורך 
 מ להחזיר את המצב לקדמותו.“ומאידך, יש לתמוך בגוף ע

 
מצב זה נחשב למסובך ורגיש לטיפול. קיימת ליחה אותה הגוף מנסה 

י שיעול אך מאידך, הגוף אינו חזק מספיק בשביל לשחררה “לסלק ע
 ונחלש כל העת עקב ההכבדה הליחתית.

קיים רצון לווסת את מעברי האף אך החולשה אינה מאפשרת שליטה 
 טובה בו והאף נשאר סתום.

ניקח למשל את תסמין השיעול לצורך הדיון, פעמים רבות הטיפול 
שיבחרו בו יהיה טיפול מפסיק שיעול. למרות שקיימת ליחה במערכת, 

השיעול הוא התסמין עליו מתלוננים ולכן סירופים למיניהם, סוכריות 
 נלקחים במטרה להפסיקו.‘ מציצה וכו

 
 . כשיש שיעול, יש ליחהי ההסתכלות הסינית, “עפ

בין אם השיעול רטוב וליחתי, בין אם מלווה בליחה מועטה וצמיגית ובין 
אם יבש במיוחד, עצם קיומו מעיד על הימצאות גורם מכביד וליחתי 

 במערכת אותו יש ראשית לסלק ובכך להקל על השיעול.
 

ניתן להבין את המצב אם נחזור לדימוי בו בחרנו קודם לפעילות 
של הריאות. הליחה תקועה ומקשה על המפוח לפעול, “ מפוח“ה

מ “המפוח, אשר עובד כעת נגד התנגדות, נדרש לדחוף חזק יותר ע
לסלק את הליחה. באם נסלק את הליחה נקל על פעילותו החלקה של 

עיקרון הטיפול בשלב זה אם כן יהיה סילוק המפוח והשיעול יוקל. 
 ליחה והפסקת שיעול.

 
למרות הנטייה ההגיונית לבחור בצמחים ופורמולות מייבשות ליחה, 

דווקא בשלב זה יש להיזהר איתן ואף להעדיף לבחור דווקא 
 בפורמולות מכייחות ומוסיפות נוזלים. 

בנוסף, עקב הקשר בין המערכות בו דנו קודם לכן, מערכת 
הנשימה אשר נחשבת למערכת עדינה ופגיעה, נפגעת מחדירת 

 .פגיעה בריאות -המחלה 
 

 י מיקום וסוג הפגיעה גם כן:“את תסמיני המחלה ניתן לחלק עפ
צמרמורות, נוקשות ותפיסות  -קור תוקע את מערכת המגן 

 בשרירים, כאבי ראש, כאבי גוף. 
 עליית חום גוף, גרון אדום ונפוח, עיניים אדומות ושורפות. -חום 

 שיעול, ליחה, נזלת ואף סתום, קוצר נשימה. -פגיעה בריאות 
 

כמובן שלא כל התסמינים חייבים להופיע בכל מחלה ומחלה. 
בכל מצב ולכל מחלה קיימים הביטויים הייחודיים לה, אך ניתן 

 6לראות כי כל הביטויים למחלות אלו נובעים לרוב מאותם 
מנגנונים בסיסיים בשלב זה 

 של המחלה.
 

 הטיפול בשלב האקוטי
כעת, כאשר הבנו קצת מהי 

צורת השפעת מחלת החורף 
 6על הגוף והגדרנו את 
המנגנונים הבסיסיים 
האחראיים על ייצור 

התסמינים השונים, ניתן 
לקבוע עיקרון טיפול לשלב 

 זה.
 

באופן כללי תסמינים גופניים ונפשיים שונים מתחלקים 
רעד, פנים  -ביטויים קרים י אופי הביטוי. “לקטגוריות עפ

 -סימנים חמים אל מול ‘ חיוורות, כאבי גוף, נזלת שקופה וכו
בספר ‘. גרון אדום נפוח וכואב, עיניים אדומות, חום מדיד וכו

שנים  2044הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב, ספר בן 
המהווה את הבסיס התיאורטי והקליני של הרפואה הסינית 

מה שקר, חמם אותו, מה שחם ”המסורתית והמודרנית, נכתב 
עיקרון טיפול זה מרמז על כך שהשימוש בצמחי “. יש לקרר

מרפא צריך לכלול צמחים בעלי אופי הפוך לתסמיני הגוף. באם 
התסמינים מוגדרים כקור יש להשתמש בצמחים חריפים וחמים 
ובאם התסמינים מוגדרים כחום יש להשתמש בצמחים קרירים. 

 ולהפך.“ לפזר”בנוסף, אם יש תקיעות צריך 
המנגנונים הפגועים עקב מחלת הקור החורפית  6אם ניקח את 

 ניתן להבין כי בטיפול, עלינו לפעול בצורה הפוכה להם.
 יש לחמם -אם קיים קור 

 יש לפזר ולהניע -אם קיימת תקיעות 
 יש ליזע ולקרר. -אם התקיעות יצרה חום 

 על הפגיעה במערכת הנשימה נתעכב ונרחיב בשלב הבא.
 

בשלב זה, עיקר הפורמולות הניתנות מכילות צמחי מרפא 
מ לסלק את הקור( “המוגדרים ברפואה הסינית כחמימים )ע

‘ ר, בצל וכו‘ינג‘מ להניע וליזע(. צמחים כמו קינמון, ג“וחריפים )ע
ניתנים פעמים רבות כחלק מפורמולת הצמחים במטרה להיאבק 

בקור שחדר, להפיץ מחדש את מערכת המגן, ליזע את החום 
שנוצר כתוצאה מהתקיעות ולהשיב את הגוף לאיזונו מול 

י עקרונות הטיפול “הסביבה. הפורמולות בשלב זה נבחרות עפ
 י התסמינים.“של חימום, הנעה ויזוע ומותאמות עפ

 
במצב בו הנזלת חמורה יותר תינתן פורמולה חריפה חמימה 

הפועלת על האף, במצב בו תפיסות השרירים וכאבי הגוף 
חריפה חמימה אשר מתמקדת בהפצה  -והראש חמורים יותר 

והפסקת כאב. בנוסף, ולמרות האמור לעיל, במצבים בהם 
החום גבוה יותר או שסימניו דומיננטיים )כאב גרון למשל(  
הדאגה בטיפול תהיה מפגיעה של החום עצמו בגוף ולכן, 

למרות שהמצב הראשוני נגרם אולי מקור, כעת גורם המחלה 
החדש הוא חום המצוי עדיין בשלב חיצוני והתחלתי ולכן, את 
הצמחים החמימים והחריפים נחליף בצמחים קרירים. מנטה, 

עלי תות, פרחי חרצית ואף זרעי סויה נחשבים לצמחים קרירים 
אשר יהיו בשימוש בשלב זה בתוך פורמולה ופעמים רבות 
מתווספים להם צמחים רבים אחרים )לחלקם אגב ידועה 

 פעילות אנטיביוטית, דבר המתאים גם באופיו לטיפול המערבי(.
 

ניתן לראות אפוא כי בשונה מטיפול גורף לכל מחלות החורף 

הליחה, כגורם צמיגי ”
הנמצא במערכת 
אמורה להישטף 

החוצה ולכן נקיטת 
דרכי טיפול מייבשות 

עלולה לגרום 
להצמגה נוספת 
בליחה ותקיעה 

 ”חמורה יותר שלה.

בשונה מטיפול גורף ”
לכל מחלות החורף 

בדומה ללקיחת 
דקסמול למשל, הטיפול 

הסיני שואף להתאים 
את תהליך הריפוי לכל 

י תסמיניו “מטופל עפ
 “י ביטוייו.“ועפ



מערכתית, הרי שהגוף פועל בצורה טובה והפרוגנוזה )הצפי לריפוי( 
טובה. גם אם קיימים התקפים בשלב זה יש להתעקש על הדרך. 

פעמים רבות ההתקפים חלשים יותר, מועטים יותר וההחלמה מהם 
 מהירה ומלאה יותר. 

 
הפורמולות בשלב זה מתונות יותר, במינון נמוך יותר ופועלות לאורך 

זמן. יש לתת לגוף זמן להחלים ולהבשיל מחדש כדי שיוכל לעמוד איתן 
אל מול שינויי הסביבה ומחלות שונות בה. בשלב זה אנו בעצם בונים 

 מחדש את החומה בשדה הקרב שלנו שטופל ונוקה. 
 

 חשיבות העבודה בשלבים
אנו רואים כי בשדה הקרב כמו במערכה הגופנית על בריאות האדם, 

 יש חשיבות לשלבים השונים והתאמתם המדויקת למצב.
בשלב הראשון, העימות האגרסיבי בין כוחות הגוף לבין המחלה הוא 

קריטי ביכולת להחלים בצורה מלאה. הגוף החזק נלחם במחלה 
חזקה, במידה והגוף חלש יותר יש צורך להשלים את הכוחות עם 

טיפול. מאידך, טיפול לא מתאים עלול בשלב זה לעכב ולפגוע 
 במלחמתו של הגוף ממש כמו ציוד לא תקין בקרב.

 
י תסמיניו ומצבו “על הטיפול להיות ממוקד, מותאם לכל מטופל עפ

שכן חיזוק בשלב מוקדם זה עלול להכביד “ התקפי”ובעיקר בעל אופי 
על מערכות הגוף ולהתקיל את פעולתן החזקה והנחוצה בשלב 

 האקוטי.
 

בשלב השני, אבדות בשני הצדדים. המחלה נחלשה וכבר אינה קיימת 
בגוף אך גם הגוף חלש ופגיע מאוד. תסמינים שונים נוטים להיתקע 

שיעול, נזלת “. לא לגמרי יצא מזה”בשלב זה ולגרום לכך שהמטופל 
כרונית ואף סתום, חוסר תאבון וחולשה, כל אלו מדגישים את חשיבות 

כבר אין קרב וכעת יש צורך לסדר ולנקות את השטח כדי  -הוויסות 
 להכינו לבנייה מחדש.

 
מה שלא נצליח לנקות בשלב זה יישאר כאנדרטה לקרב שהיה וישמש 

תמיד כנקודת תורפה בחומה החדשה שנבנה. ליחה שלא תסולק 
לגמרי עלולה בשלב מאוחר יותר לצוף שוב ולהתחבר למחלה חדשה 

שתתקוף, להשאיר את הגוף בנקודה נחותה בתחילת הקרב הבא 
 ולהגדיל את הסיכון לפגיעה משמעותית יותר.

 
לאחר ששדה הקרב פנוי ומוכן יש לשקם את החומה ולבנותה מחדש. 

כשם שניקיון השטח חשוב, כך גם הבניה מחדש אשר תציב חומה 
 והגנה חזקה יותר מבעבר ותיצור עמידות גופנית לאורך זמן.

כשם שרומא וחומת סין לא נבנו ביום אחד, ממש כמותן, גם כאן מדובר 
לזמן רב. בשלב זה, “ שקט ושלום”על תהליך מתון והדרגתי שמטרתו 

עבודה עם צמחים אינטנסיביים העובדים נקודתית על תסמינים תפגע 
במערכת. הגוף מצליח לתפקד “ שאננות”בחיזוק החומה ועלולה לייצר 

“ סוכריות“כמו שצריך רק כל זמן שהוא מקבל הנחות, סיוע ועזרה ו
ואינו יכול לשמור על מעברי האף פתוחים, על הריאות נקיות מליחה 

בעצמו. בשלב זה יש לבנות חומה חזקה, ללא עזרה ‘ ושיעול וכו
 והישענות על גורמים מקלים כדי לייצר חוסן.

 
לסיכום, הטיפול הסיני במחלות החורף ובכלל, נחשב לרב שלבי, רב 

מערכתי וממוקד בביטויים השונים אותם מציג המטופל. הטיפול שואף, 
בכל שלב לסייע לגוף בנסיונו לחזור לאיזון תוך דחיקת גורמי המחלה 

 מחד ומאידך עידוד הגוף לשיקום ובניה חזקה וטובה יותר. 

הליחה, כגורם צמיגי הנמצא במערכת אמורה להישטף החוצה 
ולכן נקיטת דרכי טיפול מייבשות עלולה לגרום להצמגה נוספת 
בליחה ותקיעה חמורה יותר שלה. ואכן בשלב זה הפורמולות 

את הליחה “ שוטפות”שבשימוש הן פורמולות צמחים אשר 
 ומאפשרות ניוד טוב יותר שלה אל מחוץ לגוף.

 
בשלב הבא, לאחר שהליחה פחתה והיא מימית יותר, ניתן 

לייבש את שאריותיה עם צמחים מייבשים ולעבור לשלב הטיפול 
 האחרון.

 
 חיזוק -השלב האחרון 

נגמר כבר מזמן, שדה הקרב פונה מפצועים והאזור “ קרב“ה
 זהו זמנו של החיזוק.  -נקי, מסודר ומוכן לבנייה מחדש 

 
הוויסות הניקיון והסידור “, מיליטנטים“לאחר החימום וההפצה ה

מחדש המאזנים מגיע השלב בו צריך לשקם ולבנות מחדש את 
הגנותיו של הגוף ולחזק את מערכותיו השונות. שלב זה כבר 
אינו מתאפיין בתופעות ותסמינים חריפים, אין בו את הנזלת, 
כאב הראש והשרירים, השיעול העיקש או הליחה. בשלב זה 

עייפות, תאבון  -כ תסמינים מתונים ועדינים יותר “נראה בד
 ‘.מופחת, רגישות מסוימת לקור וכו

 
פעמים רבות, לאחר טיפול נכון ומדויק בשלב השני, הגוף 

 מתאושש בעצמו ומצליח להשתקם ללא עזרת הטיפול. 
גוף האדם שואף תמיד לתקן ולרפא את עצמו ולכן, במקרים 

רבים, עצם סילוק העומס על המערכת שנוצר מהתקפת המחלה 
 מאפשר לגוף לקיים את שלב הצמיחה מחדש ועצמאית.

עם זאת, מטופלים רבים מגיעים לקליניקה מספר חודשים 
לאחר מחלה כאשר הם כבר בריאים, נטולי תסמינים אך 

רגישים מאוד לכל התקפה מחודשת ונוטים לחלות לעיתים 
תכופות. כאן בעצם חשיבותו של שלב זה. היכולת לחזק את 

הגוף מחדש, לבנות את חומותיו ולשפר את חוסנו בשביל למנוע 
 הישנות וחזרה של המחלה ויצירת פגיעה מחודשת.

 
 “בלי סוכריות” -הטיפול בשלב החיזוק 

המטרה העיקרית בטיפול בשלב זה היא לעבוד עם פורמולות 
בעלות אופי מחזק, מזין, בונה שאינן מכילות צמחים אשר 

עובדים באופן ישיר על הבעיה. באם התחלנו מנזלת ואף סתום 
בשלב האקוטי אשר טופל באמצעות תרסיסי אף ודקסמול 

י פורמולה מווסתת ומנקה “ובשלב הפוסט אקוטי טופל ע
המכילה צמחים שעובדים על האף כדי להמשיך ולשפר בו את 

המצב, הרי שבשלב זה מטרתנו היא לחזק את הגוף ולבחון את 
 השיפור באף מעצם החיזוק העמוק והמערכתי.

 
“ סוכריות”במילים אחרות, אם קודם טיפלנו במנגנון אך הוספנו 

צמחים אשר עובדים באופן ישיר על הבעיה )פותחי אף,  -
הרי שעכשיו אנו עובדים עם ‘(, מייבשי נזלת, מפסיקי שיעול וכו

ודורשים ומצפים “ סוכריות”פורמולת צמחים מחזקת בלי אותן 
שהגוף ימשיך את השיפור בתסמינים גם ללא עבודה ממוקדת 
 עליהם. שלב זה מראה על חוסנו של הגוף ויכולת השיקום שלו.

 
אם מצב האף משתפר ללא השימוש בצמחים לאף ורק מעבודה 

 רפואה סינית ומרתון.“ דיקור ספורט” -שאלות ותשובות 

שלום רב, אני ספורטאית ומתאמנת לתחרות  - 62בת ‘ מ
מרתון שתתקיים בעוד מספר חודשים. אני מקפידה מאוד 
על אימונים נכונים, תזונה ואורח חיים מותאם אך מרגישה 

לעיתים כי העומס הרב באימונים מצטבר ועלול ליצור 
פגיעה בסופו של דבר. האם יש דרך לשמר או לתחזק את 

 הגוף בתהליך אינטנסיבי שכזה?
 
שלום רב, שאלתך מעניינת ומראה כי את מודעת לגופך ‘ מ

 ולתהליך העצים שאת עוברת כעת בדרכך אל יעד התחרות.
אכן, במתכונת אימונים שכזו, העומס הגופני רב, משאבי הגוף 

מנוצלים באחוז גבוה ויש לשמור באופן קפדני על אורח חיים 
המאפשר זמן מנוחה, שיקום והתחזקות. הרפואה הסינית 

תפסה כותרות לאחרונה כאשר נחשף בשתי האולימפיאדות 

האחרונות כי ספורטאים רבים, סינים ומערביים נהנים מיתרונותיה 
הרבים ומצליחים בכך להשתקם מפציעה בצורה מהירה ונכונה יותר, 

לחזק את גופם ולטפל בבעיות נקודתיות בצורה מערכתית ובנוסף, 
 אף לשפר את ביצועיהם.

אנו מזמינים אותך להגיע לפגישת אבחנה בה נוכל להבין בצורה 
טובה יותר את אופי פעילותך, מצב הגוף בתהליך האימון בו את 

מצויה ובעיות נילוות באם קיימות. על בסיס האבחנה נוכל לבנות את 
תוכנית הטיפול אשר מטרתה ליווי ותמיכה בגוף וחיזוקו אל מול 
התהליך האינטנסיבי שאת עוברת, טיפול בפציעות או תחושות 

 שעולות במהלך האימון וסיוע במיקוד הנפשי הדרוש לצורך התחרות.

 
 יש גם לכם שאלה? צרו איתנו קשר 

sinitbakehila@gmail.com 



 ...אודות המרכז   
 

אריאל ידי -בחיפה, על 2442מרכז "רפואה סינית בקהילה" נוסד בשנת 
 מטפלים מוסמכים לרפואה סינית מסורתית,  - חודורוקבסקי ותום רוטנברג

 בוגרי לימודים מלאים בארץ ולימודים מתקדמים בסין .
 

המרכז הוקם במטרה לאפשר לקהילה המקומית לקבל מענה רפואי משלים 
לבעיות רפואיות שונות באמצעות כלי הטיפול היעילים של הרפואה הסינית 

 המסורתית.
 

, שלה תשתית חברתית-הקליניקה הקהילתיתלב ליבו של המרכז הינו 
מקצועית ענפה המאפשרת ביצוע של טיפולים בדיקור סיני בתדירות גבוהה, 

 במטרה לענות על הצורך הרפואי ובמחירים הוגנים. 
 

 הקליניקה הקהילתית נשנעת על ארבעה עמודי תווך: 
 צוות מטפלים מוסמך | מחירים הוגנים | שילוב כלי טיפול | זמינות גבוהה

 
 הקליניקה הקהילתית מתמחה בטיפול בכאב, שיקום ורפואה פנימית.

 
אשר מתמחה בטיפול קליניקת התמחות בילדים ותינוקות בנוסף, קיימת 

הרבולוגי )צמחי( במחלות ילדים ותינוקות בדגש על מחלות אף, אוזן, גרון, 
 נשימה ועיכול.

 
צמחי המרפא הסיניים שימשו מאז ומעולם כטיפול הבחירה בילדים ותינוקות. 

שילוב של פשטות, העדר תופעות לוואי, גישה עדינה ולא חודרנית הופכים את 
 הטיפול בצמחי מרפא סיניים לכלי טיפול יעיל ואפקטיבי למגוון מחלות ילדים.

 
של המרכז, כגון: מחלקת ההדרכה כמו כן, מתקיימות פעילויות שוטפות של 

קורסים מקצועיים, הרצאות לקהל הרחב, ימי עיון וסדנאות. מטרת המחלקה 
היא לקדם ולשפר את הרמה המקצועית של המטפלים בארץ ולחנך את 

האוכלוסייה האזרחית המקומית להכרה נכונה של הרפואה הסינית ותפקידה 
 במערך הבריאות הציבורי.

 
 ליצירת קשר:  

 Sinitbakehila@gmail.com -קליניקה קהילתית                    
 Sinitkids@gmail.com -קליניקת ילדים ותינוקות                    

הצטרפו לרשימת התפוצה דרך אתר האינטרנט 
 לקבלת עדכונים שוטפים אודות הפעילויות 

 השונות של המרכז.

 ,   ח י פ ה   26כ ת ו ב ת :   ש ד ר ו ת   מ ו ר י ה   

 40-3606646ט ל פ ו ן :   

 sinitbakehila@gmail.comמ י י ל :   -א י 

 www.sinit-bakehila.co.ilא ת ר   ה ב י ת :   

 אין לצלם, להעתיק, להקליט או לשכפל בכל דרך שהיא של קליטת מידע והפצתו קטעים כלשהם מעיתון זה. 
 ל. “שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בעיתון זה אסור בהחלט ללא רשות מפורשת בכתב מהמו

 
 המלצות  והעצות בעיתון זה אינן תחליף להנחיות של רופא או מטפל מקצועי. 
 כל ניסיון של הקוראים ליישם את המידע בעיתון זה הוא על אחריותם בלבד.

 -חפשו אותנו גם ב

 

 ח“ש 044אבחנה + טיפול ב  -התקררתם? חטפתם וירוס? מצוננים? עכשיו 

פותח את שעריו לכל צרה שלא תבוא “ רפואה סינית בקהילה”מרכז 
 ומאפשר לבצע טיפול ממוקד להתקררות במקרים חריפים/אקוטיים. 

 
במסגרת הטיפול יגיע המטופל לפגישת אבחנה בה תתבצע הערכת 

מצב ולאחר מכן יינתן טיפול בדיקור במטרה להקל ולזרז את 
 ההחלמה לצד פורמולת צמחי מרפא. 

 
₪  04במידת הצורך ניתן להמשיך לטיפולים בודדים בעלות של 

כ( כדי ללוות את המטופל “סה 6טיפולים נוספים ) 2לטיפול ועד 
 בתהליך ההחלמה. 

 
הטיפולים בודדים )ללא צורך בהתחייבות לסדרה( לטיפול ממוקד 

 של התקררות.חריפים/אקוטיים בלבד במצבים 
 

  הטיפולים מיועדים לכל בני המשפחה! )בילדים ובתינוקות

 הטיפול באמצעות צמחי מרפא בלבד(.

  :דיקור סיני, צמחי מרפא סיניים, כוסות הטיפולים כוללים

 רוח, אמצעי חימום ועוד.

 .צמחי המרפא אינם כלולים במחיר 


