
פועלת המחלה וניתן להבחין בין מנגנוני חום, מנגנוני ליחה, מנגנוני 
 מנגנוני קור. -תקיעות או חולשה וכמובן 

כל מנגנון כזה מכיל אוסף של תסמינים וביטויים אשר ניתן למצוא 
קשר רעיוני ביניהם. כך למשל מנגנוני חום יכללו תסמינים שיכולים 

פנים אדומים, לשון אדומה,  -שקיים בגוף “ חום”להיתפס כמעין 
עצבנות, עצירות ויציאות יבשות, צרבות ופצעים בפה, פריחות בעור 

 ‘. וכו
 

ונבחן את מאפייניו נראה כי “ חום”ניתן לראות כי אם ניקח את המושג 
 כל התופעות שפורטו מקיימות אותם.

 פנים אדומים, לשון אדומה, פריחות  -חום עולה למעלה והחוצה 
 עצירות, צואה יבשה -חום נוטה לייבש 

 פצעים בפה, צרבות -חום שורף וחורך את הבשר 
 עצבנות וגרד -חום יוצר תנועה עודפת 

 
אם ניקח את מנגנון הקור עליו אנו מדברים ניתן לראות כי הוא מכווץ, 
פוגע בזרימה חופשית )כמו קרח שמקפיא נהר(, מאופיין בצבע הלבן 

כך ניתן ‘. והחיוור, נוטה לרדת מטה )כמו קור אשר יורד לעמקים( וכו
רתיעה מקור, עייפות ורצון לישון  -לאבחן אדם הסובל מתסמינים כגון 

ולהתחמם, כאבי גוף )הנובעים מחסימה בתנועה החופשית של 
 כסובל מקור.‘ הדם(, אף נוזל וסתום )פגיעה בהפצת הנוזלים( וכו

 
י “קור, ככל גורם מחלה אחר, יכול לפגוע במערכות שונות. עפ

 התסמינים, ניתן להבין היכן פגע הקור.“ מיקום”
נראה פעמים רבות בשלבים  -קור שפוגע בשכבות החיצוניות 

 רעד, רתיעה מקור, חום נמוך. -התחלתיים של מחלה 
 

שלשולים )ירידה מטה(, עצירות )קושי להניע  -קור במערכת העיכול 
 את המעיים(, תחושת קור בבטן והעדפה למזון ומשקה חם.

 שיעול, אף נוזל וסתום. -קור בריאות 
כאבי גוף שונים,  -קור שפוגע בזרימה ובתקשורת בין מערכות הגוף 

 ‘.שרירים תפוסים וכו
 

 אז מה עושים?
תקופת החורף היא תקופת הקור. כל עונה מקושרת לגורם אקלימי 

‘( יובש וכו-חום, סתיו-אשר עלול לייצר מחלות אופייניות בגוף )קיץ
 וכמובן שהקור משויך באופן אך טבעי לעונת החורף.

לאחר שהבנו שקור יכול להיות מצב עודף סביבתי אשר מכביד על 
הגוף, מתיש את הגנותיו ושואף להכנס ולגרום למחלה ובמקביל, יכול 

להיות מצב פנימי בו הגוף חלש ואינו מצליח לייצר מספיק חום 

 עיתון הרפואה הסינית הקהילתי הראשון 
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 קור ומחלות חורף -על חודה של מחט 

 דבר העורכים,
 
 .2632-ון סטיינבק, זוכה פרס נובל לספרות ב‘ג -“ מה טוב חומו של הקיץ, ללא החורף הקר שייתן לו את מתיקותו”

החורף הישראלי מתחיל לבצבץ ואנו שמחים לפרסם במהדורה זו מאמר מעניין המציג את הסתכלותה הייחודית של הרפואה הסינית על 
 ורעיונות לשמירה נכונה על בריאותכם בחורף.“ טיפים”השונות. תוכלו למצוא במאמר גם “ קור”מחלות ה

 
במטרה לשמור על הבריאות של כולנו, החלטנו לקיים לתקופת החורף, מסלול טיפול ייחודי וממוקד למצב של התקררות וצינון אקוטיים,  

 במטרה להקל ולזרז את משך זמן ההחלמה. הטיפולים בעלות מיוחדת ונגישה וכוללים דיקור סיני, צמחי מרפא, כוסות רוח ועוד 
 )פרטים נוספים בתחתית הגליון(.

         

 תום רוטנברג, אריאל חודורקובסקי וצוות המרכז -קריאה מהנה, חורף קל וחג חנוכה שמח         

יש לחשוף ילדים לאור לעיתים קרובות, לאוויר נקי ולאמנם ”
, Wan Quanמשפט זה מופיע בספרו של “. להתמודד עם קור

 אחד מרופאי הילדים המפורסמים ביותר בתקופת שושלת מינג
 לספירה(. 2044)
 
מהווה את אחד מגורמי המחלה המוכרים ביותר ברפואה “ קור”

הסינית. הוא מופיע כגורם אקלימי חיצוני )מחלות שנגרמות עקב 
)מחלות פנימיות המופיעות עקב “ קור פנימי“מזג אוויר קר( או כ

ואף מהווה מקור לדיון “( חום פנימי”תפקוד לקוי הנובע מחוסר 
נרחב באחד מספרי הרפואה המהותיים ביותר של הרפואה 

 2444-ספר עב כרס בן כ“, מסה/דיון על מחלות קור” -הסינית 
 שנים אשר נחשב לאחד מספרי היסוד בה.

 
במאמר קצר זה נדון בקצרה על  הסתכלות הרפואה הסינית על 

 גורם מחלה זה, המאפיין את עונת החורף המבוששת לבוא.
 

 אז מהו קור
המושג קור ברפואה הסינית, מתאר גורם סביבתי או פנימי הגורם 

לגוף להתנהג בצורה מסוימת המאפיינת אותו. קור כאמור יכול 
המאפיין מזג אוויר קר, מזגן, טבילה במים “ קור חיצוני”להיות 

י התנהגות הגוף “הנבחן בעיקר עפ“ קור פנימי”או ‘ קרים וכו
 י המודל הרפואי הסיני.“עפ“ קרים“והופעת תסמינים הנחשבים ל

  
קור, ככל מושג אחר ברפואה הסינית, יכול לנבוע ממצב עודף, 
מגורים בסביבה חיצונית קרה לדוגמא, או ממצב חוסר, למשל 

במצב של העדר חום. קל לנו יותר להבין את מצב העודף שתואר 
כאן כיוון שכולנו מכירים מצב בו אנו יוצאים החוצה בזמן החורף 

ומזג האוויר קר, במצב זה כולנו סובלים מצמרמורות, תחושת קור, 
 אשר מהווים כולם תסמינים גופניים של חשיפה לקור.‘ רעד וכו

 
אך מהו קור מחוסר? ובכן, מצב של קור מחוסר הינו מצב המאופיין 

ופחות מעודף מהעדר חום בתחושות או תסמיני קור הנובעים יותר 
של קור סביבתי. כך למשל נראה אדם שקר לו, הוא עייף, תאבונו 

גם בזמני הקיץ או האביב בהם אין באמת מצב של עודף ‘ לקוי וכד
 קור חיצוני.  

 
 איך נראה קור בגוף

י הביטויים שלהן “המודל הרפואי הסיני מאבחן מחלות בעיקר עפ
בגוף. יש נסיון למצוא קשר בין ביטויים שונים במערכות שונות 

בו “ מנגנון“ולטפל בקשר הזה. אותו קשר מהווה בעצם את ה



 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. 

להמרצת מחזור הדם ולחימום הגוף. יש להזהר כמובן מלבצע 
את הפעילות בזמנים קרים במיוחד, בחוץ וללא לבוש מתאים 

אך ביצוע פעילות גופנית לאורך תקופת החורף יסייע רבות 
לחיזוק הגוף, שיפור יכולת ההתנגדות לשינויי הסביבה וימנע 

 מחלות.
 

כל סוג מזון, משקה או תבלין הינם בעלי הגדרה  -תזונה חמה  (5
י המודל הסיני הרפואי, בדומה לצמחי המרפא “עפ‘ של טמפ

כך למשל “. או חמים“ קרים“הסינים אשר גם הם מוגדרים כ
קינמון ומנטה יכולים להיות מוגשים כתה רותח אך למרות 

החיצונית בה הם מוגשים, הקינמון נחשב לצמח ‘ הטמפ
משלו ‘ לכל צמח ומזון טמפ“. מקררת“בעוד המנטה ל“ מחמם”

 חמה. ‘ וחשוב בחורף להקפיד על מזונות בעלי הגדרת טמפ
 

ר )זנגביל( או מאכלים ‘ינג‘תבלינים כמו הל, קינמון, פלפל, ג
כמו שום, בצל ועוד יכולים להתווסף למנות רבות ומעבר 

לטעמם להוסיף אלמנט חם לארוחה ולשפר את יכולתו של 
 הגוף להתמודד מול הקור הסביבתי העונתי.

 
מאכלים אחרים כמו פירות וירקות טריים, מיצים טבעיים ועוד 

נחשבים לקרים ועלולים להקשות על התנהלותו של הגוף 
י כך שהגוף צריך להשקיע “בתקופה הקרה. ניתן להבין זאת ע

חום/אנרגיה בשביל לחמם את המאכלים הקרים שנכנסו לתוכו 
על חשבון החום שעליו לשלוח אל הקצוות והחלקים החיצוניים 

 של הגוף לצורך הדיפת הקור.
 

 -חימום אל מול קירור  (3
הטיפול הסיני עושה 

שימוש רב בטכניקות 
חימום שונות כאשר 

המפורסמת בהן היא 
המוקסה, שיטה בה 

שורפים עלים מיובשים 
המופקים מצמח 

הלענה ובכך יוצרים 
או אזורים שונים בגוף לצורך הרגעה, ‘ חום המוקרן אל נק

הפסקת כאב, שיפור זרימת הדם וטיפול במגוון רחב מאוד של 
מצבים ובעיות. טיפולים בחימום ומוקסה ניתנים לעיתים גם 

מ לשפר את התקשורת הגופנית ולמנוע “כרפואה מונעת ע
 החמרה של פגיעות הקור.

 
ל, חשוב “למרות הקור הסביבתי וכל הנ -חשיפה הדרגתית  (7

שהגוף ייחשף בצורה מידתית והדרגתית לסביבה ולמאפייני 
מ שיוכל לבצע תהליך הסתגלותי עונתי. “מזג האוויר שבה ע

לכן, גם בחורף, לצד התנורים, השמיכות, מחממי הידיים 
והפוך, חשוב לצאת קצת החוצה לבושים היטב, לנשום אוויר 

נקי תוך הצמדת הלשון לחיך או נשימה מחממת מהאף, ללכת 
קצת ברגל, לרוץ, לזוז ולתת לגוף להסתגל כדי להמריץ את 

מערכותיו השונות ולא לגרום להן להתנוון בסביבה מלאכותית 
ממוזגת. כמובן שלאחר סיום הפעילות כדאי לחזור הביתה 

 ולאכול ארוחה חמה ומתובלת היטב. 

כדי לפעול בצורה יעילה, אנו 
יכולים להבין מספר דברים על 

 -מניעה של קור בחורף ובכך 
 מניעה של מחלות.

 
יש לציין כי קור )חיצוני בעיקר( 

נתפס כגורם מחלה אשר 
אל הגוף דרך השכבות “ חודר”

החיצוניות )עור, שרירים( או 
דרך פתחי הגוף השונים )פה 

 ואף בעיקר(. 
 
העור  -חומת המגן  (2

מהווה את השכבה 
הראשונה שבאה 

במגע עם הקור. כאשר 
הקור פוגע בעור הוא גורם לכיווץ כלי דם ופוגע בהזנה 

של דם אל השרירים )דבר המוביל לרעד וקשיחות 
י לבוש חם וארוך בתקופת “בשרירים(. הגנה על העור ע

החורף היא הדבר הראשון שיסייע במניעת חדירת הקור 
החיצוני ויש להפקיד על כך גם ובמיוחד בעונות המעבר 
בהן הימים עדיין חמים אך הלילות קרים. מרגע שהופיע 

הקור בפעם הראשונה בשנה יש להיערך ולהתלבש 
 בהתאם. 

 
ניתן לראות למשל כי בלבוש הסיני המסורתי, קיים רצון 

“ הצווארון הסיני”לכסות את העור ולהישמר מפני הקור. 
הצמוד והגבוה מאפשר כיסוי של אזור העורף אשר 

 נחשב לאזור פגיע במיוחד לקור.
 

פתחי הגוף ובעיקר האף  -חימום נקודות התורפה  (2
והפה נחשבים למקומות בהם יכול קור לחדור ישירות 

פנימה אל תוך הגוף ואל האיברים הפנימיים. יש 
להקפיד לנשום דרך האף בו ריבוי כלי דם מאפשר 

סחרור וחימום האוויר הקר שנכנס אל הגוף. בנשימה 
דרך הפה כדאי להצמיד את הלשון לחיך העליון. כלי 

הדם העבים שתחת הלשון יוצרים גם הם פעולת חימום 
 של האוויר לפני כניסתו אל הריאות. 

 
האוכל הסיני המסורתי, כולו בעל  -אוכל ושתייה  (6

וזאת כדי ‘( טמפרטורה חמה )מאודה, מוקפץ, מבושל וכו
למנוע ממזון קר להכנס אל הגוף. בהמשך לסעיף 

הקודם, גם כאן אנו פגיעים לחדירה של קור באופן ישיר 
דרך הפה, הפעם אל הקיבה, דבר שיכול להוביל לשלל 

שלשולים, כאבי בטן, גזים  -תסמיני קור פנימי כגון 
חשוב להקפיד ‘. ונפיחות, עייפות וכבדות בגוף וכו

לשתות שתייה חמה )תה למשל( במהלך היום ולהקפיד 
 לאכול ארוחות חמות ומבושלות.

 
כיוון שקור נוטה לכווץ ולייצר תקיעות, יש  - תנועה (0

י פעילות גופנית מתונה אשר מסייעת “להתנגד לכך ע

 ח“ש 011-התקררתם? חטפתם וירוס פתאומי? בואו לאבחנה + טיפול ב

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

 
במסגרת הטיפול יגיע המטופל לפגישת אבחנה בה תתבצע הערכת מצב מקיפה ולאחר מכן 

במידת הצורך ניתן יהיה להמשיך לעוד שני יינתן טיפול במטרה להקל ולזרז את ההחלמה. 
. הטיפולים מיועדים לטיפול ממוקד במצבים לטיפול₪  96טיפולים נוספים בעלות של 

 חריפים/אקוטים בלבד של התקררות.  
 

דיקור סיני, צמחי מרפא סיניים, כוסות רוח, : הטיפולים מיועדים לכל בני המשפחה וכוללים
 י שיקול רפואי(.  * צמחי המרפא אינם כלולים במחיר המסלול.“)עפ ועודאמצעי חימום 


