


יבנה מקבלת החלטה בריאה

תושבי יבנה היקרים,

שלכם,
עיריית יבנה

החיים בתקופה המודרנית בכלל וחייהם של ילדים וילדות בפרט מאופיינים באורח 
חיים פאסיבי הממעט בתנועה, מרובה בהרגלי אכילה לא בריאה ובניתוק חברתי 
וסביבתי. תופעות של השמנת יתר, בידוד חברתי, חוסר רגישות לזולת ולעצמי הם 

רק חלק מהסממנים של החברה בגיל הצעיר והבוגר.

החלטנו להשקיע מאמץ בשינוי הרגלים אלה ויישום תכנית עירונית לקידום אורח 
חיים בריא – תזונה נכונה, פעילות גופנית וקבלת החלטות בריאות אשר יצעידו את 
כולנו לאיכות חיים גבוהה יותר. התכנית העירונית תתפרס על כלל שכבות הגיל 
והאוכלוסייה בעיר מתוך הכרה כי בדרך זו ניצור חברה איתנה, יצרנית ומשגשגת. 

דווקא במציאות האינטנסיבית המאפיינת את אורח חיינו החלטנו לקדם פרויקטים 
אופניים,  על  רכיבה  הנוף הטבעי, שבילי  עם  הליכה המשתלבים  מגוונים: שבילי 
מתקני ספורט, אצטדיון כדורגל עירוני, היכל ספורט, ייזום תחרויות ואירועי ספורט 
עממי ועוד. כל אלה הינם בסיס איתן לפעולות נוספות לפיתוח המודעות ופעולות 

לטובת אורח חיים בריא כחלק מתפיסה חברתית וסביבתית רחבה.

בריאותית  וביצירת מסגרת  תודעתי  בשינוי  עוסקת  זו  בחוברת  התכנית המוצגת 
שמטרתה להרגיל את כולנו לאורח חיים בריא יותר. בעמודים שלפניכם תמצאו 
תכנית מקיפה ויסודית לתזונה נכונה המתאימה לכל המשפחה. יחד בכוחנו לצעוד 

עם ילדינו ומשפחתנו לבריאות איתנה ואיכות חיים טובה ואיכותית. 
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רופאת ספורט, הדסה עין כרם; 
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, מנטה;  
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"כמוני" היא רשת חברתית 
מקוונת המחברת בין אנשים 

המתמודדים עם בעיות בריאות כרוניות 
ובני משפחתם עם רופאים מומחים, 

מטפלים וחולים אחרים, ומאפשרת להם 
לקחת חלק מרכזי בניהול המחלה לצד 
מפגש חברתי. האתר הוקם ביוזמתו של 

פרופ' מרדכי שני, מופעל על ידי מכון 
גרטנר וכל השירותים בו ללא תשלום.
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איילת מייזנר 



בריא להכיר
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מספרים לדמותה של מגפת הסוכרת וההשמנה

 תפוח ביום יפחית את הסיכון שלך 
ללקות בשבץ בכ־

ת?
דע

50%הי

 יותר 

 מ־45% 
 מהמבוגרים בישראל 

 סובלים מעודף 
משקל. 

 33% 
מתוכם סובלים 
מהשמנת יתר

2
בשנים 1980־2008 

גדלה שכיחות 
השמנת היתר 

בעולם פי

 השמנת יתר 
 היא גורם המוות 

 ה־5 בעולם.

 כ־2.8 
 מיליון מבוגרים 

מתים מעודף משקל 
מדי שנה

עישון מגדיל בכ־

 40%
 את הסיכון 

לפתח סוכרת
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למעלה מ־

 80%
מהמאובחנים בסוכרת 

מסוג 2 סובלים 
מהשמנת יתר

מאוכלוסיית העולם 
הבוגרת חולים בסוכרת 6%

 4,000,000
איש בעולם מתים מסוכרת 

וסיבוכיה בשנה

 2 לחמניות 
שיפון קלות

לחמנייה עם מיונז (כף) 
ונקניק סלמי (3 פרוסות)

 2 פרוסות 
גבינה צפתית

5 זיתים

כוס ענבים

 סלט יווני 
מעגבנייה, מלפפון, פלפל, 

בצל ו־100 גרם גבינה מלוחה 
5% עם כפית שמן זית

המחשבון הקלורי
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מספרים לדמותה של מגפת הסוכרת וההשמנהבריא להכיר

היקף מותניים 
נמוך מ־

 102
 ס"מ בגברים 

ו־88 

ס"מ בנשים 

מפחית את 

הסיכון ללקות 

בסוכרת מסוג 

2 ומחלות לב 

וכלי דם

 צריכה של יחידת 
שתייה קלה ביום מגבירה 
את הסיכון להשמנת יתר 

 60%
ב־

 42% 
 מהנוער בישראל 

צורכים משקה קל אחד 
ליום לפחות

הידעת?

1 מתוך 3 ילדים הנולדים 
 בעשור הנוכחי צפוי לפתח 

סוכרת במהלך חייו

 בישראל חיים 
 כיום יותר מ־

 500,000
חולי סוכרת
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הידעתם?
 לא חייבים 

להפוך למספר 
בסטטיסטיקה הזאת 

אם תקבלו החלטה 
 לשינוי ולאימוץ 
אורח חיים בריא

תוכלו לעצור את 
התפשטות המגפה 
 ולהציל את חייכם 

וחיי ילדיכם
איך עושים את זה?
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אוכלים נכון

איך להתחיל לאכול נכון (ולרזות)
12 כללי מפתח לאכילה בריאה ולשמירה על משקל תקין

אכלו ירקות ופירות 3
מכל הצבעים 

למה: כי כמו שאתם ודאי 
יודעים, כל הירקות והפירות 

מספקים לגוף ויטמינים 
חיוניים ומינרלים. אבל הרעיון 

הוא לאכול מכל קבוצות 
הצבע (אדום, כתום, ירוק, לבן 

וסגול) כי לכל צבע יש נוגדי 

חמצון רבי עוצמה הייחודיים 
לו. הצבע האדום מגן מפני 
מחלות לב וסרטן; הכתום 

תורם לבריאות מערכת 
החיסון; הירוק יגן עליכם 

מפני דלקות, סוגים שונים 
של סרטן, מחלות לב וכלי 

דם ויתרום לבריאות העצמות 
והראייה; הלבן יגן ממחלות 

לב וכלי דם ודלקות; והסגול 
יאט תהליכי הזדקנות. 

כמה: 5 מנות ביום

 שלבו יוגורט 4 
טבעי בתפריט 

למה: כי היוגורט מכיל חלבון 
איכותי, פחמימות הכוללות 
סוכר חלב (לקטוז) המסייע 

בספיגת הסידן, שומנים, 
, ויטמינים  , ויטמין  ויטמין 

 מקבוצה  ומינרלים 
חשובים כמו סידן, אשלגן 
ומגנזיום. הכלל הזה, אגב, 
לא תופס לגבי היוגורטים 
המועשרים בסוכר ושאר 

תוספות מתועשות. 
כמה: 1־2 גביעים ביום

החליפו את הלחם 1
הלבן בדגנים מלאים
למה: כי הדגנים המעובדים 
(לחם לבן, אורז לבן, פסטה) 

גורמים לעלייה ברמות הסוכר 
בדם ומעודדים אכילה. 

לעומת זאת, אחיהם המלאים 
(לחם מחיטה מלאה, אורז 

חום, פסטה מחיטה מלאה, 
שיבולת שועל, שיפון) עשירים 
בוויטמינים, במינרלים ובסיבים 
תזונתיים התורמים לתחושת 

שובע, לפעילות מעיים 
תקינה ולאיזון רמות הסוכר 

והכולסטרול בדם. 
 כמה: 3־4 מנות ביום 
 (מנה = פרוסת לחם, 

כוס פסטה)

גלו את דגי 2
המעמקים 

למה: כי דגי מעמקים (טונה, 
הליבוט, סלמון, מקרל) 

עשירים באומגה 3, חומצת 
שומן חיונית התורמת לשיפור 

הזיכרון, לאיזון לחץ הדם 
 ולהגנה מפני מחלות לב 

וכלי דם ואפילו דיכאון. 
כמה: 2־3 מנות בשבוע
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 תבלו ובשלו 5 
בשמן זית

למה: כי הוא עשיר בשומן 
חד בלתי רווי (השומן הבריא) 

 , ובנוגדי חמצון כמו ויטמין 
בפיטוסטרולים (תרכובות 

צמחיות המסייעות להורדת 
הכולסטרול) ובפוליפנולים. 

כמו כן הוא מונע חמצון של 
) ולכן  הכולסטרול הרע (

תורם לבריאות הלב. 
ואם כבר, בדקו שמדובר 
בשמן זית מכבישה קרה 

ושרמת החומציות שלו אינה 
עולה על 0.8%.

כמה: 1־2 כפות ביום 

 אל תוותרו 6
על ביצים

למה: כי בניגוד לשם שיצא 
לה, לביצה ערך תזונתי גבוה 

מאוד: היא מכילה את כל 
חומצות האמינו החיוניות 

ביחס נכון ביותר לצורך בניית 
רקמות. כמו כן היא מהווה 

מקור חשוב לוויטמינים 
ולמינרלים, בהם חומצה 

 , , ויטמין  פולית, ויטמין 12
, אבץ, סלניום.   ויטמין 

כמה: עד 5 בשבוע, בתנאי 
שאינכם סוכרתיים או 
סובלים מיתר שומנים 

בדם או מחלות לב (אם כן, 
התייעצו עם דיאטן)

 וגם לא על 7 
מוצרי חלב רזים

למה: כי הם חיוניים 
להתפתחות ולצמיחה 

תקינות. הם עשירים בסידן, 
החיוני לשמירה על בריאות 

השיניים והעצמות, ואף 
מסייע באיזון רמות לחץ 

הדם וברמות השומן בגוף, 
ומכאן אף תורם לירידה 

במשקל. כמו כן הם 
מכילים ויטמינים מקבוצה 
, ויטמין  ומינרלים כמו 

מגנזיום וברזל. 
כמה: 3 מנות ביום (מוצרים 

רזים – עד 5% שומן)

המושגון   

סיבים 
תזונתיים 

רכיבי מזון שמקורם 
בצומח. הם תורמים 

לתחושת שובע, 
משפרים את תפקוד 

מערכת העיכול ומונעים 
סרטן המעי הגס וסוכרת. 

מקורות: פירות וירקות; 
דגנים מלאים (חיטה, 
תירס ואורז); קטניות 

וזרעים (שעועית, חומוס, 
עדשים); אגוזים שונים.

מן
ס
גל

ת' 
קי

ם: 
לו

צי
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אוכלים נכון

שימו קטניות 8 
בצלחת

למה: הקטניות (עדשים, 
חומוס, אפונה) יספקו 

לגופכם מינרלים וויטמינים 
מקבוצה B. גם הן, כמו 

הדגנים המלאים, מכילות 
סיבים תזונתיים מסיסים, 

שמאטים את ספיגת 
הסוכר בדם וסופחים את 
הכולסטרול מהמעי, ולכן 

תורמות להגנה מפני מחלות 
לב וכלי דם. 

כמה: 2 כוסות בשבוע 

 שלבו בתפריט 9 
אגוזי מלך טריים

למה: כי הם עשירים 
בחומצות שומן בלתי רוויות 

ובחומצת שומן מסוג אומגה 
3 ממקור צמחי. במחקרים 

נמצא כי הם מסייעים 
 לבריאות הלב וכלי הדם 

ואף תורמים לשמירה 
על משקל תקין. כמו כן 

הם מהווים מקור מרשים 
למגנזיום, מינרל המסייע 
בהרגעה ומונע התכווצות 

שרירים. 
כמה: 5 אגוזים ביום

אל תוותרו על 10
ארוחת בוקר, 

אבל בלי מתוק 
למה: כי ארוחת בוקר 

שמורכבת מסוכרים או 
מפחמימות שהמדד 

הגליקמי שלהן גבוה (דגני 
בוקר המכילים סוכר, מיץ, 

דברי מאפה) גורמת לעליית 
רמת הסוכר בדם ועשויה 

לגרור אכילה מופרזת 
במהלך היום. 

מה כן: ארוחת בוקר חיונית 
לשמירה על משקל תקין 

ולירידה במשקל ולכן התחילו 
את היום עם לחם מדגנים 

מלאים מרוח בגבינה 5% או 
טונה.

אבזרו את התיק 
בגלגלי הצלה

למה: בשעת רעב מתרחשת 
נפילת סוכר והתהליך הזה 

מכניס את הגוף ללחץ 
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נשנושים בריאים עד 150 קלוריות

ומוביל לאכילת יתר. 80 
הקלוריות של התפוח או 
100 הקלוריות של חטיף 

האנרגיה שתתדלקו בעזרתן 
את הגוף יגנו עליכם מפני 
אכילה מיותרת כשהרעב 

ילך ויגבר.
מה כן: קחו איתכם תמיד 
חטיף אנרגיה, פרי, פירות 
יבשים או קרקרים בתיק.

השאירו את 
אויבי הדיאטה 

מחוץ לדלת
למה: כי הטבע האנושי 
נוטה לחטוא ולכולנו יש 

רגעי שבירה שבהם אנחנו 
מתקשים לעמוד בפני 

בורקס שמנוני, עוגת שמרים 
עשירה וגלידה. אם לא יהיה 

בבית, לא תאכלו. פשוט, 
אבל עובד מצוין. לא סביר 

שתרוצו באמצע הלילה 
לקנות גלידה סתם כי 

התחשק לכם משהו מתוק.
מה כן: אבזרו את המזווה 
בנשנושים בריאים ואכלו 

כמות מדודה (ראו מסגרת).

 חטיף אנרגיה
100 קלוריות

2 תמרים עם 
 אגוז מלך 
150 קלוריות

2 קוביות שוקולד מריר 
 70% מוצקי קקאו 

141 קלוריות

22 שקדים 
 טבעיים

150 קלוריות

10 פריכוני אורז 
מלא עם דבש 

80 קלוריות

 חבילת צ'יפס 
 תפוחונים מיובשים 

 (22 גרם) 
80 קלוריות

 1 כוס פופקורן קטנה
34 קלוריות

2 עוגיות 
 שיבולת שועל 

150 קלוריות

15 יחידות בייגלה 
 מחיטה מלאה 

מן150 קלוריות
ס
גל

ת' 
קי

ם: 
מי

לו
צי
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אוכלים נכון

מה בצלחת? 
סדרו את צלחת האוכל שלכם כך, 

ותיהנו מתזונה בריאה ומאוזנת 

מעט כולנו מכירים את פירמידת המזון שבבסיסה כ
כיכבו הדגנים (לחם, פסטה, אורז) ובקודקודה המזונות 

שיש להמעיט בצריכתם (ממתקים, משקאות 
ממותקים). במשך שנים השתמשו בה תזונאים ואנשי חינוך כדי 

להנחיל לנו את סודות האכילה המאוזנת, ואנחנו הסתובבנו 
בידיעה שיש לנו מושג מה צריך לאכול ומה לא. 

אלא שפירמידת המזון סבלה מכמה בעיות שהפריעו לה 
לשמש ככלי לאכילה מאוזנת. כך למשל, בקבוצת הדגנים לא 
נעשתה אבחנה בין לחם מלא ללחם לבן, ובקבוצת השומנים 
לא נעשתה אבחנה בין שמנים בריאים (אבוקדו, זית) לכאלה 

שאינם מומלצים (רווי, טראנס). כמו כן, לא פורטו כמויות 
מומלצות לצריכה ויחס אופטימלי בין קבוצות המזון השונות:

דגנים, חלבונים, פירות וירקות, שומנים, ממתקים. 
) מענה פשוט  לכן חיפש משרד החקלאות האמריקאי (

ומתאים יותר, ואף מצא אותו: הצלחת הבריאה - המודל 
שמייצג את המלצות התזונה העדכניות ביותר.

"הצלחת הבריאה" מחולקת לארבעה חלקים: אדום לפירות, 
ירוק לירקות, כתום לדגנים וסגול לחלבונים. בצד נמצאת מנה 
חלבית המסומנת בתכלת. החלוקה הזאת קובעת את היחס 

בין קבוצות המזון השונות. פירות וירקות מהווים כמחצית 
מהארוחה עם יתרון כמותי לירקות. המחצית השנייה של 

הצלחת מורכבת מחלבונים ודגנים, עם יתרון כמותי לדגנים 
(מלאים כמובן).

מתחת לצלחת מופיעות שתי תיבות המסמנות "אכלו יותר" 
ו"אכלו פחות" המקפלות בתוכן המלצות תזונתיות נוספות. 

המושגון   

שומן טראנס 
שומן צמחי שעבר 

תהליכים תעשייתיים 
ומזיק מאוד לבריאות. 

הוא מעלה את 
 ( הכולסטרול הרע (
 ,( ומוריד את הטוב (
גורם לחסימות ולטרשת 

עורקים ומגביר את 
הסיכון לסוכרת. מצוי 

במרגרינה, מוצרים 
מטוגנים, חטיפים, 

עוגות, עוגיות, בורקס 
ומזון להכנה מהירה.
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לאכול פחות
מלח (נתרן), מזון מהיר, מזונות מומתקים, 

דגנים לא מלאים (קמח לבן ומוצריו), 
שומן טראנס ושומנים מוקשים (בורקס, 

ג'חנון וכו'). 

לאכול יותר
דגי ים, דגנים מלאים, מוצרי חלב דלי שומן, 
שמנים בריאים (שמן זית, אגוזים, אבוקדו), 
פירות וירקות וחלבון רזה (עוף והודו ללא 
עור, פילה, ביצים, שעועית, עדשים, סויה). 

פירות
תפוח, בננה, תפוז, 
אגס, סלט פירות, 

אבטיח, מלון, תותים

ירקות
ברוקולי, תרד, 

עגבנייה, מלפפון,  
פלפל, גזר

חלבונים
 דגים, בשר בקר רזה, 
 עוף, ביצה, אגוזים, 
 טופו, עדשים, 
חומוס

דגנים
קוסקוס, שיבולת שועל 
(קוואקר), לחם מחיטה 
מלאה, פסטה, אורז מלא, 
קרקרים מחיטה מלאה

מוצרי חלב
(עד 5%)
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אוכלים נכון

בוקר מאוזן 
למה חשוב שהילדים שלכם לא 

ידלגו על ארוחת הבוקר ומה לשלוח 
בקופסה להפסקת עשר בכיתה

וקר. השעה 7:20. הילדים עוד לא ב
התעוררו ועדיין לא הספקתם להוריד 

את הכלב. אתם מעירים אותם בזריזות. 
הם מספיקים בקושי להתלבש ולצחצח שיניים 

ויוצאים מהבית. לא הייתה לכם דקה פנויה 
למצוא זמן לארוחה קטנה. 

אולי, אבל כדאי להקדיש לה רגע למחשבה. 
אחרי הכל, בהנחה שהילד שלכם אכל את 

ארוחת הערב בשעה שבע בערב, הוא היה בצום 
12 שעות. אם תביאו בחשבון שאת הארוחה 

 הבאה הוא יאכל רק בהפסקת עשר, הרי 
 שהצום שלו יימשך 14 שעות, דבר המשפיע 

על הריכוז שלו בכיתה, גורם להתייבשות קלה 
ופוגע בזיכרון. חבל.

מחקרים מראים שאכילת ארוחת בוקר בתוך 
שעה מרגע היקיצה משפרת את תפקודי המוח, 

מעודדת למידה, מונעת תסמינים כמו כאבי 
ראש, כאבי בטן, מתח בשרירים ועייפות ומסייעת 

לשמירה על משקל תקין.
השתכנעתם? מצוין, רק אל תושיבו אותו על 

קערת דגנים עתירי סוכר. מה כן? תנו לו פרוסת 
לחם בגבינה עם ביצה, דייסת שיבולת שועל, 

טוסט עם ירק לצדו, עוגיית שיבולת שועל, פרי 
עם אגוז. 

עכשיו הוא מוכן היטב למשימות שיזמנו לו 
השעתיים הקרובות, אבל מה שלחתם לו 

לארוחות עשר? לפניכם כמה דוגמאות לארוחות 
עשר קלות הכנה, טעימות ומאוזנות תזונתית:

כריך מלחם 
שיפון 100% 

עם גבינה לבנה 
ופרוסת גבינה 
צהובה, לצד 
מלפפון, גזר 

ופרי.

12
לחמנייה מחיטה 

מלאה עם 
פרוסת גבינה 
צהובה וחסה, 
 לצד מלפפון, 
 גזר, עגבניות 

שרי ופרי.

דגנים מלאים דגנים מסוכרים
ללא סוכר

יוגורט מעדן שוקולד

עוגיות שיבולת 
שועל

עוגיות שוקולד 
צ'יפס

פרי ופל
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אכילת מזון עתיר סוכר בבוקר 
גורמת לאכילה מוגברת במשך 

היום, ירידה בריכוז, עצבנות 
וחוסר שקט.

כריך מלחם 
מחיטה מלאה 

עם ביצה קשה, 
לצד מלפפון 
וגמבה, פרי, 

חמישה אגוזי 
מלך או שקדים 

טבעיים.

קלח תירס, 
גבינה לבנה 

אישית, פלפל 
אדום, שני 

תמרים, חמישה 
אגוזי מלך 

טבעיים.

טורטייה מחיטה 
מלאה עם 
פסטרמה, 

חומוס וחסה, 
 לצד גזר, 

מלפפון ופרי.

שלוש כפות 
תירס, ביצה 
קשה, קוטג' 
אישי, פלפל 

אדום ומלפפון, 
שני פירות 
מיובשים, 

חמישה אגוזי 
מלך או שקדים 

טבעיים.

3456
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אוכלים נכון

עוברים למים
 למה המשקאות הקלים מכבידים על 

המשקל ואיך להתחיל לשתות יותר מים

מאים? מושיטים את היד לבקבוק צ
מיץ התפוזים? כדאי שתעצרו כבר 

עכשיו. למה? כי השתייה הקלה 
(מומתקת) מוסיפה לגוף שלכם המון קלוריות 

מיותרות שאינן תורמות לו במאום ואינן 
מסייעות לתחושת שובע. ואם זה לא מספיק, 

הסוכר שהיא מכילה אף תורם לעידוד ייצור 
שומן בגוף. זה אגב נכון גם למיצי הפירות 

הטבעיים, כי למרות התדמית הבריאה הם 
מכילים כמות סוכר רבה.

מה עושים? מחליפים את 
השתייה המתוקה במים. 
שתיית מים היא הבסיס 

להרגלי תזונה בריאים. המים 
חיוניים לקיומנו, הם שותפים 

לתהליכים רבים בגוף, 
מהווים מרכיב עיקרי בתאי 
הגוף ומשפיעים על יכולת 

הגוף לווסת את הטמפרטורה 
שלו. בנוסף, ילד הרגיל 
ללגום מים יצרוך פחות 

משקאות ממותקים 
הגורמים להשמנה. 

 איך להרגיל את הילדים 
(ואת עצמכם) לשתות יותר מים

 היו מודל לחיקוי. כלל ראשון בחינוך 
הילדים הוא לשמש להם דוגמה. הוציאו את 

המשקאות הקלים מהבית. כך כמובן תאמצו 
גם אתם את ההרגל לשתות מים.

 ציידו במים. ביציאה מהבית עודדו אותם 
לקחת בקבוק מים. הרגל זה יהפוך את המים 

לזמינים וימנע פיתויים ממותקים.

 קררו את המים. מים צוננים מעודדים 
שתייה. הוסיפו קרח לכוסות והקפידו 

לאחסן בקבוקי מים במקרר.

 הפכו את המים לזמינים ונגישים. 
השתמשו בבקבוק שאינו כבד מדי, 

שהילדים יכולים לפתוח ולמזוג מתוכו, והניחו 
אותו במדף נמוך במקרר. הגישו להם מים 

גם אם הם לא ביקשו.

 הפכו את השתייה לחוויה. 
כוס צבעונית או מצוירת ובקבוק 

אישי יעודדו אותם לשתות. 

 השביחו את טעם המים. 
נענע, לימונית או טיפת לימון 

יעניקו למים טעם ללא 
קלוריות וסוכרים ויעודדו 

לשתות.
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כמה מים צריך לשתות ביום?

ילדים ונוער

1־3 שנים.................................................................................... 4 כוסות

4־8 שנים.............................................................................. 5 כוסות

9־13.................................................. 8 כוסות (בנים)

................................................................. 7 כוסות (בנות)

14־18...................11 כוסות (בנים)

......................................................... 8 כוסות (בנות)

גברים.............. 13 כוסות

נשים.................................................... 9 כוסות

נשים הרות.............................. 10 כוסות

נשים מיניקות..13 כוסות

מבוגרים

בחצי בקבוק קטן (250 מ"ל) 
של מיץ פירות, פטל או קולה 

יש 5 כפיות סוכר.
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אוכלים נכון

מבחן המציאות
מיתוסים על תזונה והרזיה והאמת מאחוריהם

 כשאוכלים 
חסה, לימון 

או חומץ בן יין 
שורפים קלוריות

 לא נכון. אין מאכל שכדי לפרקו 
 הגוף שורף יותר קלוריות מאילו

 שאותו מאכל תורם. 

טוסט מכיל 
פחות קלוריות 

מלחם שאינו 
קלוי

לא נכון. ההבדל היחיד בין פרוסת לחם 
קלויה לזו שאינה קלויה היא כמות המים. 

מכיוון שהמים מכילים אפס קלוריות, 
קליית הטוסט אינה מפחיתה קלוריות.

 תפוח אדום 
מכיל יותר 

 קלוריות 
מתפוח ירוק

לא נכון. לא כדאי לסמוך רק על חוש הטעם, 
כי החמיצות בפירות חמצמצים מקהה את 
המתיקות. תפוח אדום וירוק מכילים אותה 

כמות סוכר וקלוריות.

 צריכת קפה 
לפני אימון 
מאיצה את 

שריפת השומן

לא מדויק. כמויות הקפה הנדרשות 
 להשגת האפקט המיוחל עצומות. 

כוס קפה אחת לא תשנה את קצב 
שריפת הקלוריות.

לא מומלץ 
לאכול אחרי 

השעה 19:00

לא מדויק. לפני השינה אפשר לאכול ארוחה 
קטנה. כשמאמצים הרגלי תזונה בריאים, 

חשוב להקפיד על צריכת מזון במשך שעות 
הערות. אין סיבה לצום לפני השינה. ביממה 
בריאה אוכלים שלוש ארוחות גדולות ו־2־3 

ארוחות קטנות.
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שמן סויה מכיל נשנושים בריאים עד 150 קלוריות
יותר כולסטרול 

משמן זית

לא נכון. אין בכלל כולסטרול בשמן זית 
או בשמן סויה. מקורו של הכולסטרול 
הוא בשומן מהחי - מוצרי חלב, דגים 

ובשר. 

פחמימות 
משמינות

לא נכון. הגוף זקוק לכל אבות המזון, ובכלל 
זה גם לפחמימות. גם מי שמצוי בדיאטה לא 
צריך להימנע מאכילתן. כשאוכלים פסטה או 

לחם כדאי לשים לב דווקא לרטבים ולממרחים, 
משום שלעתים קרובות הם עתירי שומן ונתרן. 

חלבון בונה 
שרירים

לא מדויק. הגוף משתמש בחלבון לבניית 
שרירים רק אם יש לו עוד מקורות אנרגיה 
(פחמימות). לכן גם אחרי אימון יש לאכול 

ארוחה המכילה פחמימות וחלבונים. עודף 
חלבון יהפוך לשומן ויהווה עומס על הכליות.

פופקורן בריא 
או אינו משמין

לא מדויק. פופקורן באריזה מוכנה 
לשימוש מכיל 18%־28% שומן, ויש 
בו גם כמויות גדולות מדי של מלח 

(נתרן).

בדיאטה צריך 
לרדת במשקל

לא מדויק. הרבה יותר חשוב לשנות 
את הרכב הגוף - כלומר לרדת 

באחוז השומן ולהגדיל את מסת 
השריר. 

ירידה מהירה 
במשקל 
מומלצת

לא נכון. כשמורידים יותר מק"ג בשבוע 
מפרקים לא רק שומן אלא גם שרירים. 
בטווח הרחוק הידלדלות רקמת השריר 

תקשה על המשך הדיאטה, משום 
שהשריר צורך פי ארבעה קלוריות יותר 

מאשר רקמת שומן. 
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נכנסים לכושר

 שלום לכורסה, 
להתראות ספה

 נא להכיר: יושבנות, בעיית הבריאות 
החמורה של המאה הקרובה

יום אנו מבצעים בישיבה כ
את רוב המשימות שבעבר 
היו כרוכות בהפעלת הגוף, 

בעזרת העכבר והמקלדת. התופעה 
הזאת מכונה "יושבנות", ולהערכת 

מומחים היא תהיה הבעיה 
הבריאותית החמורה ביותר בעולם 

המערבי במאה הקרובה. 
אורח חיים יושבני עלול לגרום 

למחלות לב וכלי דם, סרטן, בעיות 
שריר־שלד, השמנה ועוד. על פי 

הערכות, אנשים היושבים יותר משש 
שעות רצופות ביום מגדילים את 
הסיכון שלהם לתמותה ב־18%. 
כדי לא להיכנס לסטטיסטיקה 

העגומה מומלץ לשנות את 

אורח החיים ולהרבות בתנועה 
ככל האפשר. יציאה לחנות, טיול 
עם הכלב, עבודה בגינה, טיפוס 

במדרגות, ואפילו הדחת כלים או 
סידור הבית, הן פעולות שמומלץ 

לאמץ כהרגל.
אם בגלל עבודה, לימודים או כל 

סיבה אחרת אתם נאלצים לשבת 
זמן ממושך, מומלץ לצאת להפסקה 

מתנוחת הישיבה מדי חצי שעה. 
לאחר שאימצתם אורח חיים פעיל, 

מומלץ להוסיף ללוח הזמנים שלכם 
כ־150 דקות אימון שבועיות. אלה 
יתרמו לצמצום הסיכון לתחלואה 

כתוצאה מהשמנה, בעיות לב וכלי 
דם, מחלות סרטן ועוד.

השתתפו 
בעבודות 

הבית. גם פעולות 
כסידור החדר, 

הדחת כלים או 
גינון תורמות 

לבריאות.

ותרו על הרכב. 
כשאפשר ותרו על 

הרכב ולכו ברגל. כשמדובר 
ביעד קרוב, ותרו על המכונית 

לחלוטין. כשמדובר ביעד 
רחוק יותר, החנו את המכונית 
במרחק של 15 דקות הליכה 

מהיעד ולכו ברגל.
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 בכל שנה מתים בעולם
כ־3.2 מיליון בני אדם כתוצאה 

מתסמונת המוות מישיבה 
(Sedentary Death Syndrome)

כל יום, רוב שעות היממה 
ללכת לקניות ולסידורים, לטייל עם הכלב, 

 להשתמש במדרגות במקום במעלית, לשאת 
סלי קניות, לעשות עבודות בית וחצר 

כמה פעמים בשבוע
 לבצע פעילות גופנית יזומה: לרכוב 

על אופניים, לשחות, לרוץ, לקפוץ בדלגית, 
לצאת להליכות, לעשות תרגילי כוח (כנגד 
משקולות, אביזרים קטנים, משקל הגוף) 

לעשות תרגילי מתיחות

 כמה 
שפחות

לצפות בטלוויזיה, 
לעבוד על המחשב, 

 לשבת ברציפות 
מעל 30 דקות

כדי להדגים טוב יותר מהו 
אורח חיים בריא מבחינת 

יושבנות מול פעילות, 
מומחי הפורום הישראלי 

לאורח חיים בריא בנו 
פירמידה המייצגת 

את שגרת הפעילות 
המומלצת.

ותרו גם על 
המעלית. אין 

הכוונה לכך שתעפילו 
11 קומות ברגל, אבל 

כשמדובר ב־2־3 
 קומות, ותרו על 
 שירותי המעלית 

ועלו במדרגות.

אמצו כלב. 
מחקרים 

מצאו כי בעלי כלבים 
עושים יותר פעילות 

גופנית. הטיפול בכלב 
מחייב לצאת לטיול 

קל לפחות פעם ביום, 
לרוב, כמובן, פעמיים. 

התחילו בעשר דקות 
פעילות. הנוסחה 

לשיפור הבריאות מפעילות 
גופנית היא 150 דקות 

בשבוע. מחקרים מצאו כי 
גם פעילות קצרה, הנמשכת 

אפילו עשר דקות, תורמת. 
העיקר שצוברים במהלך 

השבוע 150 דקות. 
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איך להתחיל 
להתאמן (ולהמשיך)

 13 כללי מפתח למתאמנים 
מתחילים ששואפים להתמיד

בחרו בפעילות שאתם אוהבים. אוהבים לרקוד? 1
לכו על זה והירשמו לשיעור סטודיו שמשלב 
ריקודים עם כושר. אם אתם זקוקים למיקוד 

ולשקט, בחרו בשיעור יוגה או פילאטיס. אם אתם 
מחובבי החוץ, צאו להליכה או לריצה בשכונה או 

בפארק. ההיגיון פשוט: פעילות שגורמת הנאה 
תגביר את הסיכוי שלכם להתמיד בה.

ודאו שהיא מתאימה לכם. התאימו את הפעילות 
לגילכם ולמצבכם הגופני. שחייה והליכה, למשל, הן 

פעילויות המתאימות כמעט לכל גיל ומצב גופני. 
גם רכיבה על אופניים, אבל כדאי להתאים את 

האופניים למנח הגוף הספציפי (מידע על התאמת 
אופניים אישית בחנויות המקצועיות). ריצה, לעומת 
זאת, אינה פעילות שמתאימה לכל 
מבנה גוף ומצב גופני. אם לא 
התאמנתם במשך שנים 
ואינכם בכושר, רצוי גם 
לעבור בדיקה גופנית 

אצל רופא לפני 
שמתחילים. 

3. הציבו יעדים 
סבירים. מצוין 

 שהחלטתם לקחת 
את עצמכם בידיים, אבל 

אל תמתחו את החבל 
יותר מדי. האכזבה 

שבאה בעקבות קביעת 
יעד לא סביר עלולה 

לגרום לכם להפסיק את 
הפעילות לגמרי. אתם 

יכולים להציב לעצמכם 
יעד קשוח לטווח של 
חצי שנה, אבל כדאי 
שתציבו בדרך כמה 

תחנות ביניים.

2



25

6

5

4. אל תרחיקו לכת. 
כשמדובר בהתמדה, זמינות 
היא מילת המפתח. הירשמו 
למכון כושר הקרוב לביתכם 

או למקום עבודתכם. זה 
יחסוך מכם תירוצים בנוסח 
"אני אוותר היום, בטח ייקח 
לי עוד שעה להגיע לשם". 

כדי להשיג את האפקט 
של in 1 2, נסו למצוא מכון 

כושר שנמצא במרחק 
 הליכה של 10־15 דקות. 
 זה יאפשר לכם לעשות 

את החימום הדינמי שכה 
 חשוב לכם על הדרך. 

(ראו בהמשך)

וגם אל תתנפלו. אל 
תיכנסו בגוף שלכם בשיא 

הכוח. רוב פציעות הספורט 
נגרמות כתוצאה מעלייה 
חדה ופתאומית בדרגת 

הקושי. התחילו להתאמן 
בצורה מתונה והרימו את 
הרף בהדרגה. זה יחסוך 

מכם פציעות ויאפשר לכם 
להמשיך. 

7. תנו צ'אנס לזוגיות. 
נכון, יש שועלים בודדים, 
אבל בשביל רובנו ביצוע 

פעילות גופנית עם 
חבר או בקבוצה הוא 
גורם שיוצר מחויבות 

הדדית, ואף עוזר ברגעי 
משבר שבהם התירוצים 

והעייפות תוקפים. 

8. רוצים תוצאות? 
תתייעצו. למה לדעתכם 
יש כל כך הרבה מדריכי 

כושר ודיאטני ספורט 
מוסמכים? אם אתם 
מרגישים שהאימונים 
שלכם אינם יעילים 

(אתם לא יורדים 
במשקל, לא משפרים 

כוח או סבולת), התייעצו 
עם איש מקצוע. 

הוא עשוי לשנות את 
התמונה לחלוטין. 

גוונו, גוונו, גוונו. שעמום אינו חבר טוב לאימונים, 
והוא תוקף בימות שגרה. מעבר לכך, הגיוון מאתגר 

את השרירים ומפעיל קבוצות שרירים ומרכיבי כושר 
שונים. שנו את תוכנית האימונים מדי כמה חודשים. 

גוונו את הפעילות האירובית - צאו להליכה, לרכיבה, 
קפצו לשחות בבריכה. ואם כבר בחוץ, אל תדבקו 
באותם משעולים - גוונו גם את מסלולי הפעילות. 
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9. בלי קיצורי דרך. הקדישו את עשר הדקות הראשונות 
לחימום דינמי ואת הדקות האחרונות לתרגילי מתיחה. חימום 

דינמי הכרחי לאימון יעיל ובטוח. מה עושים? הליכה מהירה, 
ריצה קלה או ניתורים במקום, בשילוב סיבובי מפרקים. בתום 
האימון בצעו מתיחות סטטיות לשרירים שעבדו (10־12 שניות 

לכל קבוצה). זה חשוב להארכת השרירים ולשיפור טווח 
התנועה.

11. דעו מתי 
להפסיק. כואב לכם? 

תעצרו. שרירים תפוסים 
עשויים אמנם להעיד על 
שיפור בכושר, אך כאבים 
רבים עשויים להעיד על 

מתיחה, תחילתו של קרע 
או עומס מוגזם. הגוף 

מאותת לכם, אז הפחיתו 
בבקשה את רמת המאמץ.

12. ספקו לגוף 
אנרגיה. גם אם המטרה 

שלכם היא לרזות, אל 
תרעיבו את הגוף. חצי שעה 

לפני האימון אכלו פרי או 
כריך עם ריבה או דבש כדי 
לספק לגוף אנרגיה זמינה. 

חצי שעה אחרי האימון 
 אכלו חלבון עם פחמימה –

אבטיח עם גבינה 5%, כריך 
עם טונה או קוטג', פסטה 

עם עוף וכו'. 

13. וגם נוזלים. על כל 
שעת אימון שתו לפחות 

750 מיליליטר מים בלגימות 
קטנות. אם שחייה היא 
הספורט שלכם, שמרו 

על המשמעת הזאת גם 
בבריכה, כי למרות שרטוב 

שם, באימון השחייה 
מאבדים נוזלים בלי להרגיש. 

אל תוותרו על אימוני 
כוח. נכון, בזמן אימון אירובי 

שורפים קלוריות, אבל 
אימוני ההתנגדות (כוח), 

שמגדילים את מסת השריר, 
הם המפתח להגברת קצב 
חילוף החומרים. כשמסת 

השרירים גדלה, היא גורמת 
להגברת צריכת החמצן 
ושריפת הקלוריות בגוף. 

המשמעות: אם תגדילו את 
מסת השריר – תשרפו יותר 

קלוריות גם במצב מנוחה.
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באימון בדופק 
נמוך שורפים 

יותר שומן

לא מדויק. באחוזים תשרפו אמנם 
יותר שומן, אבל הכמות המוחלטת של 

הקלוריות, וכתוצאה מכך של השומן, 
תהיה נמוכה יותר מאשר באימון בעצימות 

גבוהה. והנה דוגמה להמחשה:

מבחן המציאות
מיתוסים על כושר והאמת מאחוריהם

כשעושים 
פעילות גופנית 

אפשר לאכול 
בלי הגבלה

לא נכון. פעילות גופנית, רבה ככל שתהיה, 
לא מנטרלת את הנזקים המצטברים מאכילת 

מזון לא איכותי. כמו כן, גם כשמתאמנים 
בצורה סדירה בכל זאת יכולה להיות עלייה 

ברקמת השומן אם לא שומרים על מאזן 
קלורי ואוכלים יותר קלוריות ממה שמוציאים.

לא מרזים 
מאימוני כוח

לא נכון. אימוני התנגדות, כמו למשל אימון 
משקולות, מגדילים את מסת השריר. ככל 

שמסת השריר גדולה יותר, כך ההוצאה 
הקלורית במנוחה (RMR) גדלה, לכן אימוני 

הכוח עוזרים לשמור על משקל תקין. כמו כן, 
כשמסת השריר עולה, אחוז השומן בגוף יורד. 

אסור להתאמן 
בהיריון

לא מדויק. אם מתאמנים באישור 
רופא הנשים ובליווי מקצועי מתאים, 
הדבר אפילו יכול להקל על ההיריון 

ועל הלידה הצפויה.

כמות השומן % השומןהוצאה קלורית משך בדקותהפעילות
הנשרף בגרם

606003020ריצה קלה

603005016הליכה
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אימוני כוח נשנושים בריאים עד 150 קלוריות
מנפחים את 

השרירים

לא מדויק. בזמן אימון כוח ואחריו זורם הרבה 
דם אל השריר, פעולה המעלה את נפח השריר 

אך באופן זמני. 2־3 אימוני כוח בשבוע יגרמו 
לעלייה מינורית בנפח שאינה יוצרת אפקט של 

שריר "מנופח". תוצאות אימוני הכוח תלויות 
בסוג האימון, במין, בגיל ובגנטיקה של המתאמן. 

כדי שהאימון 
יהיה יעיל חייבים 

להתאמן 40 
דקות ברציפות

לא נכון. התרומה הגופנית של האימון 
(הורדה במסת שומן ושיפור הכושר 

האירובי) מושגת כבר מהדקה הראשונה. 
לכן אפשר לעשות כמה אימונים קצרים 

במקום אימון אחד ארוך.

תרגילי בטן 
מורידים את 

הכרס

לא נכון. תרגילי בטן טובים ומומלצים 
לחיזוק שרירי הבטן, אבל את הכרס 
תורידו רק בעזרת תוכנית תזונתית 

שתאפשר לכם להפחית את שיעור 
השומן בגוף.

שומן הופך 
לשריר או 

להפך

לא נכון. אלה שתי רקמות שונות. שריר 
לא הופך לשומן ושומן לא הופך לשריר. 

כשמשמינים צוברים שומנים המכסים את 
השרירים. בעזרת תזונה נכונה אפשר להפחית 

את שיעור השומן והשרירים נחשפים.

 למבוגרים 
או לסובלים 

 ממחלה כרונית 
לא בריא 
להתאמן 

לא נכון. בכפוף לאישור רפואי ובהנחיה 
מתאימה לכל אחד כדאי להתאמן. אף פעם 

לא מאוחר ליהנות מהיתרונות הבריאותיים 
הגלומים בפעילות גופנית, ולמעשה אימון 

מתאים יכול לשפר את מצבם הבריאותי של 
סוכרתיים או הלוקים ביתר לחץ דם.

אימוני כוח 
לילדים פוגעים 
בצמיחה שלהם 

לגובה

לא נכון. אימוני כוח תחת פיקוח 
מומלצים גם לילדים. הם יחזקו את 
שריריהם, ישפרו את צפיפות העצם 

ויגבירו את קצב חילוף החומרים.
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הכי טוב, גם טוב
קיצורי דרך לחיים בריאים יותר

לאכול ארוחת בוקר מלאה 
הכוללת מנת פחמימה, 

חלבון וירקות

 לאכול יוגורט טבעי ופרי 
או חטיף אנרגיה

 לעשות אימון 30 דקות, 
 חמש פעמים בשבוע;

לעשות אימון כוח 
ארבע פעמים בשבוע

 אירובי: ללכת 10,000 
צעדים ביום 

כוח: לעשות תרגילי התנגדות 
מול משקל הגוף פעמיים בשבוע

לישון לפחות שמונה שעות 
רצופות בלילה

לישון שבע שעות בלילה 

להימנע ממזונות מעובדים 
 המכילים שומן טראנס 

ועודף סוכר או מלח

להמעיט בצריכתם 

 להיות בטווח  
 (מדד מסת הגוף) 

19־25

 להשיל 5%־10% ממשקלכם. 
זה יספיק כדי להוריד את רמת 

לחץ הדם והכולסטרול ואת 
הסיכון למחלות לב

 לשתות 10־14 כוסות 
מים ביום 

לשתות עם הארוחות וכשאתם 
צמאים ולאכול מזונות רוויי 

נוזלים

לצרוך 8־10 מנות פירות 
וירקות ביום במגוון צבעים

 לצרוך חמש מנות פירות וירקות 
ביום בחמש קבוצות הצבעים

גם טובהכי טוב

ארוחת 
בוקר

כושר

שעות 
שינה

מזונות 
מעובדים

משקל

שתיית 
מים

פירות 
וירקות
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