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  ומצפה מחדש פעם כל הכל את נותן !באימונים ומשקיע מאוד חזק מתאמן שאתה בטוח אני ,יקר חניך

  כי להכיר חשוב אבל הכללי במראה וגם לאימון אימון בין בהתאוששות ,באימונים תוצאות לראות

 רכב שאתה דמיין !עושה אתה אותו האימון מסוג יותר הרבה ,ביותר המשפיע אולי מרכיב לתזונה

 פעם כל המאגרים את לחדש ויש המים ,השמן מיכל את ,הדלק מיכל את מרוקן אתה אימון וכל משוכלל

  לך יחזיר והוא ,אותו להזין לדאוג עילית לספורטאי כמו שלך ולתזונה שלך לגוף להתייחס עלייך ,מחדש

   !מוכחת עובדה זו משחקים אין !בהתאם

 

  בכל שתקפיד חשוב זאת אם ,השונים המזונות בין משחק לך ומאפשרת כללית היא התזונה תוכנית

  לקבוצות דוגמא רשימות מצורפות) ושומנים פחמימות ,חלבונים -המכילים המזונות את שיהיו ארוחה

  טבלה מצורפת בנוסף ,שבוע לכל לשכפל יש אותו בחייך שגרתי שבוע מתואר ל"הנ בתפריט (אלו מזון

  התוכנית את .בתוכנית לעמוד שלך ההצלחה מידת את לתאר היא הטבלה מטרת ,למלא עלייך אותה

   .במסלול הפעילות במהלך בכך תרצה אם מותאמת תוכנית תחליף הכללית

  תפוחי ,אורז ,פסטה ,לחם -(ומורכב לפשוט איתך אכנס לא) הפחמימות מקבוצת למאכלים דוגמאות

  ,(שומן גם) עוגות ,שועל שיבולת ,גרנולה ,בננות ,תפוחים ,קורנפלקס ,פתיתים ,קוסקוס ,תירס ,אדמה

   .סולת דייסת

  ,סויה ,טונה ,ביצה -(החלבון לאיכות איתך אכנס לא) וברזל החלבונים מקבוצת למאכלים דוגמאות

 .הודו חזה ,תרד ,אגוזים ,אפונים ,סלמון ,בקר בשר ,עוף בשר ,סרדינים ,לבנה גבינה ',קוטג גבינת

  עוגות ,מריר שוקולד ,אגוזים ,אבוקדו -(רווים ובלתי רווים) השומנים מקבוצת למאכלים דוגמאות

 .טחינה ,שומשום ,קנולה שמן ,זית שמן ,מרגרינה ,גלידה ,גבינה

   :דגשים

 אם ,לך שכתבתי מה כמו לאכול מתקרב לא בכלל אתה שכיום ספק לי אין ,להשקיע צריך טוב לאכול כדי

   !ועוד יותר מהיר ,יותר חזק ,היום שוקל שאתה ממה יותר קילו 4  שוקל היית ככה אוכל היית

 פעם כל אותו להניע כדי מחודשת באנרגיה אותו ומזין אותו מפנק שלו הגוף על שומר מקצועי מתאמן

 על הכרת שלא חדשות עוצמות תרגיש שיסייעו שלך ההורים את ותרתום התוכנית על תקפיד אם .מחדש

  לכמה אחת תזונתיות סקירות לעבור ואף יותר מפורטת תוכנית לקבל יכול אתה המסלול במסגרת !עצמך

   !תוצאות ויש עובדת שהתוכנית לוודא כדי חודשים

  

  לגבי אותי ותשאל אליי שתתקשר לי אכפת ולא ספק אין ספק יש אם ,שאלה לכל לך זמין ואני בהצלחה

   .ועוד תזונתיים ערכים ,מוצרים ,ארוחות

 
 

 הסבר על תכנית התזונה
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 פירמידת המזון
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 בפירמידההמסרים העיקריים 
 

 בחרו מזונות מכל חמש הקבוצות בגוף הפירמידה•

 יש לגוון גם בבחירת מזונות שונים מתוך כל קבוצה, במשך היום•

 לפחותרצוי שכל ארוחה תכיל מזון משלוש קבוצות מזון •

 

  :למשל ,בכל קבוצת מזון יש מזונות המומלצים פחות

 במזונות עשירים בשמנים -חמאה •

  במזונות עשירים בחלבונים -גבינה צהובה •

 בקבוצת הדגנים -דגני בוקר, (פיתה לחמנייה)מוצרים מקמח לבן •

 

 צריכת מזון באופן יחסי למיקום הקבוצה בפירמידה

 מומלץ לאכול יותר פריטי מזון מקבוצה הנמצאת בתחתית הפירמידה•

  מומלץ להמעיט בצריכת פריטי מזון מקבוצה הנמצאת במעלה הפירמידה•

 

 העדפת מוצרים דלי שומן

 העדיפו מוצרי חלב ובשר מופחתים שומן•

 השתמשו בפחות שומן בהכנת מזון•

, חטיפים, עוגיות, עוגות: המעיטו בצריכת מזונות עשירים בשומן רווי ושומן טראנס כמו למשל•

 רטבים, מזון מעובד קפוא, בורקס

 

 העדפת מוצרים המכילים פחות סוכר ומלח

 רטבים ומרקים להכנה מהירה, השתמשו בפחות אבקות מזון•

 מלוחיםחטיפים ופיצוחים , מוכן-העדיפו פחות מזון קנוי•

 

 העדפת מזונות המכילים סיבים

 ירקות ופירות, קטניות, דגנים מלאים, למשל•

 

 שתיה

  בארוחות וביניהן, מומלץ להרבות בשתיית מים לאורך כל היום•

 

 לשתייהמי הברז בישראל מומלצים •

 

 פעילות גופנית

  נמצאת ברקע הפירמידה ומקשרת בין האכילה ובין השמירה על משקל גוף תקין•

 הטובהפעילות גופנית תורמת לבריאות ולהרגשה •

 חשוב לאזן ביניהן פעילות גופנית מוציאה אנרגיה מהגוף ואכילה מכניסה אנרגיה לגוף•

 

בפירמידה אין הסבר מפורט על כמויות המזון המומלצות לצריכה זאת בגלל השונות הגדולה בין  

הקפדה על העקרונות והמסרים בפירמידה  , יחד עם זאת. האנשים ובצרכים התזונתיים שלהם

 .יעזרו בבחירה מיטבית של המזונות ויקדמו את בריאות האוכלוסייה

שילוב של תזונה נבונה ושילוב של פעילות גופנית באורח החיים היומיומי   !הבריאות בידינו

 .שלנו יקדם את בריאותנו



  ג יום ב יום   א יום

  הארוחה את לאכול יש -בוקר ארוחת

   00:10 השעה עד הראשונה
  כפות 3 עם דליפקאן) קורנפלס קערת

 4 או 3% חלב עם מלאה (גרנולה

  2ו 5% גבינה עם מלא לחם פרוסות

   עגבניות
   פרי

   מים כוסות 3
  

 עד לאכול יש -צהריים בוקר ארוחת

 00:12 השעה
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 4

  5% לבנה גבינה או
   שונים בצבעים  ירק

   שלמה ביצה 1
   מים כוסות 5
  

 00:14 השעה עד לאכול יש 3  ארוחה
   פסטה כוסות 2

  עוף חזה גרם 250
   גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 2

   אבוקדו חצי
   ירק
   פרי

 ממותקת שתיה או לפחות מים כוסות 3
  

  עד לאכול יש הצהריים אחרי ארוחת

 00:17 שעה
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 2

  עם קורנפלקס קערת או  אבוקדו או

 .חלב מעט
  

  שעה עד לאכול יש אימון לאחר ארוחה

   האימון לאחר
   סרדינים קופסאת

   תמרים 5
 מלוחים לא שקדים 5
   מים כוסות 3

   פרי
  

  לאחר שעתיים עד לאכול יש 6 ארוחה

 האימון
   אפוי סלמון  ג 250
   אבוקדו חצי
   ירק
 מבושל אורז כוס חצי

 

  הארוחה את לאכול יש -בוקר ארוחת

   00:10 השעה עד הראשונה
  כפות 3 עם דליפקאן) קורנפלס קערת

 4 או 3% חלב עם מלאה (גרנולה

  2ו 5% גבינה עם מלא לחם פרוסות

   עגבניות

   או
   מקושקשת/קשה ביצה

  בננה 1
   תפוח 1
   מים כוסות 3
  

 עד לאכול יש -צהריים בוקר ארוחת

 00:12 השעה
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 4

  5% לבנה גבינה או
   ירק

   פרי
   מים כוסות 5
  

 00:14 השעה עד לאכול יש 3  ארוחה
   מבושל אורז כוס

  בקר קציצות
   גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 2

   ירק
   פרי

 מים כוסות 3
  עד לאכול יש הצהריים אחרי ארוחת

 00:17 שעה
  3% יוגורט

   דבש כפיות 2
   גרנולה כפות 3
   מים כוסות 2
  

  שעה עד לאכול יש אימון לאחר ארוחה

   האימון לאחר
  במים טונה

  בננה או תמרים 5
   מים כוסות 3
  

  לאחר שעתיים עד לאכול יש 6 ארוחה

 האימון
   הודו חזה ג 250
   אבוקדו חצי
   ירק

 מלא לחם פרוסות 5  או אדמה תפוחי 2

 גולמית טחינה עם

  הארוחה את לאכול יש -בוקר ארוחת

   00:10 השעה עד הראשונה
  גבינה פרוסת עם חביתה/קשה ביצה

   צהובה
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 4

   5% לבנה גבינה או
   פרי

   שקדים יחידות 5
   מים כוסות 3
  

 עד לאכול יש -צהריים בוקר ארוחת

 00:12 השעה
   פרי

   שקדים

 3% טבעי בטעם יוגורט
   מים כוסות 5
  

 00:14 השעה עד לאכול יש 3  ארוחה
   קוסקוס כוס

   או  צלי או עוף חזה גרם 250
   גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 2

   שונים בצבעים ירק
   פרי

 מים כוסות 3
  עד לאכול יש הצהריים אחרי ארוחת

 00:17 שעה
   פרי

  3% יוגורט
   מים כוסות 2

   או
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 2

   אבוקדו או
  

  שעה עד לאכול יש אימון לאחר ארוחה

   האימון לאחר
  במים טונה

   תמרים 5
   מים כוסות 3
  

  לאחר שעתיים עד לאכול יש 6 ארוחה

 האימון
   ביצים 2

   אבוקדו חצי
   ירק

   או
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 5

   צלוי עוף וחזה

 תפריט שבועי

 מה צריך לאכול אחרי אימון

מטרת התזונה בתום הפעילות הגופנית הינה להשלים את שאבד . ארוחה מזינה לאחר אימון חשובה לא פחות מהאימון עצמו

הספקת נוגדי חמצון ובכך לאפשר  , החזרת נוזלים, שיקום נזקי השריר, לגוף והיא מאפשרת את חידוש מאגרי האנרגיה

 .התאוששות מהירה ויעילה ועידוד תהליכי בנייה בשרירים



 ש יום ו יום ה יום ד יום

 הארוחה את לאכול יש -בוקר ארוחת

   00:10 השעה עד הראשונה
 כפות 3 עם דליפקאן) קורנפלס קערת

  4 או 3% חלב עם מלאה (גרנולה

  2ו 5% גבינה עם מלא לחם פרוסות

   עגבניות
  פרי

   מים כוסות 3
  

 עד לאכול יש -צהריים בוקר ארוחת

 00:12 השעה
   טונה קופסאת

 טחינה עם מלא לחם פרוסות 4

   5% לבנה גבינה או גולמית
  פרי

   ירק
   מים כוסות 5
  

 00:14 השעה עד לאכול יש 3  ארוחה
 גדול אדמה תפוחי 2

  בקר קציצות

  או
 טחינה עם מלא לחם פרוסות 2

   גולמית
   שקדים 5

   אבוקדו חצי
   ירק
  פרי

 מים כוסות 3
  

 עד לאכול יש הצהריים אחרי ארוחת

 00:17 שעה
  פרי

   3% יוגורט
  דבש כפיות 2
  גרנולה כפות 3
   מים כוסות 2
  

 עד לאכול יש אימון לאחר ארוחה

   האימון לאחר שעה
   סרדינים קופסת

  תמרים 5
   מים כוסות 3

  פרי
  

 לאחר שעתיים עד לאכול יש 6 ארוחה

 האימון
   הודו חזה ג 250
   אבוקדו חצי
   ירק
   מבושל אורז כוס חצי

 את לאכול יש -בוקר ארוחת

  עד הראשונה הארוחה

   00:10 השעה
 דליפקאן) קורנפלס קערת

 מלאה (גרנולה כפות 3 עם

  פרוסות 4 או 3% חלב עם

  2ו 5% גבינה עם מלא לחם

   עגבניות
  פרי

  שקדים יחידות 5
 מים כוסות 3
   

ארוחת בוקר צהריים- יש 

 לאכול עד השעה 12:00
  עם מלא לחם פרוסות 4

 גבינה או גולמית טחינה

   5% לבנה
   ירק

   שלמה ביצה 1
   מים כוסות 5
  

 עד לאכול יש 3  ארוחה

 00:14 השעה
   פסטה כוסות 2
  או  מבושלת טונה קופסת 1
  עם מלא לחם פרוסות 2

   גולמית טחינה
   ירק

 מים כוסות 3
  יש הצהריים אחרי ארוחת

 00:17 שעה עד לאכול
   מים כוסות 2
  עם מלא לחם פרוסות 2

   אבוקדו או גולמית טחינה
   מלוחים לא שקדים 5
  

  יש אימון לאחר ארוחה

 לאחר שעה עד לאכול

   האימון
   סרדינים

  תמרים 5
   מלך אגוזי 5
   מים כוסות 3

  פרי
  

 עד לאכול יש 6 ארוחה

 האימון לאחר שעתיים
   ביצים 2

  פרי
  פרוסות 5 או פסטה כוס

   גולמית טחינה עם מלא לחם

  הארוחה את לאכול יש -בוקר ארוחת

   00:10 השעה עד הראשונה
  כפות 3 עם דליפקאן) קורנפלס קערת

  4 או 3% חלב עם מלאה (גרנולה

  2ו 5% גבינה עם מלא לחם פרוסות

   עגבניות

  פרי

  או
  שקדים יחידות 5
   מים כוסות 3
  

 עד לאכול יש -צהריים בוקר ארוחת

 00:12 השעה
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 4

   5% לבנה גבינה או
   ירק

   שלמה ביצה 1
   מים כוסות 5
  

 00:14 השעה עד לאכול יש 3  ארוחה
   מבושל אורז כוס

   מבושלת טונה קופסת 1
  גולמית טחינה עם מלא לחם פרוסות 2

   ירק
 פרי

 מים כוסות 3
 עד לאכול יש הצהריים אחרי ארוחת

 00:17 שעה
  פרי

   3% יוגורט
  דבש כפיות 2
  גרנולה כפות 3
   מים כוסות 2
  
  
  

  שעה עד לאכול יש אימון לאחר ארוחה

  האימון לאחר
   במים טונה

  תמרים 5
   מלך אגוזי 5
   מים כוסות 3

  פרי
  

  ארוחה שישי יום ערב 6 ארוחה

  שעתיים עד לאכול יש משפחתית

 האימון לאחר
  

   !אמא של האוכל את לאכול !תתפנקו
 

  
 את לאכול יש -בוקר ארוחת

 השעה עד הראשונה הארוחה

00:10   
  עם דליפקאן) קורנפלס קערת

  עם מלאה (גרנולה כפות 3

  לחם פרוסות 4 או 3% חלב

   עגבניות 2ו 5% גבינה עם מלא
  פרי

  או
  שקדים יחידות 5
   מים כוסות 3

   טונה קופסאת
  טחינה עם מלא לחם פרוסות 4

   5% לבנה גבינה או גולמית
   ירק

  שוקולד קוביות 3
   שלמה ביצה 1
   מים כוסות 5
 

 מה צריך לאכול אחרי אימון

מטרת התזונה בתום הפעילות הגופנית הינה להשלים את שאבד . ארוחה מזינה לאחר אימון חשובה לא פחות מהאימון עצמו

הספקת נוגדי חמצון ובכך לאפשר  , החזרת נוזלים, שיקום נזקי השריר, לגוף והיא מאפשרת את חידוש מאגרי האנרגיה

 .התאוששות מהירה ויעילה ועידוד תהליכי בנייה בשרירים



 ?מה לא מומלץ 

 .לא לדלג על ארוחות•

 .לא לוותר על ארוחת בוקר•

 .אנק פוד למזון עיקרי`לא להפוך ג•

 .להמעיט ככל האפשר בצריכת מוצרים עם סוכר לבן•

 (מטוגןבשר , חציל מטוגן, פלאפל, יפס'צ)להימנע ממזון מטוגן •

מיונז טבעי ורוטב  , חומץ טבעי, שמן זית כתית, קטשופ, להעדיף רסק עגבניות)להימנע מרטבים שמנים וממיונז •

 (.סויה

בפרט להימנע  . בלב ובמוח, כלי דםבתפקוד כי הם מעלים לחץ דם דבר הפוגע , להימנע מהמלחה ומחטיפים מלוחים•

 .מחמאת בוטנים מלוחה

 .להימנע מחרדל שעלול להפריע לתפקוד בלוטת התריס •

 .'גלידות וכד, סוכריות, שוקולד חלב: להמעיט בקינוחים ובאכילת ממתקים•

 .ולאיבוד ברזל וסידן הנספג מהמזון לשיתוןהגורמים , ('קולה וכד, קפה)להימנע ממשקאות המכילים קפאין •

 .שמנים/מאפים וחטיפים מתוקים, בורקסים, עוגות ועוגיות(: מרגרינה)להמעיט בשומני טרנס •

 .להמעיט בתוספי מזון בעייתיים המצויים למשל בחטיפים•

 .להפחית למינימום שתיית משקאות ממותקים•

 .נקניקים ונקניקיות, רטבים שמנים, בשר שמן: להגביל אוכל שמן•

 ובשר שהוכן על גחלים  , דג מעושן, כמו בשר מעושן, להימנע מאוכל מעושן•



 ?מה כדאי לאכול
 

 .מסוננים ביום/ כוסות מים מינרליים  8לשתות לפחות •

 .מלפפונים, סלרי, עגבניות, לשתות מיצים טבעיים כגון מיץ גזר•

להוסיף כף מיץ לימון וכף שמן זית כתית  . צבעים שונים פעמיים ביום לפחות 5-לאכול סלט ירקות מ•

 (.חומציות 1%עד )

 .פירות על קליפתם/ במקום חטיפים כדאי לאכול ירקות •

 .עדיף להימנע מארוחות כבדות•

כדי לשמור על רמת סוכר טובה בדם ולהימנע  , שעות 3-כדאי לאכול ארוחות קטנות פעם ב•

 .מנפילות סוכר

מיעוט בצריכת מוצרי חלב /הגישה הנטורופתית דוגלת בהימנעות, בניגוד לגישה הקונבנציונלית•

 .יוגורט עיזים נחשב מהפחות בעייתיים –ואם כן 

 דגי ים נחשבים בריאים יחסית(. בפרט בשר אדום)גישה זו דוגלת גם במיעוט מאכלי בשר •

בעוד דגי  , ('טונה וכד, מקרל, הליבוט, סול, סלמון)מומלץ לצרוך דגים הגדלים במים עמוקים וקרים •

 אחריהם באים. בריכה שמנים מדי

 .הודו ובשר רזה, בעדיפות שנייה אחרי דגים מומלצים עוף•

למי שלא רוצה לוותר על , גם מוצרי בשר אורגניים, בעיקר ברשתות האורגניות, קיימים בשוק•

 .בשרים ומוכן לשלם עבורם

 .בכל מקרה כדאי להסיר עור ושומן ולא לצפות בפירורי לחם שסופגים את השומן•

 .קטניותאו ברוב הארוחות לאכול פחמימות מלאות •

עדיף באריזה אישית ולא  . המסייע לשמור על בריאות הלב והמוח, אפשר לאכול שוקולד מריר•

 .כדי לא להתפתות ולאכול כמות גדולה מדי, מחבילה


