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מאת: יעל דרור-סרוסי, דיאטנית קלינית ופיזיולוגית M.Sc מנהלת התזונה במרכז רפואי “מדקיס” בתל אביב

הטיפול בהשמנת ילדים ומתבגרים הוא קריטי על מנת למנוע השמנה בגיל המבוגר המלווה בסיבוכים בריאותיים. בארה”ב 

שכיחות עודף המשקל בקרב ילדים, המוגדר לפי הנחיות ה-CDC כערך BMI מעל אחוזון 95, עלתה ביותר מפי שלושה בארבעת 

העשורים האחרונים. לפי הנתונים העדכניים מדובר על כך ש-16.3% מהילדים והמתבגרים סובלים מעודף משקל, וכ-15.6% 

נמצאים בסיכון לעודף משקל )ערכי  BMI =95-85(. נוסף על כך, 11.3% הם בעלי ערכים של  BMI מעל אחוזון 97, המוגדרים 

הטיפולים  לכל  המשותף  שנה.  מדי  עולים  ונוער  ילדים  בקרב  ההשמנה  וממדי  בהרבה,  שונה  לא  המצב  בישראל  כהשמנה. 

בהשמנת ילדים הוא ההגבלה האנרגטית ושינוי אורחות חיים לטווח ארוך, עם דגש בהרגלי אכילה בריאים המותאמים לגיל 

הילד. כמו כן, יש חשיבות רבה לשילוב ההורים בשינוי הרגלי האכילה, כחלק מהצלחת התהליך כולו. כמודל חיקוי, להורים 

תפקיד מרכזי בלימוד הרגלי אכילה בריאים, ותמיכתם חשובה מאוד על מנת ללמד את הילד לעשות בחירות תזונתיות נכונות 
בבית, בבית הספר ובשעות הפנאי. 1

חשיבות הרגלי האכילה בבית הספר

מנת  ועל  נוער  ובני  ילדים  בקרב  נוספת  השמנה  למנוע  כדי 

רבים  שמחקרים  התחומים  אחד  הקיים,  המצב  עם  להתמודד 

בבית  האכילה  הרגלי  הוא  האחרונות  בשנים  בהם  מתמקדים 

בבית  רבות  שעות  מבלים  כיום  ילדים  הפנאי.  ובשעות  הספר 

מרכזיות  וארוחות  ביניים  ארוחות  של  נכונה  ואכילה  הספר, 

על  בשמירה  מרכזי  גורם  היא  הספר  בבית  השהות  במהלך 

והשתייה  החטיפים  ממכר  מכונות  כניסת  מאוזן.  יומי  תפריט 

אינם  הספר,  לבית  הקרובים  בקיוסקים  והקניות  המתוקה, 

במהלך  לו  זקוק  שהילד  הבריא  התזונתי  המענה  את  מספקים 

יום הלימודים. ברוב המקרים מדובר בקנייה של מזונות עשירים 

דלים  רווי,  שומן  ובמיוחד   – בשומן  במלח,  פשוטים,  בסוכרים 

המאזן  על  המשפיע  גבוה  קלורי  ערך  ובעלי  תזונתיים  בסיבים 

התערבות  תכניות  לבחון  ניסו  רבים  מחקרים  היומי.  האנרגטי 

במיוחד  התמקדו  המחקרים  הלימודים.  שנת  במהלך  שונות 

או  הספר  לבית  מביאים  נוער  ובני  שילדים  המזונות  בבחירות 

המנות  גודל  לשינוי  התייחסו  המחקרים  כן,  כמו  בו.  רוכשים 

המוגשות או נמכרות בבית הספר, להגדלת זמינות שתיית מים 

ולהורדת כמות השתייה המתוקה, לשילוב ירקות ופירות בשעות 

בית הספר ולשינוי סוג המזונות הנמכרים בקפיטריות ובקיוסקים 

היומית  הקלוריות  כמות  בממוצע,  כי  הראו  הנתונים  במתחמו. 

שצרך  המזון  לשאר  בנוסף  הביניים  בחטיבת  תלמיד  שרכש 

ידי שינוי  וכן כי על  במסגרת בית הספר, עמדה על 111 קק”ל, 

גודל המנות שנמכרו בבית הספר, הושג חיסכון יומי של 47 קק”ל. 

מסקנות כל המחקרים היו כי להרגלי האכילה של הילדים בבית 

ועל  הילדים  בריאות  על  ניכרת  והשפעה  רבה  חשיבות  הספר 

לשנות  היכולת  על  הצביעו  אף  המחקרים  להשמנה.  הסיכון 

ולהשפיע לטובה על המאזן הקלורי היומי ועל איכות התזונה של 

ילד, בעזרת שינויים בבחירת המזונות שהילד אוכל בבית הספר, 
המשפיעים על התפריט היומי כולו.2

 ארוחות ביניים – חלק מתפריט יומי מאוזן

שלוש  הכוללות  תזונתיות  המלצות  על  לדבר  נהוג  היה  בעבר 

הן  וההמלצות  שונה  מעט  הגישה  כיום,  ביום.  מרכזיות  ארוחות 

ועוד שתיים- יומי המכיל שלוש ארוחות מרכזיות  ליצור תפריט 

שלוש ארוחות ביניים. המלצות אלו מתייחסות לתפריט של בוגר 

וילד כאחד, כיוון שהרגלי אכילה נכונה מתחילים בגיל צעיר. עם 

זאת, סגנון האכילה של ילדים ובני נוער שונה בחלק מהמקרים 

מודעים  שיקולים  המשלב  הבוגר,  האדם  של  האכילה  מסגנון 

ילדים  בקרב  המזונות.  בחירת  בעת  ובריאותי  תזונתי  ערך  של 

ונוער, בחירת המזונות עלולה להיות בשל סיבות שונות לחלוטין, 

כמו למשל חטיף המזוהה עם מותג שהילד מזדהה אתו, לחץ 

כי  הראה  ב-2010  שהתפרסם  מחקר  ועוד.  פרסומות  חברתי, 

בעת צפייה בסרט בטלוויזיה שמשולבות בו שתי פרסומות של 

אוכל, בנות נוטות יותר לאכול חטיפים ולנשנש בהשוואה לבנים. 

דיווחו המורים  בסקר נרחב שנערך בצרפת בשנים 2004–2005 

עוגות,  על  המתבסס  מזון  עשר  לארוחת  הביאו  הילדים  רוב  כי 

חינוך  בתכנית  החלו  אלו  ממצאים  בעקבות  וחטיפים.  עוגיות 

בריא.  מזון  להביא  התלמידים  לעידוד  הספר,  בבתי  למורים 

 ,2008–2007 בשנים  מכן  לאחר  הספר  בבתי  שנערך  בסקר 

בבית  הילדים  של  האכילה  בהרגלי  מובהקים  הבדלים  נמצאו 

הספר. אחוז הפירות או מוצרי החלב בארוחת עשר עלה מ-8.5% 

מתזונת   60.2% שהיוו  הממתקים/עוגות/עוגיות,  אחוז  ל-17%. 

הילדים בארוחת העשר בשנים 2004–2005, ירד ל-40.2%. בשנים 

2007–2008 רק 19% מהילדים הביאו בתיק חטיפים לבית הספר, 

לעומת כמעט פי שניים )34%( בשנים 2004–2005. אפשר לראות 

שכאשר נעשתה עבודה תרבותית בקרב המורים במטרה לחנך 

את הילדים להרגלי תזונה בריאים יותר בבית הספר, הייתה לכך 

השפעה מובהקת על סגנון האכילה בהפסקות של הילדים. עם 

זאת, הרגלי האכילה הכוללים “נשנושים” וחטיפים הם עדיין חלק 

בלתי נפרד מסגנון האכילה של ילדים רבים בשעות בית הספר 



והפנאי, ולכן חשוב להביא זאת בחשבון כשרוצים לעודד אותם 
לאכול בריא יותר. 3

ארוחת ביניים כחלק מתרבות ה”נשנוש” של הצעירים

בקרב  מאוד  חזקה  והחטיפים  ה”נשנושים”  תרבות  כאמור, 

וניסיונות הימנעות מוחלטת מסגנון אכילה זה  ילדים ומתבגרים, 

לשלב  לדעת  היא  החכמה  רב.  זמן  למשך  מעמד  מחזיקים  לא 

תרבות  במסגרת  לילדים  המתאימות  התזונתיות  ההמלצות  את 

של  יומיומית  אכילה  כי  הראו  מחקרים  החטיפים.  של  האכילה 

צריכת  את  הורידה  שבועיים  במשך  באנרגיה  עשירים  חטיפים 

המזון בקרב נשים בעלות BMI נמוך, אך העלתה את כמות המזון 

של  יומי  שילוב  של  ההשפעה  כלומר,  גבוה.   BMI בעלות  בקרב 

חטיפים עשירים באנרגיה עלולה לעודד השמנה בקרב הסובלים 

כבר מעודף משקל, ולפגוע בהרגלי האכילה ובערכים התזונתיים 

של התפריט בקרב בעלי משקל נמוך.

שילוב  תרבות  של  הכפולה  הבעייתיות  עם  מתמודדים  איך 

החטיפים בתפריט היומי?

לבחירת  העומדים  החטיפים  שמגוון  להבין  הוא  הראשון  השלב 

הילד גדול מאוד, אך קיים שוני רב בערכים התזונתיים של כל 

אחד מהם. החכמה היא לכוון את הילד לבחור נכון את ה”נשנוש” 

הביניים,  בארוחות  תזונתית  מבחינה  לו  המתאים  ה”חטיף”  או 

היום. על סמך ההמלצות,  ובריא לאורך  כחלק מתפריט מאוזן 

 50% עד  להיות  אמורה  הילד  של  בתפריט  הפחמימות  כמות 

להוות  אמורות  אינן  הביניים  ארוחות  היומית.  הקלוריות  מכמות 

)פחמימות,  המזון  אבות  שלושת  את  הכוללת  מאוזנת  ארוחה 

שמירה  לאפשר  אלא  אידיאליים,  ביחסים  שומנים(  חלבונים, 

יומי מאוזן בהתאם להמלצות. מכאן, שההתייחסות  על תפריט 

התזונתית  לתרומה  בהתאם  להיות  צריכה  הביניים  לארוחות 

שהן מספקות לתפריט; למשל, חטיפי דגנים בארוחות הביניים 

לתפקודו  הדרושה  היומית  הפחמימות  מכמות  חלק  מהווים 
התקין של הילד. 4

חטיף הדגנים – “נשנוש” בריא עבור הילד

ארוחות הביניים של ילדים ומתבגרים בין השיעורים בבית הספר 

תוך  או  החוג  לפני  הצהריים  אחר  בשעות  הביניים  ארוחות  או 

כדי הכנת שיעורים, צריכות להיות בעלות ערך תזונתי שיתרום 

לריכוז הילד, לתפקודו היומיומי, וגם יסבו לו הנאה בעת האכילה. 

עידוד הילד לבחור חטיף דגנים במקום חטיפי שוקולד, חטיפים 

חשוב  אחר,  ממתק  כל  או  שמנות  גלידות  מטוגנים,  מלוחים, 

המספק  דגנים  חטיף  של  שילוב  הילד.  לבריאות  לתרום  ויכול 

פחמימות יחד עם סיבים תזונתיים בארוחות הביניים, יכול לתרום 

ובמקביל  הביניים,  ארוחות  של  גבוה  תזונתי  ערך  על  לשמירה 

הילד, בשל ההנאה שבאכילה  רב מצד  לזכות בשיתוף פעולה 

שהילד  להבין  היא  החכמה  עליו.  האהובה  ה”נשנוש”  ותחושת 

רוצה לבחור סוג מסוים של מאכלים הגורם לו הנאה, בשלבים 

שונים של היום, ולשלב זאת ברצון שלנו כהורים, רופאים או כל 

גוף אחר שבריאותו של הילד וטובתו התזונתית חשובה לו. חטיף 

דגנים כארוחת ביניים עונה בהחלט על שני הקריטריונים הללו, 

נושא  סביב  וחיכוכים  ריבים  ופחות  בית”  “שלום  לאפשר  ויכול 

הדבר  הילד.  של  הביניים  ארוחות  נושא  סביב  ובמיוחד  האוכל, 

אפשרות  את  לילד  נספק  המכוון”,  כ”מבוגר  שאנו,  הוא  החשוב 

הביניים. כארוחות  המזינים  הדגנים  בחטיפי  הנכונה  הבחירה 

איך לבחור חטיף דגנים לארוחת ביניים?

לבית  ביניים  כארוחת  דגנים  חטיף  בבחירת  המרכזית  הבעיה 

הספר או לשעות הפנאי של הילד, היא המגוון הרב של החטיפים 

ה”מתחפשים” לחטיפים המשרתים מטרה זו. שמות של חטיפים 

אינם  טבעי”  “חטיף  או  בריאות”  “חטיף  אנרגיה”,  “חטיף  כמו 

מעידים על טיב המוצר, והחטיפים עלולים להכיל כמות גבוהה 

למטרות  מתאימים  אינם  הם  לכן  גבוה.  קלורי  וערך  שומן  של 

של  בקטגוריה  להיכנס  יכולים  הם  הילד.  בתפריט  התזונתיות 

“ממתק” בתפריט היומי, אך לא נתייחס אליהם כחלק אינטגרלי 

דגנים  חטיף  בוחרים  איך  מאוזן.  בתפריט  הביניים  מארוחות 

לארוחת הביניים?

רכיבי המזון – כאמור, החטיף שאנו רוצים לשלב בארוחת הביניים 

מהווה חלק מהתפריט היומי והוא שייך לקבוצת הפחמימות. לכן, 

חלק  יהוו  שהדגנים  לב  לשים  צריך  דגנים,  חטיף  בחירת  בעת 

מהמרכיבים העיקריים של החטיף, למשל פצפוצי אורז, פתיתים 

חיטה  )קמח  מלאים  דגנים  )קורנפלקס(,  תירס  קמח  בסיס  על 

מלא(, קמח שיבולת שועל ועוד. 

יענה על הדרישות של “ארוחת ביניים”,  קלוריות – כדי שהחטיף 

עליו להכיל 80–100 קלוריות. עבור בני נוער, יש מקום להגדיל את 

כמות הקלוריות בארוחת הביניים לכ-120 קלוריות כחלק מתפריט 

אישי  שוקולד  בחטיף  הקלוריות  כמות  השוואה,  לשם  מאוזן.  יומי 

נעה בטווח של 150–245 קלוריות. בחלק מהמקרים גרסת חטיפי 

המיני של אותו מוצר מכילים 95–110 קלוריות באריזה בת 18–21 

גר’. בפועל, כמות הקלוריות אולי דומה לחטיף דגנים, אך הגודל 

המיניאטורי של חטיף השוקולד אינו משביע ולא יכול להוות בסיס 

בלעדי לארוחת ביניים )הילד לא יוכל להסתפק באחד(. 

כ-15–17  להיות  צריכה  בחטיף  הפחמימות  כמות   – פחמימות 

לחם  שבפרוסת  הפחמימות  לכמות  הדומה  כמות  בממוצע,  גר’ 

ממוצעת ומהווה מנת פחמימות אחת בתפריט.

סיבים תזונתיים – ככל שכמות הסיבים התזונתיים גבוהה יותר, כך 

יהיה קצב ספיגת הפחמימות בגוף איטי יותר ויספק תמיכה טובה 

יותר של פחמימות לאורך זמן. מומלץ לחפש חטיף דגנים המכיל 

גר’ סיבים תזונתיים לחטיף. מומלץ להימנע מחטיפים  מעל 2–3 
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המכילים פחות מ- 0.5 גר’ סיבים לחטיף.

צריך  לא  אך  נמוכה,  להיות  צריכה  בחטיף  השומן  כמות   – שומן 

לחפש חטיפים ללא שומן כלל. חטיפים המכילים עד 5 גר’ שומן 

לחטיף יכולים להשתלב כארוחת ביניים. הם מספקים מנת שומן 

אחת לתפריט הילד, ולכן עדיין אפשר להתייחס אליהם כאל חלק 

מארוחות הביניים במסגרת תפריט מאוזן.

בתפריט  הרווי  השומן  בכמות  להמעיט  היא  המטרה   – רווי  שומן 

השומן  ממקורות  כ-7%  לשלב  היא  הבריאותית  ההמלצה  הילד. 

המלצה  אין  אך  בתפריט,  נמוכה  כמות   – רווי  משומן  בתזונה 

ביניים,  לארוחת  דגנים  חטיף  כשבוחרים  לחלוטין.  מכך  להימנע 

מומלץ לבחור בחטיפים שכמות השומן הרווי בהם מהווה חצי ואף 

פחות מסך כמות השומן בחטיף כולו.

סיכום.

למניעת  חשובה  נוער  ולבני  לילדים  ומאוזנת  בריאה  תזונה 

בלתי  חלק  הם  ביניים  ארוחות  הבריאות.  על  ושמירה  השמנה 

נפרד מהרגלי האכילה הבריאים בתפריט של ילדים ובני הנוער. 

חטיפי דגנים עשירים בפחמימות יכולים להוות חלק בלתי נפרד 

ולתרום  הילד,  של  ומאוזן  בריא  בתפריט  הביניים  מארוחות 

הילדים  הכוונת  על  האחריות  היומית.  הפחמימות  להמלצות 

היא  הביניים  בארוחות  הנכונות  התזונתיות  הבחירות  את  לבצע 

עלינו ההורים, הרופאים, הדיאטנים והצוות המקצועי המלווה את 

הילד ומקנה לו את הרגליו הראשונים בתחום התזונה.


