
המלצות תזונה 
לאלופים צעירים



 היכן הבעיה?

מרגישים  לא  מהילדים  חלק  פעילות:  לאחר  תיאבון  חוסר   )1
הגדול  המאמץ  בשל  להיות  יכולה  הסיבה  הפעילות.  לאחר  רעב 
סטרס  והורמוני  אדרנלין  להפרשת  הגורם  באימון,  שהשקיעו 
המדכאים את הרעב. לפחות 60 דקות חולפות עד שרמת הורמוני 
הסטרס יורדת בדם, ולכן תחושת הרעב עלולה להגיע לאחר יותר 
ההזדמנויות”,  “חלון  בפספוס  מדובר  אלה  במקרים  וחצי.  משעה 
לאכילת  להוביל  עלולה  וזו  בתיאבון,  חדה  עלייה  ליצור  שעלול 
להשמנה(. )ומכאן  הגוף  מדרישות  יותר  הרבה  גדולה  מזון   כמות 
2( סיום הפעילות זמן רב לפני ארוחת הערב: בעיה אחרת יכולה 
חלק  הפעילות.  לאחר  הביתה  בהם  מגיע  שהילד  הזמנים  להיות 
18:00-( הצהריים  אחר  בשעות  הפעילות  את  מסיימים  מהילדים 
17:30(, זמן ביניים בעייתי. מצד אחד, המשפחה עדיין אינה ערוכה 
קטנה  לארוחה  זקוק  הילד  אחר  ומצד  מסודרת,  ערב  לארוחת 
לארוחת  שבע  יגיע  לא  והוא  מדי  יותר  אותו  תמלא  שלא  יחסית, 

הערב.

 דגני בוקר עם חלב - שילוב מנצח אחרי פעילות
חלב  עם  בוקר  דגני  שאכילת  הראה  ב-2009  שהתפרסם  מחקר 
את  עודדה  אימון,  לאחר  ההזדמנויות”  “חלון  במסגרת  דל-שומן 
כי  הייתה  מובהקת. מסקנת החוקרים  בצורה  התאוששות השריר 
פשוטה  קלה,  דרך  היא  דל-שומן  חלב  עם  בוקר  דגני  של  שילוב 
ויעילה ליישם את הדרישות התזונתיות לאחר אימון. מכאן שחשוב 
מאוד לעודד את הילד לאכול לאחר הפעילות קערה של דגני בוקר 
או   20:30 בשעה  הפעילות/החוג  את  שמסיימים  ילדים  חלב.  עם 
21:00, מגיעים הביתה בשעה מאוחרת מדי לארוחת ערב. במקרים 
אלה מומלצת ארוחת ערב קלה עם חלבון ופחמימה. מכאן שכמות 
גדולה יותר של דגני בוקר עם חלב מהווה ארוחה מזינה, המשרתת 

את דרישות הגוף לאחר הפעילות גם בערב.10
איך בוחרים דגני בוקר המתאימים לפני פעילות ואחריה?

כשבוחרים דגני בוקר שאמורים לשרת את הדרישות התזונתיות 
של הילד בסמוך לפעילות הגופנית, חשוב להקפיד על בחירה 
שדגנים  בחשבון  להביא  צריך  התזונתיים.  הערכים  של  נכונה 
ושזמן  השרירים  לפעילות  זמינות  פחמימות  לספק  צריכים 
העיכול לא יהיה ארוך מדי, על מנת שלא יכביד על הקיבה בזמן 
לשלושה  לב  לשים  חשוב  הדגנים  שבבחירת  מכאן  הפעילות. 

מדדים עיקריים:

 

 סיכום
מחקרים רבים הראו כי הרגלי אכילה המתחילים בגיל צעיר יישמרו לאורך שנים. לילדים המבצעים 

פעילות חשוב מאוד לשלב דגני בוקר בתפריט היומי. הדגנים יכולים להשתלב בארוחת הבוקר, לפני 
הפעילות ובמיוחד לאחר המאמץ הגופני, בשילוב עם מוצרי חלב, על מנת לספק את דרישות הגוף ב”חלון 

ההזדמנויות”. חשוב שאנו כדיאטנים נדריך את הילד הפעיל ואת הוריו לשלב את המזון הדרוש לגופו 
בשלבים הנכונים ביחס לזמני הפעילות. 

דל-שומן: חשוב שתכולת השומן לא תהיה גבוהה )עד 
3% שומן(, על מנת שלא לעכב את ריקון הקיבה. נוסף על 
כך, תכולה גבוהה של שומן כשעה לפני הפעילות עלולה 
הפעילות,  כדי  תוך  גדילה  הורמון  של  הפרשה  למנוע 
 בשל עידוד ההפרשה של הורמון מנוגד )סומאטוסטטין(.

תהיה  התזונתיים  הסיבים  כמות  תזונתיים:  סיבים 
נמוכה עד בינונית )עד 6-5 גרמים ל-100 גרם(. אף על 
פי שסיבים תזונתיים הם מרכיב תזונתי בעל חשיבות 
הם  לפעילות  בסמוך  דווקא  בריאה,  בתזונה  עליונה 
עלולים לעכב את ריקון הקיבה ולמנוע מהשריר לנצל 
ביעילות את הפחמימות בזמן הפעילות ולאחריה. לכן, 
מקום  יש  לאחריה,  ומיד  הפעילות  לתחילת  בסמוך 
 להמליץ על דגני בוקר בעלי ערך גליקמי גבוה-בינוני.

זמינות,  בפחמימות  הצורך  למרות  פשוטים:  סוכרים 
דגני הבוקר המתוקים, העשירים בסוכר, הם לאו דווקא 
המבוססים  בוקר  דגני  לבחור  חשוב  הנכונה.  הבחירה 
על דגנים מותפחים )תירס/חיטה/שיבולת שועל/אורז( 
כן,  כמו  פשוטים.  סוכרים  של  גדולות  תוספות  ללא 
המכילים  בוקר  מדגני  להימנע  הילד  בתזונת  מומלץ 

ממתיקים מלאכותיים.



 דגני בוקר – מזון של אלופים
ספורטאים  של  היומי  מהתפריט  כחלק  מוזכרים  בוקר  דגני 
בוגרים בענפי ספורט רבים ברחבי העולם. מכיוון שתזונתו של 
הספורטאי הבוגר אמורה להכיל אחוזים גבוהים של פחמימות 
)60%-70%(, ספורטאים רבים משלבים את דגני הבוקר בתפריט 
כך,  על  נוסף  החיוניות.  הפחמימות  לאספקת  קלה  כדרך 
מאמרים המדברים על תזונתו של הספורטאי הצמחוני מדגישים 
את חשיבות דגני הבוקר המועשרים לא רק כמקור לפחמימות, 
אלא כמקור חשוב לאספקת ויטמינים ומינרלים. מכאן שגם אם 
הילד איננו עוסק בפעילות גופנית ברמה מקצועית, אלא מתונה, 
 יש מקום לשקול את שילוב דגני הבוקר באופן קבוע בתפריט. 
הפעיל/ הילד  המקצועית,  הספרות  לפי  כי  לציין  חשוב 
 ספורטאי אינו זקוק לכמות גדולה של פחמימות בתפריט היומי 
להמלצת  להתייחס  ויש  פחמימות(,  ל-70%  להגיע  צריך  )לא 
הפחמימות המתאימה לגילו, אך ההנחיות לתזונה לפני פעילות 
ספורטיבית ואחריה צריכות לשים את הדגש בשילוב פחמימות 

מתאימות.1, 2, 3, 4

חשיבות ארוחת הבוקר לילדים פעילים
רק  לא  זו  ביום.  ביותר  החשובה  הארוחה  היא  הבוקר  ארוחת 
בוצעה  ב-2011  שהתפרסם  במחקר  משננים.  שאנו  סיסמה 
ילדים לאכול  בישראל במטרה לעודד  התערבות בבתי הספר 
ארוחת בוקר. דגני בוקר הוגדרו בפרויקט כארוחת בוקר בריאה 
ומזינה המתאימה לגיל הילדים. ארוחת הבוקר חשובה במיוחד 
גופנית קבועה. מחקר שהתפרסם  לילדים העוסקים בפעילות 
בוקר  ארוחת  אי-אכילת  בין  ומובהק  ישיר  ב-2005 הראה קשר 
לבין עודף משקל והשמנה בילדים העוסקים בפעילות גופנית. 
המחקר התקיים במסגרת “מחנה קיץ ספורטיבי” )שמונה שעות 
פעילות ביום במשך שלושה שבועות(. מסקנת החוקרים הייתה 
להיווצרות  גורמת  הבוקר  ארוחת  על  דילוג  פעילים,  שבילדים 
חסר קלורי במהלך היום. בפועל, הילד יאכל כמויות גדולות מדי 
לגרום בהמשך להשמנה. מבין  ואלה עלולות  בשאר הארוחות, 
דברי  או  דגנים  אכלו   70% מעל  בוקר,  ארוחת  שאכלו  הילדים 
מאפה עם חלב. מחקרים נוספים הראו שיש קשר ישיר בין דילוג 
על ארוחות הבוקר לבין הסיכון לפתח עודף משקל, גם בקרב 
מי שמודע מאוד למשקלו ואפילו בקרב מי שמנסה לשמור על 
דיאטה. מחקר שהתפרסם ב-2009 הראה כיצד אכילה קבועה 
של דגני בוקר תואמת את הדרישות התזונתיות של בני הנוער 

)בנים ובנות(. במחקר נמצא קשר חיובי מובהק בין צריכת דגני 
8 ,7 ,6 ,5.BMI בוקר לבין רמה תקינה של השומנים בדם וערכי

אוכל לקראת אימוני בוקר
ארוחת הבוקר חשובה במיוחד לילדים המבצעים אימוני בוקר. 
בחוג ספורט שמחייב  בילדים המשתתפים  כלל  בדרך  מדובר 
טניס  ריצות,  טריאתלון,  כדורסל,  שחייה,  גדול:  אימונים  נפח 
ועוד. הקושי לאכול בבוקר, בשילוב עם ביצוע הפעילות בשעות 
הדרכים  אחת  בוקר.  באימוני  מכשול  להוות  עלול  מוקדמות, 
לספק פחמימות זמינות בצורה קלה, שלא מכבידה על הקיבה, 
היא לאכול דגני בוקר. את דגני הבוקר הילד יכול לאכול בבית 
בתוספת חלב, או לאכול בדרך לאימון, ללא חלב. את אכילת 
ולא  מהנה  כ”נשנוש”  מחשיב  הילד  תוספת  ללא  הבוקר  דגני 
לפני  לאכול  להצעה  שלו  ההיענות  תהיה  ולכן  כבדה,  כארוחה 
מצליאק,  לסובלים  מאוד  חשובה  זו  המלצה  גבוהה.  הפעילות 
ללא  בוקר  דגני  פעילות.  לפני  לאכול  מה  למצוא  המתקשים 
גלוטן הם דרך נהדרת לאכול פחמימות זמינות בסמוך לפעילות. 

תזונה לאימון אחר הצהריים
לאכול  מאוד  חשוב  הצהריים  אחר  בשעות  פעילות  לפני  גם 
בסביבות  צהריים  ארוחת  אוכלים  מהילדים  חלק  פחמימות. 
15:00-14:00 ויוצאים לפעילות 5-3 שעות אחר כך. במקרים אלה 
חשוב לשלב בסמוך לפעילות ארוחה קלה של פחמימות. ילדים 
לפני  נוספת  לארוחה  יסרבו  מטרד”  הוא  ש”אוכל  שמרגישים 
הפעילות. עם זאת, קערה קטנה של דגני בוקר עם חלב כשעה 
עד חצי-שעה לפני הפעילות )2-1 מנות = 30-15 גרם פחמימות( 
יכולה להיות דרך טובה לספק לגוף אנרגיה זמינה, והילד עשוי 

להסכים בקלות לאכול אותה.3, 4, 9

“חלון ההזדמנויות” - לאחר הפעילות

הארוחה בסיום הפעילות נחשבת לחשובה ביותר להתאוששות 
המזון  אבות  מבחינת  נכון  כשאוכלים  השרירים.  ולבניית  הגוף 
מקפידים  כן  וכמו  ארוחה,  באותה  ופחמימה  חלבון  ומשלבים 
על תזמון נכון של האכילה לאחר האימון, הגוף מתאושש מהר 
 30 תוך  לאכול  יש  העדכניות  ההמלצות  לפי  יותר.  וטוב  יותר 
דקות מסיום הפעילות. חשוב לציין שגם הסיכון לפציעות יורד 

כשאוכלים נכון לאחר הפעילות.9

M.Sc מאת: יעל דרור, דיאטנית קלינית ופיזיולוגית 
מנהלת התזונה במרכז הרפואי “מדיקס”

גם בקרב ילדים פעילים עלולים הרגלי התזונה ללקות בחסר. עלינו, הורים ואנשי מקצוע בתחום התזונה ואורח 
החיים הבריא, לעודד את הילד לסגל הרגלי תזונה נאותים, גם כשהוא עוסק בספורט במסגרת תחרותית או 

כפעילות פנאי

כשמדברים על “תזונת ילדים” כמעט מיד עולים נתונים המצביעים על פעילות גופנית מעטה ועל ממדי ההשמנה 
ועודף המשקל בארץ. עם זאת, ישנה אוכלוסייה של ילדים שכן עוסקת בפעילות גופנית קבועה ואף אינטנסיבית, 

גם במסגרת מקצועית וגם כפעילות פנאי.

המלצות תזונה לאלופים צעירים
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