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דיאטנים יקרים,
ולהגיש  להתחדש  שמחים  אנו  שנה  של  תחילתה  עם 
של  העתיד  דור  פורום  של  השני  הניוזלטר  את  לכם 
.”U & Health“ – "עמותת "עתיד" בשיתוף עם "יוניליוור

ברצוני להודות לצוות ההיגוי של המגזין ולנציגי פורום 
הפעולה  שיתוף  על  "עתיד"  עמותת  של  העתיד  דור 

ועל הדרך המשותפת.

בריאות זה לא טרנד

טעם, ריח ומה שילדים אוהבים

ממחקר  עולה  כך  העניין,  של  לב-לבו  היא  בריאות 
מרתק על מגמות מזון בשם "חם, רותח, גולש",

בכנס  שהתקיים  "יוניליוור"  בחסות  מיוחד  מושב 
התזונה ה-21, עמד בסימן של אחריות לתזונה מאוזנת קרא עוד...

קרא עוד...

קרא עוד...

עתידנות בריאותית

קבלו את מערכת האפליקציה החדשה המתנה לסטאז'
שתאפשר לשפר באופן משמעותי את 
הקשר עם המטופל ולתמוך בו בדרך 

לשינוי המיוחל

כל  את  שלחנו  מאחורינו,  דיאטטיקה  ג',  שנה  סיימנו 
הטפסים, הקפדנו על רישום כלל התקנים, 

קרא עוד...

מחוברים למטופל מיומנו של תזונאי מתחיל

אפליקציה
לשירותכם

איך משנים הרגלים 

שיחה עם
טכנולוג

לק טעים במיוחד

רגע
חוקרים

אז כמה ספורט?

זמן
חדש

ספרים, עזרים ושאר 
חידושים

קרא עוד...קרא עוד...קרא עוד...קרא עוד...
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דיאטנים יקרים,
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עם תחילתה של שנה אנו שמחים להתחדש ולהגיש לכם את הניוזלטר השני של פורום דור 
. ”U & Health“ – "העתיד של עמותת "עתיד" בשיתוף עם "יוניליוור

ראשית, תודה לכולכם על התגובות החמות לניוזלטר מס' 1. סייעתם לנו למפות את הסוגיות 
שמעניינות אתכם במיוחד ולאור זאת להעמיק ולהעשיר בידע המקצועי הרלוונטי.

ברצוני להודות לצוות ההיגוי של המגזין ולנציגי פורום דור העתיד של עמותת "עתיד" על 
שיתוף הפעולה ועל הדרך המשותפת. תודה מיוחדת לד"ר טלי סיני, יו"ר עמותת "עתיד", 

שלאורך כל הדרך מפתחת וממנפת את העשייה המשותפת במטרה להעצים ולהתוות את 
הדרך לדיאטנים בראשית דרכם. 

במהלך השנה שחלפה התמקדנו בשני נושאים מרכזיים: הצרכן הישראלי וטכנולוגיות מזון. 
במסגרת זו קיימנו פעילות משותפת ענפה, שכללה סיורים במפעלים, הרצאות על מגמות 

וחדשנות בעולם המזון, ואף פיתחנו במשותף אפליקציה לשינוי התנהגות. האפליקציה, 
שהוצגה באחרונה בכנס עמותת "עתיד", תושק בקרוב ותעמוד לשירותכם ככלי טיפולי 

מסייע.
את השנה קינחנו בסדנה לבישול בריא, בהשתתפות סטאז'רים וטכנולוגים. הסדנה, 

שהועברה על ידי השף-דיאטן אודי ברקן, עסקה בקשר שבין מזון וחומרי גלם לבין ידע 
תזונתי, וזכתה למחמאות רבות. 

נמשיך לעשות יחד לקידום ולפיתוח מקצועי של דיאטנים בתחילת הדרך, ולפעול למען 
קידום אורח חיים בריא.

קריאה מהנה,
שנה טובה וגמר חתימה טובה,

EMED.HEALTHCLUB.CO.IL

 אורנה לוי, מנהלת תזונה ובריאות 
יוניליוור ישראל

דף ראשי

וחדשנות  מגמות  על  עדכונים  התנהגות,  לשינוי  החדשה  האפליקציה  חשיפת 
בעולם המזון מתוך כנס התזונה ה-12,  מחקר מרתק – "בריאות זה לא טרנד" 
– על תזונת ילדים ואימהות ברשת, וגם מחקר עדכני על ספורט ותזונה, עולם 

הגלידות לילדים  ומדור חדש: מיומנו של תזונאי מתחיל.

אני מקווה שתמצאו 
בניוזלטר זה עניין וידע. 

בכל שאלה והצעה אתם 
מוזמנים לפנות אלינו ל:

והפעם בגיליון:



מחוברים למטופל

אנחנו רגילים לשחרר את המטופלים שלנו עם מעט דברים, פיזית בלבד כמובן, ביד. תפריט, 
הנחיות, מספר טלפון ל- sms מדי פעם, אולי קישורים לאתרים ברשת. אבל אין לנו בנמצא 

כלי שנשאר עם המטופל, ויתרה מזו – נשאר גם יחד איתנו.
דמיינו זאת כך: חוט שני המחבר בינינו לבין המטופלים, ומאפשר שלב חדש במערכת היחסים 

שלנו עם המטופלים בקליניקה. אם תרצו, כניסה מחודשת לאחת המהפכות הכי גדולות של 
המאה ה-21. סוף כל סוף אנחנו רותמים את הסמארטפון ואת האפליקציות לשיפור משמעותי 

ומהותי במערכת היחסים שלנו עם המטופל. לא עוד טבלת רשימת קלוריות, לא עוד יומן 
רשימות למשימות שלא ייעשו, לא עוד פלטפורמה שהמטופל מקבל ומתעלם ממנה. הגיע 

הזמן למשהו חדש, שיאפשר לנו לתמוך ולסייע במטופל בדרך לשינוי שהוא כה שואף להגיע 
אליו.

זו הסיבה שפיתחנו מערכת אפליקציה שניתן להתקינה הן על המחשב האישי והן בטלפון 
הסלולרי. מערכת זו מאפשרת לחזק את הקשר עם המטופל, לסייע לו להגדיר ולהשיג את 

יעדיו ולאמץ הרגלי תזונה ואורח חיים נכון לאורך זמן.
מערכת האפליקציה מהווה כלי עבודה מול המטופל ויכולה אף לסייע בפיתוח ובהגדלת 

הקליניקה. באמצעות לחיצת כפתור ניתן למפות את מצב המטופלים בכל נקודת זמן: עד 
כמה הם עומדים במטרות שהציבו לעצמם, כיצד ניתן לסייע בידם להמשך הדרך ועוד. בנוסף, 
ניתן באמצעות מערכת האפליקציה להציג את הנתונים באופן גרפי, לכתוב מאמרים ובעיקר - 

לפעול באופן אקטיבי לקידום הבריאות בישראל.

אורנה לוי, מנהלת תזונה ובריאות יוניליוור ישראל
צרי ברינקר )BSc(, מסטרנט בחוג לאפידמיולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

קבלו את מערכת האפליקציה החדשה שתאפשר 
לשפר באופן משמעותי את הקשר עם המטופל 

ולתמוך בו בדרך לשינוי המיוחד

דף ראשי
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 סוף כל סוף אנחנו
 רותמים את הסמארטפון

 ואת האפליקציות
 לשיפור משמעותי

 ומהותי במערכת היחסים
שלנו עם המטופל

תיהנו!



 מה בכל זאת אפשר 
לעשות במהלך תקופת 

ההמתנה?
למעשה, יש מה לעשות, 

תוך כדי הקפדה על שלוש 
מגבלות ברורות
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ה
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פרק א': המתנה לסטאז'
צרי ברינקר

סיימנו שנה ג', דיאטטיקה מאחורינו, שלחנו את כל הטפסים, הקפדנו על רישום כלל התקנים, 
הגענו לאולם בתל השומר, המתנו ששמנו יעלה, ולבסוף קיבלנו תאריך. התאריך שלי הוא 
באפריל 2016, מקום 243 מתוך 248, כאשר ההגרלה התקיימה באוקטובר 2013. אכן כן, 

שנתיים וחצי של המתנה. התרחיש הזה אינו בלתי אפשרי – המתנה של שנה-שנה וחצי הן 
ברירת המחדל, או התוחלת, של אותה תקופת המתנה לסטאז' הידועה לשמצה. אמנם לא 

הבשורות המשמחות והפשוטות ביותר, ולכן כדאי להיות מוכנים לקראתן.
וזוהי ההמלצה הטובה ביותר לכל הממתינים, או סטודנטים שנה ג', שקוראים רשומה זו. היו 

מוכנים, כי זוהי הגרלה. הסיכויים שווים בין כלל מסיימי המחזור, ולכן אין דבר אשר מצריך 
עשייה מלבד התכוננות נכונה. אז מה בכל זאת אפשר לעשות במהלך תקופת ההמתנה?

למעשה, יש מה לעשות, תוך כדי הקפדה על שלוש מגבלות ברורות. האחת, הזמן עד 
התאריך הנקוב לך. השנייה, להמתין עד חודשי הקיץ, אז גל ואורנה מתקשרות בדרך כלל 

לממתינים הרחוקים )והקרובים( על מנת לנסות להקדים את המועד, והשלישית – אין לטפל 
באף אחד או לקרוא לעצמך תזונאי/דיאטן או יועץ תזונה.

ובכל זאת, תואר ראשון מדעי ועטור מעבדות יש? יש. 

יכולת נפלאה לסקרן אנשים באירועים חברתיים על אודות הדעה המקצועית שלך על חלב 
או על סוגיה בוערת אחרת יש? יש. מכאן אפשר לאלתר.

תואר שני, למשל, אופציה נהדרת. על הפרק, תרומה למחקר, הגדלת יוקרת המקצוע 
ופתיחת אופציות תעסוקה חדשות. אז נכון שלא תמיד יודעים מה רוצים לחקור, ולא תמיד 

במקצוע שלנו יש מלגות. אבל מאחר שלא נכנסנו לתואר ראשון מחוסרי עניין, ובתקווה 
שלא יצאנו ממנו מחוסרי עניין – ודאי ניתן למצוא עניין מרובה במשהו נוסף לעוד שנתיים 

של לימודים ומחקר. במקרה שלי, אפידמיולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, תוך כדי מחקר על 
טבעונים. 

 ,CBT ,מעבר לאקדמיה, יש גם לא מעט קורסי המשך שונים, ארגזי כלים, הנחיית קבוצות
NLP, וגישות רבות נוספות שיכולות לשדרג את היכולת הטיפולית בהמשך.

טיפ חשוב: מיד לאחר ההגרלה, בין שהתאריך שהגרלתם הוא למחזור הקרוב ובין שלמחזור 
רחוק יותר, התחילו עם סבב החיסונים. מדוע? כי הוא לוקח זמן, ובסבבי ההקדמה קיימת 

האפשרות שתקבלו סירוב להקדמה מכיוון שטרם התחלתם את הסבב. 

מיומני התזונאי/ת 
המתחיל/ה

דף ראשי



גישה חיובית ואצבע על 
העכבר עשויות לסייע 

לכם למצוא משרה נהדרת 
במה שמכונה "מקצוע 
ההייטק של הממתינים 

לסטאז'"

אפשרות נוספת, תועמלנות. נכון, לא מעט מהמשרות המפורסמות מכוונות 
לבוגרי סטאז' וכו'. אך יש גם משרות אחרות, ולכן, גישה חיובית ואצבע על העכבר 

עשויות לסייע לכם למצוא משרה נהדרת במה שמכונה "מקצוע ההייטק של הממתינים 
לסטאז'". בכל מקרה, לא חשוב מה תעשו, שמרו על הלהבה בוערת.  זה אומר להתעדכן 
בפורומים בפייסבוק – כמו הפורום הנהדר של eMed ו"יוניליוור", או הפורום של דיאטניות 
ודיאטנים; לקרוא מדי פעם מאמרים שלא נכתבו ב"סיינטיפיק ידיעות" – פאבמד משחרר 

מספיק מאמרים חינמיים. להשיג את קראוס, שיהיה שם, ומדי פעם לעלעל בו. אגב, אם אתם 

דף ראשי

מצליחים למצוא בית ספר לרפואה משלימה או למקצועות כושר, או מתוך שלל החברות 
לעזרה ראשונה – אל תהססו להציע את עצמכם כמי שיכולים להעביר קורסי מבוא בתזונה. 

זה אפשרי וחוקי, אתם מכירים את החומר הזה מתוך שינה, וזוהי אפשרות תעסוקתית 
מצוינת.

והכי חשוב, לא להתייאש. הזמן עובר בסוף והסטאז' לא מדהים, כך מספרים לי. אבל על 
חוויות הסטאז', ועל הצעדים הראשונים בעולם הגדול אחרי ה-RD – בפרקים הבאים ביומני 

התזונאי/ת המתחיל/ה.

צרי ברינקר )BSc(, מסטרנט בחוג לאפידמיולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
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ספרים, עזרים ושאר 
חידושים
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דף ראשי

לפניכם כלים ומקורות מידע שסייעו לי בחודשים האחרונים אם בצורה מעשית ואם לצורך 
הרחבת הידיעות בתחום התזונה. הכלים מתאימים למספר תחומי עבודה, בסקטור

הפרטי/קהילתי, לדיאטניות בבתי חולים ובבריאות הציבור.
חלק מהמקורות מצאתי תוך חיפוש אקראי ברשת, ואחרים נתרמו מידיעותיה של אן סילבר, 

דיאטנית חברת American Dietetic Association) ADA(, לשעבר יו"ר קבוצת יזמות 
ב-ADA, ששמחה לחלוק מניסיונה ומידיעותיה.

עצתי לכם, פנו לעמיתים בארץ ובחו"ל, והיעזרו במקורות ידע מהימנים שיוכלו לעזור לכם 
ולמטופליכם לקבל את השירות הטוב ביותר. 

מאחלת לכם הצלחה בכל דרך שתבחרו,

RD. MPH ,אלינור פרידמן
דיאטנית במכבי שירותי בריאות ובבי"ח בני ציון

חדשים, חדשות וחידושים בתחום התזונה

Making nutrition your business private 
practice and beyond/Faye Berger Mitchell, 
RD, LD, and Ann M. Silver, MS, RD, CDE, 
CDN.

PEN - The Global Resource for Nutrition 
Practice
www.pennutrition.com

ספר שימושי לדיאטנים המעוניינים לפתוח קליניקה פרטית. הספר 
בהוצאת ADA עוסק בהרחבה בנושאים הקשורים בקריירה 

עצמאית של דיאטנים, בהם הקמת סביבת הקליניקה ועזרים 
נדרשים, אפשרויות תשלום עבור טיפולים, כיצד לגרום למטופלים 

לחזור לקליניקה, ניסוח חוזה בין מטפל ומטופל לפני התחלת טיפול 
ועוד.

חלקים מסוימים בספר אמנם רלוונטיים להתנהלות בארה"ב, אך 
עם זאת אפשר ליהנות מעצותיהן של הכותבות ולחסוך כמה טעויות 

בעסק החדש.
שלושה טיפים לקידום העסק מתוך הספר )פרק 1: קריירת סולו, 

האם זה בשבילך?(: )1(
•  ספרי לאנשים במה את עוסקת בצורה ברורה ו מעניינת וקלה     

    להבנה.
•  שדרי ביטחון לצורך רכישת אמון בך ובשירות שאת נותנת.  

•  הפגיני תשוקה בכל הנוגע לעסק כי תשוקה מוכרת!  

www.pennutrition.com הוא אתר קנדי המשתף פעולה עם 
ההתאחדויות הדיאטטיות בבריטניה ובאוסטרליה. האתר הוא בגדר 
מכרה זהב של ממש לדיאטנים ומחולק לארבע קטגוריות עיקריות: 

בריאות הציבור, מצבי בריאות וחולי, רכיבי מזון וכלים מעשיים 
לאנשי מקצוע. באתר ניתן למצוא אוסף של הנחיות בינלאומיות 

בנושאים מגוונים, שאלות ותשובות לפי נושאים עם סיווג בהתאם 
לחוזק ההוכחה המדעית, ארגזי טיפול הכוללים שאלונים, ערכות 

הדרכה למטופלים ועוד.
ניתן לנסות את האתר ללא תשלום לתקופה של 15 יום או להירשם 

בהתאם לתקנון האתר.

כלים שימושייםספרים



דף ראשי

http://www.coursera.org/

https://class.coursera.org/
childnutrition-002/wiki/starthere
Maya Adam MD, Stanford University :מרצה

הדיאטה הנורדית החדשה
https://class.coursera.org/ 
newnordicdiet-002/wiki/syllabus
 Dr Arne Astrup, MD, DMSc, University :מרצה

of Copenhagen

Nutrition Action Healthletter
https://www.cspinet.org/nah/

כלים וציוד בקנייה אונליין

אתר coursera הוא מיזם אינטרנטי חינמי המאפשר למידת 
קורסים בנושאים שונים של אוניברסיטאות מובילות בעולם. 

בקורסים מסוימים ניתן לקבל תעודת הכרה על השתתפות לאחר 
מילוי בחנים ומטלות המתפרסמים באתר.

אם כי שם הקורס מעט מטעה ומרביתו עוסק בבישול בריא לילדים, 
ניתן לקבל השראה רבה ושלל עצות מעשיות לשילוב מרכיבי מזון 

בריאים בתזונת ילדים. הקורס מצולם במטבחה הפרטי של המרצה, 
וכולל הדגמות בישול מעשיות מלוות בהערות על מרכיבי המזון 

שבמתכון וסיפורי הצלחה אישיים.
קהל יעד: הקהל הרחב ואנשי מקצוע.

הקורס מועבר על ידי חוקר מוביל בצוות חוקרי הדיאטה הנורדית 
החדשה )NND(. בקורס תוכלו להכיר את עקרונות הדיאטה )צריכה 

מוגברת של קלוריות ממזונות מן הצומח והפחתת כמות הבשר 
בתפריט, צריכת מאכלי ים ואגמים וצריכת מזונות הגדלים בכפרים 
בהתאם לאזור ולעונה(, השפעות בריאותיות בהתבסס על מחקרים 

שפורסמו עד כה )הפחתת יתר לחץ דם וירידה במשקל, שיפור 
פרופיל השומנים בדם ומדדי דלקת( ועוד. 

הבונוס העיקרי בקורס הוא הסברים נרחבים וברורים על שיטות 
המחקר ועריכתו. החיסרון: דרושים מרחב שמיעה, שקט וריכוז רב 

בהתחשב בכך שהמרצים הם בעלי מבטא סקנדינבי כבד.
קהל יעד: בעיקר אנשי מקצוע.

"Nutrition Action Healthletter" הוא ניוזלטר ומאגר מידע מעניין 
העוסק בתחומים הקשורים לחקיקה ומזון, רכיבי מזון, תזונה נבונה 

במקומות ציבוריים וחידושים מעניינים בתחום התזונה. 
ההרשמה לניוזלטר כרוכה בתשלום.

עצה ידידותית: שיתוף ניוזלטר או מאמרים עדכניים עם רופאים 
ואנשי מקצוע נוספים בצוות המטפל הוא דרך טובה להגדלת האמון 

והמקצועיות של הדיאטנית בעיני הצוות.

פתיחת עסק כרוכה בהוצאות רבות. קיימים כמה אתרים ברשת 
שבהם אפשר למצוא עזרים לדיאטנים במחיר נוח.

מספר דוגמאות מתוך אתר "דיל אקסטרים":
http://www.dx.com
מד גובה נגלל: 8.81$

מד לחץ דם: 14.60$ )רצוי לבחור מד לחץ דם בעל שרוול ארוך 
עבור מטופלים במשקל עודף(

משקל מזון דיגיטלי: 10.43$
קליפר דיגיטלי: 8.70$

• התשלום כולל דמי משלוח; טווח הזמן הממוצע להגעת המוצר 
הוא ארבעה שבועות.

 ebay, :אתרים נוספים בהם ניתן למצוא מוצרים דומים •
aliexpress ועוד.

 Berger Mitchell F, Silver MA. Making nutrition your )1(
 business private practice and beyond, 1st Edn. USA:

.American Dietetic Association, 2011

קורסים מקוונים
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אז כמה ספורט?
מקפידים לעשות פעילות גופנית על פי ההמלצות? זה לא בהכרח 

מספיק.  חוקרים מצאו כי פעילות גופנית אשר עומדת בהמלצות 
ה-ACSM עוזרת בהקטנת העלייה במשקל, אך 

פעילות גופנית בהיקף גדול יותר מההמלצות 
יכולה אף למנוע את אותה השמנה

דף ראשי

מגפת ההשמנה מתרחבת בעשורים האחרונים בכל העולם, ופתרון משמעותי עדיין לא 
נראה באופק. אכילה מרובה ובחירת מזון שגויה, וחוסר פעילות גופנית, מביאים להשלכות 

בריאותיות קשות לצד השלכות חברתיות ונפשיות. 
 ACSM-על מנת להילחם בתחלואה בכלל ובמגפת ההשמנה בפרט, הציב בשנת 2007 ה

(American College of Sport Medicine( יעדי זמן של פעילות גופנית למבוגרים – 30 
דקות פעילות גופנית בעצימות בינונית, חמישה ימים בשבוע, או לחלופין 20 דקות של פעילות 

עצימה שלושה ימים בשבוע.
במחקר שפורסם באפריל 2014 ב-BJSM ביקשו החוקרים לבדוק האם המלצות אלו 

אכן יעילות במניעת השמנה. במחקר בדקו החוקרים אוכלוסייה של 19,127 איש )10,783 
נשים ו-8,344 גברים( בשנים 2008-1984 באמצעות שלוש בדיקות. במהלך הבדיקות 

מדדו החוקרים לנבדקים גובה, משקל, לחץ דם, גלוקוז ושומנים בדם, ובדקו עישון, צריכת 
אלכוהול ופעילות גופנית. החוקרים סיווגו את הרגלי הפעילות הגופנית של הנבדקים לארבע 

קבוצות: לא פעילים, מתחת להמלצות, בהתאם להמלצות ומעל להמלצות.
בתוצאות המחקר ניתן לראות כי במהלך השנים הייתה עלייה במשקל של 7.7 ק"ג אצל 

הגברים ו-8.5 ק"ג אצל הנשים. בהשוואה של עליית המשקל ניתן לראות כי בקרב מי שהיו 
פעילים מעל ההמלצות, העלייה במשקל הייתה נמוכה ב-2.1 ו-1.8 ק"ג )גברים ונשים 

בהתאמה( בהשוואה למי שלא היו פעילים, ואילו בקרב הפעילים לפי ההמלצות, העלייה 
במשקל הייתה נמוכה ב-0.7 ו-0.5 ק"ג )גברים ונשים בהתאמה( מאלו שאינם פעילים.

תוצאות המחקר הראו על קשר משמעותי בין עלייה במשקל עם השנים בלי כל קשר לכמות 
הפעילות הגופנית. בנוסף, נמצא כי ככל שהאדם פעיל יותר, כך העלייה במשקל פחותה 

יותר. במחקר נמצא, כי פעילות גופנית אשר עומדת בהמלצות ה-ACSM תעזור בהקטנת 
העלייה במשקל המתרחשת עם השנים, אולם פעילות גופנית בהיקף גדול יותר מהמלצות 

ה-ACSM תעזור יותר במניעת אותה השמנה.
מסקנת החוקרים העיקרית הייתה כי פעילות גופנית בהיקף שמעל ההמלצות הקיימות 

כיום, עוזרת יותר במניעת השמנה. עם זאת, חשוב לזכור כי דבר חשוב לא פחות מההשמנה 
הוא התחלואה הנגרמת כתוצאה ממנה. ולכן אדם שמן אך פעיל מבחינה גופנית בהחלט 

יכול להיות בריא יותר מאדם רזה אשר איננו פעיל גופנית. על כן יש לעודד את כל מטופלינו 
לעסוק בפעילות גופנית, הן בהקשר של מניעת השמנה, והן בהקשר של שמירה על 

בריאותם.

איתי אהרונסון –  מישהו לרזות איתו. דיאטן קליני וספורט, איש חינוך גופני ומאמן כושר בעל 
תואר ראשון ותואר שני בחינוך גופני ותואר ראשון במדעי התזונה. רכז קורס מדריכי חדר 

כושר ורכז קורס מאסטר טריינרס בקמפוס "שיאים", אוניברסיטת תל-אביב.

רשימת המקורות שמורה במערכת.
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ניתן לראות כי בקרב 
מי שהיו פעילים מעל 
ההמלצות, העלייה 

במשקל הייתה נמוכה 
ב-2.1 ו-1.8 ק"ג )גברים 

ונשים בהתאמה( 



הרגלים  אימוץ  על  מתקדמות  טכנולוגיות  משפיעות  ואיך  האם 
אחד  ששינוי  כך  על  מצביעים  מחקרים  בריאים? 
או שניים בו זמנית, יכולים להשפיע על מוטיבציה. 

ותוספת פרס? בכלל! 
 מחקרים מצביעים על כך 
שארבעה שינויים במקביל 

בשלב ההתחלתי הם 
רבים מדי.  לפיכך רצוי 

לבחור שינוי או שני שינויים 
ישימים, והללו הם שישפיעו 

על מוטיבציות ומסוגלּות 
לשנות את השאר 

הטכנולוגיות המתפתחות בשנים האחרונות מסייעות להתגבר על מגבלות גיאוגרפיות 
ומגבלות זמן ומשמשות כמנוף לשינוי התנהגותי. אלא שהאמצעים הקיימים כיום כמו שעונים 
חכמים או צמידים מאלצים את המטופל לדווח על התנהגותו. הצפי הוא שבעוד כחמש שנים 

יהיו קיימים בשוק עזרים שימדדו מדדים אובייקטיביים ויצליחו להתגבר על חסם זה.
אך האם קיימת הוכחה שהטכנולוגיה אכן מסייעת לחולל שינוי התנהגותי? האם בעיצוב 

תוכנה קלה לשימוש עם ממשק ידידותי למשתמש, היזם מחזיר את ההשקעה? האם שימוש 
מוכיח יעילות? התשובה היא לא. שימוש באפליקציה – שימושית, מפתה וידידותית ככל 
שתהיה – אינו מייצר בהכרח פעילות גופנית או שינוי תזונתי ולכן אינו משנה התנהגות. 

בנוסף, האם יצירת כמה שינויים במקביל, כמו אכילת פירות וירקות, צמצום שומנים במזון, 
פעילות גופנית, הרחבת פעילות פנאי וכדומה, מסייעת לשינוי התנהגותי? מחקרים מצביעים 

על כך שארבעה שינויים במקביל בשלב ההתחלתי הם רבים מדי. לפיכך רצוי לבחור שינוי או 
שני שינויים ישימים, והללו הם שישפיעו על מוטיבציות ומסוגלּות לשנות את השאר. 

ומה לגבי ההשפעה של תמריץ כמו תשלום על יצירת שינוי התנהגותי? ממחקרים עולה, כי 
השפעה זו מתרחשת בתוך שלושה שבועות בתחומים שניתנים לשינוי קל יחסית. בבדיקה 

של אכילת פירות וירקות, לדוגמה, נצפתה עלייה מפרי אחד ל-5.5 פירות בחמישה שבועות, 
וירידה לשלושה פירות אחרי הפסקת התשלום. בתום שלושה שבועות נראה, כי הנבדקים 

התמידו בהתנהגות הבריאה גם כעבור שישה חודשים. 50% מהמעשנים, לעומת זאת, 
המשלמים עבור הפסקת עישון, חוזרים לעשן כעבור 48 שעות מהפסקת התשלום.

ומה אפשר לעשות עם אוכלוסייה מבוגרת )בני 57 ומעלה( שחלקה אינו מחובר לטכנולוגיות 
באופן טבעי? מחקרים מראים כי התערבות בגיל המבוגר מאפשרת ירידה במשקל בקרב 

קבוצה שלוותה בסיוע טכנולוגי, בהשוואה לקבוצות שלא לוו בסיוע כזה. נראה כי התמיכה 
החברתית ו"העין החיצונית" שבוחנת, מעודדת ומשווה, תורמות לכך. יש לשפר תחרות, 

תמריצים ותגמולים.
הצפי הוא כי בתוך כשנתיים ייוצר חיישן תוך-גופי באמצעות קעקוע בעור, והוא שישדר מידע 

על כל צריכת מזון ופעילות גופנית של המטופל. אמצעי זה ישרת בעיקר אנשים שסובלים 
ממחלות כרוניות כמו סוכרת, דיכאון, מחלות לב, וישמש גם ככלי להשגחה ולעידוד נטילת 

תרופות. ייתכנו גם אחרים, שמצליחים גם לקרוא כמה מזון אנחנו מכניסים לפה דרך חיישני 
שיניים או כמה חומציות יש לנו בקיבה. 

ובינתיים, חשוב לתת את המקום הראוי לרשת החברתית המשמשת מנוף להצלחה במקרים 
רבים. רבים אינם מעוניינים לחשוף פרטים אישיים אך הצלחות כולם שמחים לחלוק. 

Bonnie Spring, PhD
המידע מבוסס על המאמר

JAMA. 2013 Jul 3;310)1(:57-65. doi: 10.1001/jama.2013.7231
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איך משנים הרגלים



על  מרתק  ממחקר  עולה  כך  העניין,  של  לב-לבו  היא  בריאות 
מגמות מזון בשם "חם, רותח, גולש", פרויקט משותף של החברות 
השיח  של  מקומו  מהו  אז   ."WISDOM DOT COM"-ו  "BUZZILA"

הבריאותי על אוכל? מהם המזונות הכוכבים? מיהן 
אימהות הרשת? ומה הן אוהבות שילדיהן אוכלים? 

המדיה החברתית שינתה באופן משמעותי את החיים במאה ה-21, בין היתר בנושאים 
הקשורים לאוכל. "חם, רותח, גולש – מה מתבשל בשוק המזון בישראל?" הוא מחקר רשת 

מקיף בנושא מגמות מזון בישראל. המחקר הנו פרויקט משותף של BUZZILA, חברה מובילה 
בתחום הניטור, הניתוח והמחקר של תוכן במדיה חברתית, ושל WISDOM DOT COM, חברת 

ייעוץ אסטרטגיה המתמחה בשיווק בעידן החדש. מאחורי המחקר עומדת המחשבה, כי 
עולם התזונה, כפי שהוא משתקף במדיה החברתית, מאפשר לנו להביט קדימה ולהבין את 
צורכי המשתתפים בו תוך כדי התהוותם, וכן לזהות מגמות ולתת להן מענה לפני האחרים. 

במסגרת המחקר נותחו כ-1,500 קבוצות דיון שונות במדיה החברתית שבהן השתתפו 
למעלה מ-5,000 איש. המתודולוגיה של המחקר מבוססת על תוכן שנכתב על ידי הגולשים 

במהלך היום-יום. מהמחקר עולות כמה מגמות מרתקות, שאחת הבולטות בהן היא "בריאות 
זה לא טרנד".

הנושא הבריאותי הוא כיום אחד הנושאים 
החשובים ביותר ומהווה חלק מהשיח האינטגרלי 

על אוכל. כפי שהאוכל צריך להיות טעים, כך עולה 
מהשיח, הוא צריך להיות גם בריא 

הנושא הבריאותי הוא כיום אחד הנושאים החשובים ביותר ומהווה חלק מהשיח האינטגרלי 
על אוכל. כפי שהאוכל צריך להיות טעים, כך עולה מהשיח, הוא צריך להיות גם בריא. 

חשיבות נושא הבריאות משתנה בין קהלים שונים, אך היא קיימת בקרב כולם. 
בנוסף, אין הגדרה אחת ויחידה לאוכל בריא. ההגדרה, כך מתברר, משתנה לפי אמונות 

ואופנות. 
מהמחקר עולה, כי קהל היעד שאותו הם מכנים "מוטי הבריאות" הוא הקהל 

המשמעותי ביותר בשיח, שמחפש פתרונות של "אוכל בריא" כחלק מחיי היום-יום. 
אגב, בבדיקת המשקל של נושא הטעם מול נושא הבריאות נמצא יתרון קל לנושא הטעם: 

השיח הבריאותי מהווה 29% מהשיח, ואילו הטעם – 37%. כלומר, אם פעם אוכל היה צריך רק 
להיות טעים, היום הוא צריך להיות טעים ובריא.

בריאות זה לא טרנד
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אז מהו בעצם מזון בריא? 

על פי המחקר פירמידת המזון הישנה והמוכרת לא מהווה עוד את המדד הנכון לבריאות. 
מזונות שתמיד היו בבחינת קונצנזוס, כמו פירות וחיטה מלאה, חשופים גם הם לטענות של 

חוסר בריאות.
יש לציין, כי הדעות סותרות לגבי כל מוצר כמעט, וכך, אל מול מוצרים שבריאותם מוטלת 
בספק, עולים כוכבים חדשים,  כמו טחינה גולמית, כוסמין ושייקים ירוקים.  מגמה נוספת 

בהקשר הזה היא שימת דגש על מזון המיועד למטרה ספציפית, כמו חיטוב אזורים מוגדרים, 
הוספת אנרגיה, האטת ההזדקנות ועוד. 

סוגים מסוימים של ירקות ופירות אף מופיעים על תקן של מרשם למטרות בריאותיות – 
דיאטה או עיצוב – כמזון מרפא.  סוגיה נוספת שנבדקה בסקר היא מי מוביל את השיח על 

מזון בריא. מתוצאות הסקר עולה, כי את השיח על מזון בריא מובילות לפני כולם הנשים. יותר 
משליש ממנו הוא שיח של אימהות לפעוטות, שמוטרדות בעיקר מיצירת הרגלי תזונה נכונים 
ומבניית הגוף הקטן. השיח הזה, אגב, מתקיים בעיקר בפורומים ברשת, שבהם הן מתייעצות 

בנושאים השונים. 

אז מה מאפיין את אימהות הרשת?

הן מעורבות, חרדות ומוטות בריאות. הן בעד שדרוגי בריאות, ומוכנות ורוצות להשקיע זמן 
ואנרגיה בהכנת אוכל לילד. השאיפה שלהן היא למזון לא מעובד, ולכן הצורך למצוא מוצר 
שייתן מחד גיסא מענה לאורח החיים הלחוץ והעמוס, ומאידך גיסא יספק את הרצון לאוכל 

לא מעובד, ולתפיסתן בריא. וכמובן, יש להמשיך ולעקוב אחרי הכוכבים, אלו שממשיכים 
להיתפס כמאכלי בריאות, ולמצוא דרך לשלבם במוצרים, במיוחד לפעוטות. 
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הרבה עניין, חדשנות ושיח פורה בענייני תזונה היו במושב המיוחד "על טעם וריח, על הדבש 
ועל העוקץ", שהתקיים בחסות "יוניליוור", בכנס ה-12 של שבוע התזונה בישראל. בכנס, 

שנערך  ב-15 במאי בגני התערוכה בתל אביב נכחו כאלף משתתפים, בהם תזונאים, 
נטורופתים ומומחים רבים מעולם התזונה. 

המושב בחסות גלידת שטראוס, התמקד בסוגיות של בחירת הטעים, ביסוסו על ידי מומחים 
וניסיון לרגולציה. ברקע: האתגר המשמעותי שמציבה סוגיית השיווק והפרסום לילדים 

לציבור בכלל ולחברות המזון בפרט, שרבות מהן יצרו תהליך רגולציה עצמית למען שיפור 
המוצרים לקידום בריאות הציבור. 

במסגרת המושב נחשפו כיוונים שונים מעולם השיווק והפרסום לילדים, תחת האג'נדה של 
תקשורת אחראית לילדים. את הרצאת הפתיחה נשאה יו"ר המושב, אירית פורז, דיאטנית 

ראשית של שירותי בריאות כללית ומרכז שניידר לרפואת ילדים, ומנהלת המחלקה לתזונה, 
משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה.

היא סיפרה כי ב-2008 אימצו חברות IFBA  בהתנדבות אסטרטגיה שנועדה לשנות את 
אופן ותוכן הפרסום לילדים מתחת לגיל 12. אסטרטגיה זו מגבילה את השיווק של מוצרים 

עשירים בשומן, סוכר ומלח ומקדמת תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא ופעיל. 
ד"ר בראט נורסל, מנהלת התזונה האזורית של יוניליוור, הרצתה על רגולציה בפועל בשטח 

ועל ביטוייה בתחומים שונים, בהם תקשורת ותעשייה. נורסל הרחיבה במתן הסבר על אודות 
השיקולים התזונתיים העומדים מאחורי הקריטריונים של גלידות "מקס" לילדים. 
לאחר מכן הציג ד"ר אופיר בנימין מהחוג למדעי המזון במכלל האקדמית תל חי 
את תוצאותיו של מחקר שנערך לאחרונה על הרגלי אכילת גלידה בקרב ילדים.

בדבריו הרחיב בנימין בסוגות טכנולוגיות וסנסוריות ואף הציג פתרונות יצירתיים 
להפחתת הסוכר והשומן מבלי לפגוע באיכות המוצר. 

לסיום נשאה דברים ד"ר דליה לירן-אלפר מבית הספר לתקשורת במכללה למינהל, 
שהציגה מחקר עדכני בתחום הפרסום לילדים ומזון. מהמחקר עולה, כי הילד המודרני 

מחפש במזון בראש ובראשונה כיף והנאה, אך גם חוויה של התרחשות חברתית מעניינת 
ורכישת מקובלות חברתית. לצד זאת, ילדים  רגישים גם למסרים רציונליים כהבטחת 

 ב-2008 אימצו חברות 
IFBA בהתנדבות 

אסטרטגיה שנועדה לשנות 
את אופן ותוכן הפרסום 
לילדים מתחת לגיל 12

טעם, ריח ומה שילדים 
אוהבים
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ה-12,  התזונה  בכנס  שהתקיים  "יוניליוור"  בחסות  מיוחד  מושב 
עמד בסימן של אחריות לתזונה מאוזנת ואורח חיים בריא לילדים, 

ועסק בסוגיות של רגולציה, שיווק, פרסום ותקשורת אחראית 



בריאות טובה והשגת כוח פיזי.  במסגרת התערוכה בכנס הציגה יוניליוור בדוכן
אטרקטיבי ומעניין את עולם דגני הבוקר, תוך שימת דגש על שיפור ברכיבי המוצרים 
והשקות מוצרים חדשים, דוגמת קורנפלקס מלא, סדרת "20% פחות תוספת סוכר", 

סדרת "ללא גלוטן" ו"נשנושי ברנפלקס".  עוד הוצגו לראווה בדוכן גלידות "מקס" לילדים, 
תוך חשיפת הקריטריונים התזונתיים של המותג והלוגו החדש המתנוססים על אריזות 

המוצרים.
לקראת הרצאתה בכנס, נפגשה מנהלת התזונה האזורית של יונילוור, ד"ר בראט נורסל, עם 
קבוצת דיאטנים צעירים. נורסל, שהחלה את דרכה המקצועית כתזונאית ובהמשך שימשה 

כמרצה בכירה באוניברסיטת אנקרה, טורקיה, שיתפה את הנוכחים בניסיונה באקדמיה 
הבינלאומית ובעבודתה היומיומית ובהחלטתה לקבל על עצמה את תפקידה הנוכחי בחברת 
מזון גלובלית ולעבור מהאקדמיה לתעשייה, מתוך שאיפה וחזון להשפיע ולעשות יותר למען 

בריאות הציבור. 

הילד המודרני מחפש 
במזון בראש ובראשונה 
כיף והנאה, אך גם חוויה 
של התרחשות חברתית 

מעניינת ורכישת מקובלות 
חברתית
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הדילמה המוכרת: אין כמו גלידה בקיץ, אטרקציית אקסטרים במיוחד לילדים, הכי טעימה 
בעולם. ומצד שני, העניין בריאותי. כשאומרים גלידה טעימה, זה הולך בדרך כלל גם עם שלל 

ציפויי שוקולד למיניהם, או סוכריות צבעוניות. בקיצור: תוספת לא מבוטלת של קלוריות, שומן 
וסוכר שאינה תורמת לתזונה ולבריאות הילדים. אז איך מייצרים גלידת ילדים שהיא גם טעימה 

וגם בריאה? עם השאלה הזו בדיוק התמודדה חברת יוניליוור שפיצחה בהצלחה את האתגר 
הגדול. 

גלידת שטראוס, מבית יוניליוור, חידשה השנה את סדרת הגלידות לילדים תחת מותג מקס 
המוכר והאהוב. תשומת לב מיוחדת הושמה על עניין הטעם והבריאות, כפי שמספר דני רוזנסקי, 

טכנולוג המזון של גלידת שטראוס:
מה התחדש השנה בתחום גלידות הילדים?

"השנה כינסנו את כל מוצרי הילדים החזקים והמובילים כמו: מטרה, אבטיח ופרוטי תחת המותג 
מקס. האתגר שניצב בפנינו היה להתאים את השלגונים לדרישות תזונתיות המתאימות ל"שלגון 
ילדים". הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בהפחתת כמות הסוכר, תוך כדי שמירה על מתיקות המוצר 
באופן שילדים עדיין יאהבו אותו. המשמעות היא, שכל השלגונים שמכונסים תחת מותג הילדים 

חייבים לעמוד בתקן ה- pink passport של יוניליוור. 
מה משמעותו של התקן? 

"המשמעות הינה מקסימום 110 קלוריות למנה, מקסימום 3 גרם שומן רווי למנה  ומקסימום 
תוספת סוכר של 20 גרם בכל  100 גרם מוצר. ניתן לראות שיש הגבלה מאד קשיחה על כמות 
הסוכר, שלא ניתן לשחק בה עם הגדלה או הקטנה של גודל המנה. מוצרים שלא יכולנו לעשות 

בהם את השינוי התזונתי ולא עמדו בקריטריונים -  נשארו מחוץ לקטגוריית הילדים שלנו".
מה עוד התחדש בשלגוני מקס?

"כל שלגוני הילדים של גלידת שטראוס מכילים חומרי טעם וריח וצבעי מאכל טבעיים בלבד, 
ובעניין זה אנו ייחודיים בשוק". 

איך ניתן לזהות את השלגונים העומדים בתקן?
"בחזית אריזת השלגונים העומדים בתקן מצוין 'במיוחד לילדים'. בנוסף, הקריטריונים מפורטים 
בגב האריזה: 'עד 110 קלוריות למנה, עד 3 גרם שומן רווי למנה, עד 20 גרם סוכר מוסף ל- 100 

גרם. גם רשימת המרכיבים הטבעיים שמכילים השלגונים כתובים על גבי האריזה".
ספר על האתגר המקצועי בפיתוח גלידות ייחודיות לילדים.

"ייצור גלידה ושלגונים לילדים הוא אתגר עצום. ילדים אוהבים מאוד מתוק וציפויים גדולים ועבים 
לשלגונים שלהם. לכן, נדרש מאיתנו להשקיע המון מחשבה ועבודה יצירתית של טכנולוגיית 

מזון כדי לא לפגוע באטרקטיביות של המוצר ובטעמו לקהל הילדים. זאת, תוך כדי עמידה 
בקריטריונים קשיחים של הגבלת סוכר וקלוריות". 

ואיך התגובות?
"נפלאות".

זה אתגר אמיתי לפתח גלידות ילדים שהן גם טעימות וגם בריאות. 
על זה בדיוק עבדו במעבדות גלידת שטראוס והתוצאה: כל גלידות 
הילדים של "מקס" עומדות  בתקן ה-pink passport של יוניליוור: 
מקסימום 110 קלוריות למנה, עד 3 גרם שומן רווי למנה ותוספת 

סוכר של עד 20 גרם בכל 100 גרם מוצר

לק טעים ובריא במיוחד

ייצור גלידה ושלגונים 
לילדים הוא אתגר עצום. 

־צריך להשקיע המון מח
שבה ועבודה יצירתית 

של טכנולוגיית מזון כדי 
לא לפגוע באטרקטיביות 
של המוצר ובטעמו, תוך 
כדי עמידה בקריטריונים 

קשיחים של הגבלת 
סוכר וקלוריות

דף ראשי
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