
 בעזהי"ת

הנושאים בחוברת בריאות, מזון, תזונה ועיכול, מותאמים לתוכנית הלימודים 
 במדעים של המחוז החרדי במשרד החינוך.

מלווים במשימות מגוונות ו מכילים ידע המבסס תזונה בריאה ומזינה, הפרקים
, המאפשרים לתלמידים למידה משמעותית , הפנמה ויישום של ובמיומנויות רבות

, המקיפות את הידע . בסוף כל פרק נמצאות שאלות לסיכום הפרקרכשהידע הנ
 .המצטבר ומסייע בהערכת הלמידה

 התזונה במקורות 

 למה משמש המזון בגופנו 

 )בניית הגוף )אבות המזון 

 )אנרגיה )קלוריות 

 )"פחמימות )פשוטות, מורכבות, "ריקות 

 )חלבונים )מהצומח ומהחי 

 לסטרול(שומנים )שומן בלתי רווי, רווי, כו 

 ויטמינים 

 מינרלים 

 מים 

 מהיכן מגיע המזון 

  טבעי, מעובד, תעשייתי –סוגי מזונות  

 כללים לתזונה בריאה 

 'מודל 'פירמידת המזון' ו'הצלחת שלי 

  משימות איסוף מידע וניתוחו –מעקב אחר התזונה שלנו 

 השפעתן של פרסומות מזון על תרבות הצריכה 

 דרכים לשימור מזון 

 תאריך תפוגה 

 ול המזון במערכת העיכולעיכ 

  הפה  

 וושט 

 קיבה 

 תריסריון 

 מעי דק 

 מעי גס 

 מעי ישר 

 כבד ולבלב 

 מדוע מערכת העיכול מוגדרת כמערכת 



 התזונה במקורות
 לפניכם שלושה מקורות הנוגעים בתזונת האדם בספר בראשית:

 

  בגן עדן:
ה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ֹּאֶמר ֱאֹלִקים, ִהנֵּ עַ -ָכל-ַוי רֵּ ֶשב זֹּ י ָכל-ֶזַרע ֲאֶשר ַעל עֵּ נֵּ ָהָאֶרץ, -פְּ

ֶאת ץ ֲאֶשר-ָכל-וְּ ִרי-ָהעֵּ ַע ָזַרע:-ּבֹו פְּ רֵּ ץ, זֹּ ָלה  עֵּ ָאכְּ ֶיה, לְּ   ל(-)בראשית א כט. ָלֶכם ִיהְּ
 

  אחרי חטא עץ הדעת:
ָת, ֶאת" ָאַכלְּ ֶשב ַהָשֶדה-וְּ ֹּאַכל ֶלֶחם .  עֵּ ַעת ַאֶפיָך, ת זֵּ  יט(-)בראשית ג, יח" ּבְּ
 

                              ול:אחרי המב
ֶיה ָלֶכם, ַחי-הּוא ֲאֶשר ֶרֶמש-ָכל ָלה ִיהְּ ָאכְּ ֶיֶרק:  לְּ ֶשב כְּ  כֹּל"-ֶאת ָלֶכם ָנַתִתי, עֵּ

 .ג(-)בראשית ט א

 

 שאלה
כתבו מה היה מקור התזונה של האדם בכל אחד משלושת התקופות. היעזרו 

 במחסן המילים(: 
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 מחסן מילים: פירות וירקות, מזון מעובד מהצומח, מזונות מבעלי החיים.
  

 
                                                                                                                                                                                                                                התזונה לעתיד לבוא:

בספר ישעיהו מובאת התייחסות לתזונה לעתיד לבוא. הפסוק "אריה כבקר 
כל תבן" מתאר את המצב הבראשיתי בגן עדן, כאשר התזונה הייתה יא

 מבוססת על הצומח בלבד.                              

  
 

ָגר ב וְּ אֵּ ר שֶכבֶ  ִעם זְּ ָנמֵּ ִדי ִעם וְּ ָּבץ גְּ ֶגל ִירְּ עֵּ ִפיר וְּ ִריא ּוכְּ ָדו ּומְּ ַנַער ַיחְּ  וְּ
ן ג ָקטֹּ ֶעיָנה, ָודֹּב ּוָפָרה .ָּבם נֹּהֵּ ָדו ִתרְּ צּו ַיחְּ ּבְּ יֶהן ִירְּ דֵּ ר ְוַאְרֵיה ַילְּ קָּ  ַכבָּ

ן יֹאַכל בֶּ  .ז(-)ישעיהו יא, א" תֶּ
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 גופנו ?בלמה משמש המזון 

המזון תופס חלק חשוב בחיינו. אנו מקדישים לא מעט זמן לאכילה 
ם ולשתייה. כל אחד מאתנו אוכל ושותה כמה פעמים בכל יום. רבים אוכלי

בוקר, צהריים וערב. אחרים מוסיפים גם ארוחות  –שלוש ארוחות ביום 
 ביניים, כמו למשל ארוחת עשר וארוחה אחר הצהריים.

 
 
 
 
 
 

עיקריות הנקראות "אבות המזון" תזונאים נוהגים למיין את המזון לשלוש קבוצות 
 :ולקבוצות משנה, המספקות גם הן רכיבים חיוניים לקיומנו

 שלוש  נןישומספקים אנרגיה.  בונים את הגוףחומרים ה – אבות המזון
 קבוצות של אבות המזון: 

 פחמימות .1

 חלבונים .2

 שומנים .3

 

  חומרים המצויים במזון בכמויות קטנות מאוד, אך הם חיוניים  -ויטמינים
 לקיום התקין של כל היצורים החיים.

  ברזל מתכות)מלח בישול, אשלגן( וחומרים כמו מלחים  - מינרלים( ,)
הנמצאים גם הם במזון בכמויות קטנות. גם הם חיוניים לקיומם התקין של 

  יצורים חיים.

   מסייעים בעיכוב תהליכי הזדקנות, מניעת מחלות חומרים ה –נוגדי חמצון

 .ושמירה על מערכת החיסון

  למניעת מחלות  לעיכול יעיל, חיונייםחומרים ה – סיבים תזונתיים
 .יןולהפחתה או שמירה על משקל תק

 

כדי ליהנות מתזונה נכונה ומאוזנת עלינו לאכול המכילה: פחמימות, חלבונים, 
 שומנים, ויטמינים ומינרלים, נוגדי חמצון וסיבים תזונתיים.

 

 

 

 

 

ָך ַוְיַעְנָך" ת ַוַיֲאִכְלָך ַוַיְרִעבֶּ ן אֶּ ר ַהמָּ ַדְעתָּ  לֹא ֲאשֶּ ְדעּון ְולֹא יָּ  יָּ
יָך ם ַעל לֹא ִכי הֹוִדֲעָך ְלַמַען ֲאֹבתֶּ חֶּ ם ִיְחיֶּה ְלַבּדֹו ַהלֶּ דָּ אָּ  ַעל ִכי הָּ

ל א כָּ ם ִיְחיֶּה 'ה ִפי מֹוצָּ דָּ אָּ  .)דברים ח ג(" הָּ

 

 

 

1 



      המזון משמש לבניית הגוף ולתיפקודו התקין
 

כך אנו גדלים. תינוקות,  –המזון מכיל חומרי בנייה שמשמשים לבניית הגוף 
 ובני נוער גדלים כל הזמן. ילדים

בזמן הגדילה מתארכים איברים בגוף שלנו, כמו הידיים והרגליים. הגוף 
נעשה גדול ורחב יותר. בלי מזון מתאים, גופנו לא יוכל לגדול ולהתפתח 

 באופן תקין. 
 –כאשר צורכים מזון שאינו מספק את כל הדרישות התזונתיות של הגוף 

תלווה אותנו תחושת רעב  -ויטמינים ומינרליםפחמימות, שומנים, חלבונים, 
 שצרכנו מזון עתיר קלוריות.  או חוסר שובע, למרות

      

  המזון מספק אנרגיה          

כשם שצריך למלא דלק במכונית שישמש כמקור אנרגיה לתנועה, כך אנו 
אחרי ארוחת הבוקר לוקחים את  -זקוקים לאנרגיה לצורך דברים רבים 

האוכל שהכינו לנו, והולכים לבית הספר. משתתפים בשיעורים  הילקוט ואת
בכיתה, קוראים, כותבים ומשוחחים, משחקים בהפסקות. בלילה אנו 

 ?(.הולכים לישון...וגדלים עוד קצת בשינה )ידעתם שבזמן השינה אתם גדלים
 

כדי לבצע את כל הפעולות האלה הגוף שלנו צריך אנרגיה. בדיוק כמו כלי 
קוקים לחומרי דלק כדי לנוע.אנחנו מפיקים את האנרגיה תחבורה הז

 הדרושה לנו מהמזון שאנו אוכלים.

 . מספר הקלוריות בקלוריותאת כמות האנרגיה המופקת מהמזון מודדים           
גילו ובעיסוקו, משמע, בסוג בהנחוץ לאדם ליום )כמות האנרגיה שהוא צורך( תלוי 

 .המאמץ שהוא עושה 

כמות הקלוריות שאנו צורכים אינה מראה בהכרח על בריאות התזונה שימו לב, כי 
שלנו. מאכלים שונים מספקים לגופנו את האנרגיה לה הוא זקוק, כלומר קלוריות, 

 אך לא כל המאכלים בריאים ומזונים באותה מידה.

 על כך נלמד בפרקים הבאים.

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 ית:דרגות של פעילות גופנ 3-הערכת מספר הקלוריות מתחשבת ב

 היום יום. חייפעילות בסיסית הקשורה להתנהלות ב - ת גופנית קלהופעיל 

 יום יק״מ מיד 2ל פעילות שוות ערך להליכה ש - פעילות גופנית בינונית.  

 ק"מ 5-פעילות שוות ערך להליכה של של כ - פעילות גופנית מאומצת.  

 

 רמת קלה בינונית מאומצת
 פעילות  

 גיל   

 )שנים(   

1,000  1,000 1,000 2 

1,400  1,200 1,000 3 

1,400  1,400 1,200 4 

1,600  1,400 1,200 5 

1,600  1,400 1,200 6 

1,800  1,600 1,200 7 

1,800  1,600 1,400 8 

1,800  1,600 1,400 9 

2,000  1,800 1,400 11 

2,000  1,800 1,600 11 

2,200  2,000 1,600 12 

2,200  2,000 1,600 13 

2,400  2,000 1,800 14 

2,400  2,000 1,800 15 

 

                                                                           

 בכיתה ה' התפתח דיון בין התלמידות:

 לו לגדול ולהתפתח.כילדים צריכים לאכול ולשתות כי אחרת לא יושרה: 

ות, כי אחרת פשוט לא יוכלו תמיכל: לא רק ילדים. כולם צריכים לאכול ולש
 להתקיים. 

ויש עוד דבר חשוב. בשעת מאמץ גופני אנחנו צריכים יותר אנרגיה, אז מי חנה: 
 ת גופנית צריך כנראה לאכול ולשתות יותר ממי שרק קורא וכותב.בצע פעילומש



 

 משימה

את מספר הקלוריות המוערך שגופכם צורך ביום  1מצאו בטבלה מספר  .1
 וכתבו.

סוגי מזונות שיספקו את כל כמות האנרגיה הנדרשת  2חפשו בטבלה מספר  .2
 לכם ביום. כתבו אותם.

קת, עודפת או נמוכה האם, להערכתם, אתם צורכים כמות קלוריות מספ .3
 מכמות הקלוריות שגופכם צריך ביום? הסבירו.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 2טבלה מספר 

 
 מזון

 

 
 קלוריות

 
 ואבוקד

 

 
111 

 
 אגס

 

 
56 
 

 
 אורז )כוס(

 

 
141 

 
 אבטיח )כוס(

 

 
51 
 

 
 אפונה )כוס(

 

 
111 

 
 

 בורקס גבינה קטן
 

 
375 

 
 במבה

 

 
175 

 
 

 חביתה
 

 
177 

 
 

 גלידה )כוס(
 

 
212 

 



 
 עגבנייה

 

 
21 

 
 לחם )פרוסה(

 

 
71 
 

 
 פחית שתייה

 

 
141 

 
 

 פיצה )משולש(
 

 
241 

 
 כדורים( 4פלאפל )

 

 
211 

 
 פריכיית אורז

 

 
35 
 

 
 קטשופ )כף(

 

 
24 

 
 קלמנטינה

 

 
15 
 

 
 שוקולד )קובייה(

 

 
61 
 

 
 כוס שוקו

 

 
151 

 
 תירס מבושל )כוס(

 

 
141 

 
 קורנפלקס )כוס(

 

 
224 

 
 מים

 

 
1 
 

  
 
 
 
 

 

 



 אבות המזון

המזון משמש כאמור, כמו כל היצורים החיים גם האדם צריך מזון כדי להתקיים. 
 עיקריים: כים לנו לשני צר

 . מקור להפקת אנרגיה הדרושה לקיומם של כל התהליכים בגוף. 1

 . מרכיבי המזון משמשים אותנו לבניית מרכיבים בגוף.2

פחמימות, חלבונים ושומנים. נכיר גם את  –נכיר את אבות המזון ותפקידיהם 
 ונות.הוויטמינים והמינרלים, הסיבים התזונתיים המצויים בסוגים מסוימים של מז

 

 פחמימות

פחמימות בתהליך  הצמחים מייצרים בעולם הצומח.הוא מקורן של הפחמימות 
  חמצני לפחמימות וחמצן.-הפוטוסינתזה, תהליך הממיר מים ופחמן דו

בפירות נמצא את הפחמימות הטובות והזמינות ביותר לגופנו, אך גם חלקי הצמח 
 וד.השונים מכילים פחמימות, כמו השורשים, הזרעים וע

                                          

במזון. הפחמימות מופיעות כפחמימות האנרגיה הפחמימות הן הבסיס לאספקת 
פשוטות וכפחמימות מורכבות. את הפחמימות הפשוטות נמשיל לטבעת אחת 
 בשרשרת, והפחמימות המורכבות יומשלו לשרשרת המורכבת מטבעות רבות.

. במקרה של פחמימות פשוטותמהפחמימות הגוף צריך  על מנת להפיק אנרגיה
מורכבות לפחמימות לפרק את שרשרת הפחמימות הפחמימות מורכבות, יש צורך 

 .פשוטות בודדות

                                                 

  



 פחמימות פשוטות

נפוצה הינו הפחמימה הפשוטה ה גלוקוז ישנם כמה סוגים של פחמימות פשוטות.
ביותר. הגלוקוז מהווה את יחידת האנרגיה הנפוצה ביותר בה הגוף משתמש לקבלת 

 אנרגיה זמינה.

, ביניהן גם פחמימה פשוטה הנקראת פחמימות פשוטות נמצאות בעיקר בפירות
 פירות מהווים את מקור האנרגיה הזמין והבריא ביותר לאדם.. פרוקטוז

 

 

 

 

 

 :והחשיבות שבאכילת פירות לבריאותנ

 יכול הגוף בהן לפחמימות פשוטות שקיים ביותר הטוב המקור הם פירות* 
 . אנרגיה ליצירת להשתמש

 בדם במהירות נספגות הפחמימות שבו, וקצר קל עיכול דורשים הפירות רוב* 
 . אנרגיה ליצירת

 .למדע המוכרים חמצן ובנוגדי בוויטמינים בטבע ביותר העשיר המזון הם פירות* 

 על בעיקר המבוססת תזונה. שקיים לעיכול ביותר הקל השלם המזון הם הפירות* 
 . יתר ומאמץ שחיקה מפני העיכול מערכת על שומרת פירות

 פירות על בעיקר המבוססת תזונה. מטוהרים נוזלים 11%-מ למעלה מכילים פירות* 
 . ביותר המטוהרת בצורתם צריך שהוא המים כל את לגוף תספק

 .אופטימלי לעיכול החיוניים תזונתיים סיבים מכילים פירות* 

 * פירות מכילים את כל אבות המזון הדרושים לגופנו בכמויות מספקות.

  

 :פירות לאופן אכילת המלצות

השתדלו להרבות באכילת פירות במהלך היום. ניתן גם להרכיב ארוחה המכילה . 1
  רק פירות.

י ערכים תזונתיים הגבוהים במצב בשלות הפירות בעל. לגמרי בשלים פירות אכלו. 3
 ביותר.

 .רבים תזונה ערכי בה שיש, קליפתם על לאכילה ניתנים הפירות רוב. 4
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 בישול. או שימור, חימום ללא, טריים כשהם הפירות את לאכול רצוי. 6

 ל ויטמינים.. רצוי לאכול את הפירות מיד לאחר פתיחתם על מנת למנוע איבוד ש5

ומגוונים של פירות. הרצוי ביותר הוא לאכול מפירות  . מומלץ לאכול סוגים שונים7
 העונה )שלא עברו הקפאה או קירור(.

 

  שאלות

 סכמו סיכום קצר, במילים שלכם, על החשיבות שבאכילת פירות לבריאותנו. .א
אילו מהכללים של אופן אכילת פירות אתם מיישמים בחיי היום יום שלכם?  .ב

 אילו כללים לא הכרתם?
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 תפזורת פירות

 מ י ת ו ת ג ו ג נ מ

 ל ט פ ה ט א ה נ א ת

 ק ע ו כ ק נ ש ו צ פ

 ל פ ח ג ל ו ס נ נ א

 פ ב ד ש מ נ ק ס ת פ

 ו ע מ ר נ ה ז ג ח י

 מ נ ל י ט ז ו פ ת ה

 ל ב ו מ י ח י ט ב א

 ה י נ ו נ ב ד ו ד ל

 ר מ ת נ ה נ נ ב ד ש

 

 מנגו, תותים, תפוח, אנונה, תפוז, קלמנטינה, פאפיה, אננס, דובדבן, 

 פומלה, בננה, שסק, תאנה, אבטיח, מלון, ענבים, פטל, רימון, תמר.

 



 ירותתפזורת פ –שאלות 

מכל  3אילו מהפירות הכתובים בתפזורת גדלים על עצים? על שיחים? ציינו  .1
 סוג.

 שיחי הפרי הללו? אם כן, כתבו היכן ומתי? \האם ראיתם את עצי  .2
 ציינו את שלושת הפירות שאתם הכי אוהבים לאכול. .3
 כתבו אילו פירות אכלתם בשבוע האחרון? .4

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 סוכרוז

נה הסוכר הסוכרוז הינו פחמימה פשוטה הנמצאת בצמחים שונים, ביניהם בק
 ובסלק הסוכר.

 

 

 

 

 

 

הסוכרוז מופק לצרכים מסחריים ומוסף לסוגי מזון מעובדים רבים, ביניהם 
 . סוכריות, עוגות, שוקולדים וממתקים שונים

הוספת פחמימות פשוטות למזונות מעובדים נעשית בכמויות הגדולות בהרבה 
 ממציאותן במזונות טבעיים.

רוב כמויות גדולות של חלבונים ושומנים בנוסף, במזונות המעובדים ישנם ל
 ., דבר המשפיע על בריאותנוהמקשים על ספיגת הפחמימות
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 פחמימות מורכבות

 עמילן ותאית.בצמחים נמצאות גם פחמימות מורכבות. הנפוצות ביותר הן: 

 יים משרשרת ארוכה של פחמימות פשוטות )לרוב שרשראות של גלוקוז(.שניהם בנו

על מנת להשתמש באנרגיה האצורה בהן, על הגוף לפרק תחילה את שרשרת 
הפחמימות ליחידות של פחמימות פשוטות. תהליך זה מצריך עיכול ראשוני של 

לגוף.  דיתלה אינן מספקות אנרגיה זמינה ומיהמזון ואת פירוקו, ולכן פחמימות א
 בנוסף, תהליך הפירוק עצמו דורש אנרגיה.

גוף האדם מסוגל לפרק עמילן ולהשתמש בו כמקור אנרגיה. עמילן מצוי בתפוחי 
 אדמה, אורז, דגנים ועוד. 

 

 

 

 

 

 הסיבים התזונתייםגוף האדם אינו מסוגל לפרק תאית. התאית היא אחד מסוגי 
ד חשוב בשמירה על פעולת המצויים במזון מהצומח. לסיבים התזונתיים תפקי

ניתן לקבל סיבים תזונתיים ממקור צמחי מלא המעיים תקינה במהלך עיכול מזון. 
 או כתוסף תזונה מלאכותי.

 

 מה ההבדל? –קמח לבן לעומת קמח מלא 

 בנוסף מכיל מלא שקמח בעוד, החיטה גרעין של העמילן את רק מכיל הלבן הקמח
 .ין החיטההתאית )סובין( שהיא קליפת גרע את גם

 הולכים וחשובים רבים תזונתיים רכיבים, הקליפה את המלא מהקמח כשמסירים
 . ומינרלים ויטמינים, תזונתיים סיבים - לאיבוד

הנמצא בגרעין  נבט החיטה אין אתהן הלבנים והן החומים,  בנוסף, ברוב הקמחים,
 . נבט החיטה הינו מקור חשוב לחומרי הזנה כמו ברזל וסידן.החיטה

קמח  .'נטחן מהזרע בשלמותו'הכיתוב  שעליו מופיעקמח חיטה  רכושניתן לום, כי
 מכיל גם את נבט החיטה. חיטה זה

, סיבים פחות 11% מקבלים, קלורית מבחינה זהה כמעט ערך בעל לבן קמח באכילת כי לב שימו
 מלאה המכיל גם את נבט מחיטה קמח כשצורכים מאשר, ברזל פחות 71%-ו, סידן פחות 61%

 .החיטה
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 משימה

 סוכר ענבים, קמח, פחמימות: סוכר לבן )סוכרוז(יתה כמה סוגים של כהביאו אל ה
וקמח תפוחי  עמילן תירס )קורנפלור(, סובין )תאית(קמח חיטה מלא, לבן,  חיטה
 .אדמה

 לה.ומלאו בטב . בדקו את התכונות של כל חומר 1 

בעמודה המתאימה לסוג הפחמימה )פשוטה, מורכבת, עמילן, תאית(.   X  . סמנו2
 שימו לב! בפחמימה מורכבת יש לסמן בשתי עמודות.

פחמימה  עמילן תאית
 מורכבת

פחמימה 
 פשוטה

 מסיסות
 במים

 במים

 ותפחמימ צבע טעם

 סוכרוז       
 סוכר ענבים       
 קמח לבן       
 קמח מלא        
 סובין       

 עמילן תירס       

 קמח תפו"א       
 

 

 ? בדקו וכתבו, אילו שימושים עושים בפחמימות שבדקתם

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

 "פחמימות ריקות"

במונח "פחמימות ריקות" מתוארים מוצרי מזון מעשה ידי האדם, המכילים 
פחמימות בכמויות גדולות, בדרך כלל סוכרוז,  אך "ריקים" בחומרי הזנה נוספים 

 סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים, נוגדי חמצון ועוד. כמו  –החיוניים לגוף 

במזונות המוגדרים "פחמימות ריקות" נמצא לעיתים קרובות גם כמויות גדולות של 
שומנים. באלו המכילים גם רכיבים מן החי )חלב או ביצים( נמצא בנוסף כמויות 

 גדולות מדי של חלבונים וכולסטרול.
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ם ושומנים, מחסור בסיבים תזונתיים ומים, מקשים על כמויות גדולות של חלבוני
 ספיגת הפחמימות בגופנו, ויכולתנו להפיק מהן את האנרגיה הדרושה לנו פוחתת. 

בקבוצת ה"פחמימות הריקות" נמצא את כל הממתקים, החטיפים והמשקאות 
הממותקים. הללו עשירים מאד בפחמימות שונות, אך "ריקים" מבחינת חומרי 

 וספים החיוניים לגופנו.ההזנה הנ

בנוסף, לאכילת "פחמימות ריקות" לרוב לא מצטרפת תחושת שובע, מכיוון שספיגת 
 הפחמימות וניצולן אינה נעשית כראוי.

 

 

 מעקב אחר "פחמימות ריקות" –משימה 

 שלכם ביממה אחת: "פחמימות ריקות"הכינו יומן מעקב אחר צריכת 

 ?אתמול תם שתי ממותק ה כוסות משקהמפרטו, כ . 1

 .חטיפים מלוחים שאכלתם אתמולציינו רשימה של .  2

 . כתבו כמה ממתקים אכלתם אתמול.3

דונו בשאלה איזו כמות  הציגו את הממצאים שלכם לפני חבריכם לכיתה.. 4 
 מהאוכל שאכלנו אתמול לא היה מזין?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_________________________________ _________________________ 

 

  

                                            



  שאלות סיכום לפרק פחמימות

 מלאו את הטבלה הבאה: .1

 
 סוג הפחמימה

 
 שמות לדוגמא

 
 ?היכן מצויה

האם 
משמשת 

כמקור 
לסיבים 

 תזונתיים?

 
מומלצת האם 

? כמקור תזונתי
 )ומדוע(

 
 

 פחמימה פשוטה
 

   
 
 
 

 

 
פחמימה 
 מורכבת

 

    

 
 פחמימה 'ריקה'

 

   
 
 
 

 

 

 

דבקות וכתבו איזה סוג פחמימות התבוננו בשתי התמונות המופיעות המ .2
 מופיעות בהם? באיזה חג אנו אוכלים כל אחד מהם?

 

 

 

 

 

__________________                                        _________________ 
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 חלבונים

צמחים ובעלי  –של כל היצורים החיים העיקריים  ם חומרי הבנייןוויהמהחלבונים 
 .חיים

 

בונים מבנה משותף: הם בנויים מיחידות קטנות יותר המכונות בשם לכל החל
סוגים של חומצות אמינו שונות. אם תחסר בגוף ולו חומצת  21. יש חומצות אמינו

 אמינו מסוג אחד, לא יוכל הגוף לבנות את החלבונים הנחוצים לו.

 

 

 

 

 

 

ינו שאנו חייבים ישנן חומצות אמינו שהגוף יודע לייצר אותן לבד וישנן חומצות אמ
מתארים צריכה של כל חומצות האמינו שהגוף  "חלבון מלא"לקבל מהמזון. בביטוי 

 זקוק להן מהמזון.

 

  

 

                      

 

 

 הדמיה של חומצות אמינו                                
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  הצומחן מזונות מחלבונים ב

תם אנו אוכלים: פירות, ירקות, דגנים, חלבונים נמצאים בכל המזונות הצמחיים או
  "חלבון מלא".קטניות ואגוזים למיניהם. כל אלה מכילים 

 ישנם מזונות מהצומח העשירים במיוחד בחלבונים :

  מש, תורמוס, עדשים, פול, חומוס, שעועית, אפונה, סויה - קטניות. 

  ושיבולת כוסמת ,קינואה, דוחן, שעורה, תירס, חיטה, אורז -דגנים 
  . שועל

  כרובית, כרוב, סלרי, בצל ירוק.ברוקוליחסה,  – ירקות , 

  שומשוםבוטנים, , שקדים, אגוזיםגרעיני דלעת,  – גרעינים. 

 

 

                                                                                                                                  
 ונים של וגים שס

 קטניות

 

הדגנים והקטניות מכילים ריכוז שונה  .וקטניות דגניםה מקור נפוץ לחלבונים הינם
של חומצות אמינו, ולכן מומלץ לגוון את התזונה ולדאוג לצריכה מספקת משתי 

 קבוצות מזון אלה. 

רובנו צורכים בתזונתנו מספיק דגנים אך "מזניחים" את הקטניות, ועל כן חשוב 
על צריכה מספקת שלהן. היחס המומלץ בין הדגנים לקטניות בתבשילים שנקפיד 

 ., או אפילו יותר קטניות מאשר דגנים1:1הוא 

 

 

 

  -וקטניות שילוב של דגנים                                                                          

  מג'דרה                                                                                      

                                                                                                            

 .  לחלבון מקור נפוץכ משמשת, בה האצורה הגבוהה החלבון כמות בגלל - סויה

הם "חלבון מלא" בכמות הרצויה ביותר  מכילים אף פירות וירקות –חשוב לזכור 
 יומי פירות וירקות כמקור מעולה לחלבונים.-לגוף. ניתן לצרוך על בסיס יום

 

 

 

                              11       
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 ן החימזונות מחלבונים ב

 החלבונים הם חומרי הבנייה העיקריים בגופם של בעלי החיים.

 וחלב ביצים, בשרחלבונים בצורה מרוכזת.  באכילת בשר מן החי אנו מקבלים
 .חלבונים של מאוד גדולה כמות מכילים

  .וכולסטרול רווי בשומןאך גם , בחלבון יםירתע ם ותוצרתם של בעלי החייםבשר

                                                    

מהתפריט  זימרכ מבעלי החיים מהווים, לעיתים, חלק מוצרים - עודף בחלבונים
צריכה  .לו מהדרוש בהרבה גדולה חלבונים כמות אדם במקרה כזה, צורך היומי.

 עודפת של חלבונים אינה מומלצת בריאותית, והיא מקושרת עם מחלות רבות.

                                                  

 ממליצה על צריכת חלבונים :( RDA) ב"בארה הלאומית המחקר מועצת

 קילוגרם לכל ליום חלבון גרם 1.1 של צריכה על כלל האוכלוסייה מומלץל 
 . גוף משקל

 לכל ליום אחד חלבון גרם של צריכה מומלצת שנים 11עד גיל  לילדים 
 .גוף משקל ילוגרםק

 משקל גוף קילוגרם לכל חלבון גרם 2.2 לצרוך מומלץ לתינוקות. 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIbAp47Kj8YCFYmHLAodRGMA6g&url=http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=2087&messageid=148717426&ei=VKh9VYbGOImPsgHExoHQDg&bvm=bv.95515949,d.bGg&psig=AFQjCNH6tgFBWC-M_hnlcrSqf11LOwiRDQ&ust=1434384828713505


 , כמה חלבון מומלץ לאכול ביום ?לסיכום

 גרם חלבון ביום. 66בערך  –ק"ג  71במשקל  למבוגר

 גרם חלבון ביום. 33בערך  –ק"ג  42שנים( במשקל  11לילד )גיל 

 

 ניתוח טבלה – משימה

 גרם חלבוןשונים. הכמויות מתייחסות ל במזונות החלבון לכמויות דוגמאותלפניכם 
 גרם( :  111) כוס אחתבכמות של 

 
 המזון

 

 
 כמות חלבון )גרם(

 וקותעדשים יר
 

22.4 

 שעועית
 

16.3 

 סויה
 

31.6 

 22 אפונה
 

 בשר עוף
 

55 

 דג טונה
 

56 

 גבינה
 

1 

 לחם
 

12 

 בננה
 

1 

 עגבנייה
 

1 

 ממרח חומוס
 

1 

 תפוח אדמה
 

2 

 

 

 טבלת כמויות חלבון במזונות שונים –שאלות 

 בדקו מהו משקל גופכם : ___________________________________ .1

חלבון מומלץ לכם לצרוך ביום, לצורך התפתחות תקינה של  חשבו כמה גרם .2
 גופכם: ________________________________________________ 



הרכיבו תפריט יומי, מהמזונות המופיעים בטבלה, שיספק לכם את כמות  .3
 החלבונים המומלצת )שימו לב, אין לעבור ואין לרדת מהכמות המומלצת(:

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 מטבלה לגרף עמודות – משימה

 הציגו את הנתונים המופיעים בטבלה בעזרת גרף עמודות :

 תנו כותרת לגרף. .א

 כתבו ליד כל ציר מה הוא מייצג, והוסיפו יחידות מידה )במידת הצורך(. .ב

 באדום את סף כמות צריכת החלבונים הרצויה ביום.    Yצבעו על ציר .ג

 איזה מהמזונות עוברים את הקו האדום ? .ד
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 כתבו מהם היתרונות בהצגת הנתונים בגרף ? .ה
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

 

 _________________  : הגרף כותרת

 

 



 טבעונות

בתזונה המתבססת על מזונות מן הצומח  המתאפיין חיים אורח היא טבעונות
 .מהם המוכנים שונים ומזונות, ביצים, חלבעוף, דגים, , בשר מאכילת בהימנעותו

 :הם טבעונית בתזונה לבחירה המרכזיים הנימוקים שלושת

 המוסרי )צער בעלי חיים הנפוץ במשקים התעשייתיים( הנימוק 

 רווי מן החי( ושומן נים, כולסטרולחלבועודף הבריאותי ) הנימוק 

 התחממות כדור האקולוגי )זיהום אויר ומים מגידול בעלי החיים הנימוק ,
 הארץ (

היא כוללת  ירקות, פירות, אגוזים, קטניות ודגנים . על ססתמתב הטבעונית התזונה
 גם שפע רב של מאכלים שונים וקינוחים, כמו גלידה או פיצה טבעוניות.

 

 גלידה טבעונית       

 

 

, קטניות של שילוב על המבוססים, צמחיים רבים מאכלים ישנם  תיכוני-והים הישראלי במטבח
 מטבחים. קובה, קינואה, בורגול, טבולה ועוד, דרה'מג, סחומו, פלאפל: כגון, וירקות דגנים

 .והסיני ההודי המטבח הם טבעוניות מנות של רחב מגוון המכילים

 

 

 פלאפל             

 

 

 שאלות סיכום לפרק חלבונים

מהיכן ניתן להזין את גופנו ב "חלבון מלא"? במזונות מהצומח, במזונות  .1
מומלץ יותר? הסבירו את  מבעלי חיים, משניהם. איזה מהמקורות

 תשובתכם.
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

לאור הנתונים המציגים את כמות החלבונים במזונות השונים, האם תזונה  .2
 נמקו. הדרושה לגופנו? טבעונית יכולה לספק את כל כמות החלבונים

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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 שומנים

 הם משמשים כמקור אנרגיה חיוני לגוף. .בריאה דיאטה של חשוב מרכיב הוא שומן
ף לשומנים תפקיד גם בהגנה ובבידוד הגוף ובכך עוזרים לשמור על חום הגו

 בטמפרטורה קרה.

 דומים השומנים כל לא .אוכלים שאנו השומן סוג את בקפידה לבחור ביותר חשוב
 כמה מהם לאכול ועדיף יותר לנו מזיקים מסוימים שומנים.  בגוף בפעילותם

 .שפחות

טרנס. הכולסטרול נחשב  ושומן רווי שומן, בלתי רווי שומן: שונים שומן סוגי 3 יש
 אף הוא חומר שומני.

 

 שומן בלתי רווי 

.  הכולסטרול בהפחתת מסייע והוא גם, אנרגיה ליצור לגוף מאוד חיוני זה שומן
 אחוז להכיל צריכה בריאה ותזונה בריאים לשומנים נחשבים רווים בלתי שומנים

 שומנים בלתי רוויים נמצאים בצומח.. אלה שומנים של יותר גבוה

, זיתיםשקדים, בוטנים, , אבוקדו, טחינה מזונות העשירים בשומן בלתי רווי הם
 .(עודו שומשום, חמניות, קנולה, זית שמןכמו ) שונים ושמנים זרעים, אגוזים

 שומנים מסוג זה נמצאים גם בדגים כמו, סלמון, מקרל והוליבוט .

 

                                                                                                                                                 

                                                     

 

 שקדים                  אבוקדו                                                     

 

 

 שומן רווי

 . שומן זהאותו לקולס אותו לפרק קשה שלגוףמאחר  ,בגוף להצטבר נוטהרווי  שומן
הוא בין הגורמים  הדם כלי בדפנות . הצטברות שומן רווירצוי לא כשומן נחשב
שומן רווי נמצא בבשרם ובתוצרתם של בעלי  .במוח בלב דם כלי חסימותים למוביל

 החיים.

 

 

 

 

                             16 
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 שומן טרנס

ייצור  בתהליך נוצר טרנס שומן. לגוף חיוני שאינו בריא לא לשומן נחשב הוא גם
 . למוצק צמחי שמן ההופך עשייתיהתהמזון 

, המזון בתעשיית הנפוצה קשה במרגרינהבחטיפים רבים, וכן  נמצא שומן טרנס
 . מטוגנים ומזונות קפואים בצק מוצרי, בורקס, מאפים

 

 

 

 

 

 

 כולסטרול

 .האדם ובני החיים בעלי של בכבד המיוצר שומני חומר הוא הכולסטרול

 טרשת להתפתחות משמעותי סיכון גורם מהווה בדם כולסטרול של גבוהה רמה
 , ח"ו.לב התקפי מכך וכתוצאה עורקים

 בבעלי חיים )כולל דגים(. שמקורם המאכלים מכל נמצא הכולסטרול

 

 אחוז סוגי השומן בסוגי מזון שונים : -טבלה 

שומן רווי  )אחוז(שומן בלתי רווי  שם המוצר
 אחוז()

כולסטרול 
 -)מ"ג ב

 גרם( 111
 

 אבוקדו
 

 
01 
 

 
21 
 

 
1 
 

 
 בוטנים

 

 
02 

 
11 

 
1 

 
 שקדים

 

 
59 

 
6 

 
1 

 
 זיתים

 

 
08 

 
13 

 
1 

  2  

 

 

 

44 



 

 

 וואת שומנים בסוגי מזון שוניםהש –משימה 

 באילו סוג מזונות יש כולסטרול ? תנו שם כולל לקבוצת מזונות אלו. .1
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 תר ?מהם חמשת המזונות בהם יש את אחוז השומן הבלתי רווי הגבוה ביו .2

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

סוגי חטיפים שונים. כתבו כמה שומן  3הסתכלו בתוויות מזון המופיעים על  .3
 גרם מוצר(. 111 -רווי, שומן טראנס וכולסטרול יש בכל אחד מהם )ב

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

  שימו לב! כאשר מוצר אינו מכיל רכיבים מן החי אין בו כולסטרול. במקרה כזה, על תווית
 מ"ג כולסטרול.  6.2 -המוצר יופיע הסימון פחות מ

 

 

 
 אגוזי מלך

 

 
80 

 
22 

 
1 

 
 ביצה

 

 
51 

 
31 

 
382 

 
 בשר בקר

 

 
41 

 
62 

 
53 

 
 בשר עוף

 

 
73 

 
27 

 
83 

 
 דג נסיכת הנילוס

 

 
13 

 
17 

 
119 

 
 דג טונה

 

 
53 

 
27 

 
42 

 
 3%חלב 

 

 
41 

 
51 
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 מפיקים שמן  –משימה 

קחו כמה זיתים גדולים )יבשו אותם אם אתם מוציאים אותם מתוך נוזל(.  .1
בעזרת אצבעותיכם לחצו על זית אחד בעזרת נייר חום )שבו משתמשים 

הרימו את הנייר לכיוון מקור אור ובדקו את  לייצור שקיות(, ושפשפו קלות.
 ו יצא השמן מהזית הנייר יהפוך לשקוף.שקיפותו. שימו לב, במקום ב

סוגי מזונות נוספים )כמו תירס, גרעיני חמנייה,  2חזרו על משימה זו עם  .2
 חומוס, שעועית וכדומה(. באילו מסוגי המזונות הצלחתם להפיק שמן?

 מלאו את הנתונים של המשימה בטבלה שלפניכם: .3
 

 
 סוג המזון

 
 לא( \הפקת שמן )כן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלת סיכום לפרק שומנים 

 
 סוג השומן

 

 
 היכן מצוי?

 
 האם מומלץ תזונתית?

 
 שומן בלתי רווי

 

  

 
 שומן רווי

 

  

 
 שומן טראנס

 

  

 
 כולסטרול
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 ויטמינים

 ניתוח סיפור מקרה

לפני שנים רבות סבלו מלחים שיצאו בספינותיהם להפלגות ממושכות ממחלה קשה 
לה זו נחלשו מאוד עצמות השלד, השיניים נחלשו בשם צפדינה. אצל החולים במח

עוד לפני שידעו מה )ירד מהן דם(. רוב החולים במחלה מתו.  ונשרו והחניכיים דיממו
 מקור המחלה הייתה מקובלת הסברה שהגורם לה הוא אכילה לא מאוזנת של מזון.

י מכיוון שאי אפשר היה לשמור בספינות מזון בקירור )המקררים הומצאו רק לפנ
 פחות ממאה שנים(, לא יכלו המלחים לאכול מזון טרי ונאלצו לאכול מזון משומר. 

                                                    

המלחים חשבו שיוכלו למנוע את המחלה אם ייקחו איתם לספינות מזון מגוון ככל 
דגים שדגו מהים. האפשר שכלל, בין היתר, בשר מיובש, שמנים וקרקרים, נוסף על ה

בחולים  ניסה רופא סקוטי, גיימס לינד, לטפל 1753ואולם המחלה לא נעלמה. בשנת 
שהיו מקובלות בתקופתו, אבל הוא לא הצליח לרפא את  בצפדינה באמצעות תרופות

כשהתרופות לא הועילו, ניסה לינד גישה אחרת. הוא חילק חולים לקבוצות המחלה. 
 ן שונות:ונתן לכל קבוצה תוספות מזו

קבוצה שנייה קיבלה תוספת של תפוחי אדמה  ,קבוצה אחת קיבלה תוספת בשר
 קבוצה שלישית קיבלה תוספת של תפוזים ולימונים. ,מבושלים

 גיימס לינד גילה שרק חולים שאכלו תפוזים ולימונים הבריאו מהמחלה.

הצי  שנה מאוחר יותר החלו אנשי 40בתקופתו של לינד לא האמינו לממצאיו. רק 
 הבריטי לחייב את צוותי האוניות לקחת איתם פירות להפלגות ארוכות.

 C. מחסור בוויטמין C ההדר מכילים כמות גדולה של ויטמין חשוב, ויטמין רותפי
  .ההוא שגרם למחלת הצפדינ

עצמו נהרס בבישול ולכן  C, ויטמין Cכך נמצא הקשר בין מחלת הצפדינה לוויטמין 
 רקות טריים.ת וירוחשוב לצרוך פי

 

                                                  



 שאלות

 מה היו סימני מחלת הצפדינה? .1
 מה הייתה התזונה הנפוצה אצל המלחים? .2
 מהם האמצעים בעזרתם ניסו לטפל במחלת הצפדינה? .3
 כיצד הוכח הקשר בין העדר ויטמינים למחלת הצפדינה? .4

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

ר ויטמינים הם יסודות תזונה חיוניים לגוף, ולכל ויטמין תפקיד מיוחד משלו. מחסו
ממושך בויטמין כלשהו עלול לגרום לליקוי בתפקודי הגוף, לירידה ביכולתו להתגונן 

 בפני גורמי מחלה ולפגיעה בהתפתחות.

אם נשווה את הגוף למכונה משוכללת, הרי הוויטמינים אינם חלק מגלגלי השיניים 
המניעים אותה, אלא השמן המאפשר לגלגלי השיניים לנוע, מתוך כך פועלת המכונה 

 ולה.כ

סוגי ויטמינים, הנבדלים זה מזה בפעילותם ובתפקודם בגוף. נהוג  13כיום מוכרים 
( A, E, D, Kויטמינים המסיסים בשומנים ) –לחלק את הוויטמינים לשתי קבוצות 

 (.Cוויטמין  Bוויטמינים מסיסים במים )ויטמינים מקבוצת 

, החריג מבחינה זו(, Dין גופנו אינו מסוגל לייצר בעצמו את הוויטמינים )מלבד ויטמ
ולכן הוא תלוי באספקתם מן המזונות שאנו צורכים, ובעיקר ממגוון הפירות 

 והירקות הטריים שאנו אוכלים. 

 

כיום, בעקבות ירידה ניכרת בצריכת הפירות והירקות, נזקקים אנשים וילדים רבים 
 לתוספי תזונה המכילים ויטמינים המוספים לגוף באופן מלאכותי.

                    

                              

 

 



 דוגמאות לויטמינים ומקורם במזון 

 הערות מזונות מבע"ח מזונות מהצומח סוג הויטמין

מזונות שצבעם כתום  Aויטמין 
או ירוק כהה כגון גזר, 
בטטה, דלעת, משמש, 

 תרד, ברוקולי, כרוב
 

 צמחיויטמין ממקור ה כבד, חלמון ביצה
 A לוויטמין ופנובג הופך

 לכן) הגוף לצרכי בהתאם
, הוויטמין של זו צורה

 יותר לבטוחה נחשבת
 המינונים מבחינת
 (הנכונים

 נחשב לנוגד חמצון

 

, אפונה, חומוס 6Bויטמין 
 שעועית , עדשים

, יהימלון, עגבנ, בננות
 כרוב, אורז, אבוקדו
 אחרים מלאים ודגנים
 בוטנים, אגוזים
 וזרעים

 

 5B ויטמין כי לדעת חשוב ציםדגים, בשר, בי
 טרי במזון בעיקר נמצא

 נהרסת במזונות ותכולתו
 עיבוד, בישול בתהליכי

 חום בתנאי וכן ושימור
 ממושך. ואחסון

 

 
 

 12Bויטמין 
 
 

   
ראו הערות 

 בהמשך.

, שדה תות, הדר פרי Cויטמין 
, אננס, גויאבה, קיווי
, וירוק אדום פלפל

, כרוב, עגבנייה
 ביתכרו, ברוקולי

מסייע בספיגת הברזל  בעיקר כבד
 ממזונות צמחיים.

 
 

 Dויטמין 
 
 

ראו הערות   
 בהמשך.

, שועל שיבולת, דגנים Eויטמין 
, שקדים, בוטנים

 שמנים, פקאנים
, חמניות) צמחיים

(, כותנה, תירס, חריע
, חיטה נבט, בטטה

 ירקות, מלא קמח
 עליים

 נחשב לנוגד חמצון חלמון ביצה

 
 

 Kויטמין 
 
 

 
 

 כרוב, ברוקולי, תרד
 

 
 

 אין

 

                                    

מסייעים בעיכוב תהליכי הינם חומרים שחשיבותם לגוף רבה, הם  נוגדי חמצון

 . הזדקנות, מניעת מחלות ושמירה על מערכת החיסון



                              

                                 

 ם במזונות מן הצומח לעומת מן החי :כמות הויטמיני

 

מבעלי חיים ומצמחים, כפי שראינו בטבלה הקודמת.  ויטמינים נמצאים במזונות
 מדוע, אם כן, ממליצים לצרוך ויטמינים דווקא מפירות וירקות ?

הוויטמינים והמינרלים  כמויותתשובה לכך נקבל מהטבלה הבאה. בטבלה מרוכזים 
קלוריות מן הצומח )עגבניות, תרד, שעועית, אפונה,  611במנות שוות של מזונות של 

 תפוחי אדמה( ומזונות מן החי )בשר בקר, עוף, חלב מלא(.

 .שימו לב, בטבלה זו מרוכזים גם נתונים על מינרלים, בהם נעסוק בפרק הבא 
 

 
 הויטמין

 

 
 מזונות מן הצומח

 
 מזונות מן החי

 
 Cויטמין 

 

 
 מ"ג 213

 
 מ"ג 4

 
 Eויטמין 

 

 
 מ"ג 11

 
 מ"ג 1.6

 
 5Bויטמין 

 

 
 מ"ג 1151

 
 מ"ג 11

 
 סידן

 

 
 מ"ג 646

 
 מ"ג 262

 
 מגנזיום

 

 
 מ"ג 641

 
 מ"ג 61

 
 Aויטמין 

 

 
 מק"ג 21,111

 
 מק"ג 17

 
 ברזל

 

 
 מ"ג 21

 
 מ"ג 2

 

 

 



 

 שאלות

 איזה ויטמינים ומינרלים נמצאים בכמות גדולה יותר במזונות מן הצומח ? .1
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 איזה ויטמינים ומינרלים נמצאים בכמות גדולה יותר במזונות מן החי ? .2
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

על מי תמליצו כמקור לוויטמינים ? מזונות מן הצומח או מזונות מן החי ?  .3
 נמקו.

_____________________________________________________
 _____________________________________________________ 

 
 
 

 
                                            

 

 

 מזוןכללים לצריכת ויטמינים מה

רוב הוויטמינים רגישים לחום )בישול, אפייה וכדומה(, לחומציות )תוספת של לימון 
 או חומץ( וחשיפה לחמצן שבאוויר )בעקבות חיתוך הפרי או הירק(. במקרים כאלה

 חלק ניכר מכמות הוויטמינים שבפרי או בירק. נאבד

 

 יום:-ניקח דוגמאות מחיי היום

 ינים נעלמים תוך זמן קצר. אחד ממיצי פירות שנסחטו חלק מהוויטמ
, המצוי בתפוזים. שימו לב, Cהוויטמינים הראשונים להתחמצן הוא ויטמין 

 מלאכותי. Cכי במיצי תפוזים סחוטים קנויים לרוב מוסף ויטמין 

  בהכנת סלט ירקות, ככל שירקות יחתכו בחיתוך דק יותר, שטח הפנים הבא
ות הוויטמינים שיתחמצנו במגע עם האויר יגדל. כתוצאה מכך, תגדל כמ

 וייעלמו.

  .בישול מרק ירקות או אידוי ירקות בתנור גורם לאיבוד חלק מהוויטמינים
ככל שזמן הבישול או הטמפרטורה יגדלו, כך תגדל כמות הוויטמינים 

 שנאבד.
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 כיצד נצרוך את הויטמינים שגופנו צריך?

הטבעית. כשיש נרבה באכילת מגוון של פירות וירקות חיים וטריים בצורתם  .1
 צורך בחיתוכם, נעשה זאת סמוך לזמן אכילתם.

ככל שמגוון הפירות והירקות יהיה גדול יותר, וכן מגוון הצבעים שלהם, כך  .2
 נספק לגופנו את מגוון הוויטמינים הדרושים לו.

מזונות המצריכים בישול, חשוב להכינם בבישול קצר, בחום נמוך. לרוב נוזלי  .3
 יטמינים ורצוי להשתמש בהם.הבישול מכילים גם הם ו

                                                         

 

 ויטמינים ייחודיים : –חשוב לדעת 

 12Bויטמין 

ויטמין זה הוא  תוצר של חיידקים הנמצאים באדמה )דעה נוספת היא כי הוויטמין 
 מיוצר גם על ידי חיידקים הנמצאים במערכת העיכול(.

הם הקרקע עשירה ומדושנת באופן טבעי, הן מהימצאות חרקים ויצורים ב בתנאים
זעירים אחרים )מיקרואורגניזמים( בתוכה, והן מדישון מתמיד בדשן אורגני טבעי, 

. בעקבות כך, גם צמחים הגדלים בקרקע מעין B12תהיה הקרקע עשירה בוויטמין 

 .B12זו יכילו ויטמין 

הקוטלים את החרקים ויצורים אחרים. כמו  כיום, הקרקעות עוברות תהלכי הדברה

 .B12כן, הן מדושנות בדשנים כימיים סינטטיים, ולכן ברובן אינן מכילות ויטמין 

 

חקלאות המתייחסת אל בעלי החיים, הצמחים  – חקלאות בראשיתית )פרמקלצ'ר(
והאדמה כאל יחידה אחת, בעלת מערכת יחסי גומלין. בשיטה זו גידול הפירות 

נעשה בשיתוף פרחים ושיחים למיניהם, שמטרתם למשוך אל האזור והירקות 
חרקים ומאביקים שונים, על מנת להעשיר את הקרקע. ההזנה של הקרקע נעשית 

בצורה טבעית וללא דשנים וכימיקליים סינטטיים. קרקעות אלה עשירים בוויטמין 

B12יותר  . חקלאות זו היא מהמתקדמות ביותר, ונחשבת בעלת תוצרת מזינה אף
 מהחקלאות האורגנית.

ונאלץ לקחתו  B12כיום, חלק נרחב של האוכלוסייה סובל ממחסור בוויטמין 
 כתוסף מזון. ויטמין זה מוסף באופן מלאכותי גם לחלק ממוצרי המזון.



      

 Dויטמין 

. בגופנו לייצורו יחידי הכמעט המקור היא השמש קרינתש הוא D ויטמין של ייחודו
  .לשמש מספקת חשיפה ללא יטמיןוהו של תטובו לרמות להגיע יתמעש אפשרות אין

 בסיכון יהיהאוכלוס את שמעמידים חיים בהרגלי שינויים חלו אחרונים בעשורים
  .שיזוף מפני הגנה בתכשירי יתר שימושבעיקר  ,יטמיןובו חוסר של

                                   

 

 

 

 

  תוספי ויטמינים במזון

וויטמינים שאליהם מוספים  צרי מזוןמיוצרים כיום מויה המודרנית טכנולוגב
בדרך זו מאחר שרבים כיום סובלים ממחסור בוויטמינים, שונים באופן מלאכותי. 

 הצרכנים את התצרוכת בוויטמינים הדרושה להם.מ רבים מקבלים

רבים טוענים כי אין תחליף לוויטמינים טבעיים ולתזונה נכונה, וכי רק כך 
 ויטמינים פעילים היטב ויעילים יותר בגוףהו

 שאלה לדיון בכיתה

האם יש יתרון בצריכת ויטמינים ישירות מהמזון או שאפשר לכתחילה לצרוך אותם 
 כתוספים מלאכותיים? חוו דעתכם.

 

 משימה

 :ויטמינים הםתווית הוסיפו לשלפי המוצרי מזון שלושה שו בבית חפ

 רשמו את שמות המוצרים. .א
 ות הוויטמינים המוספים וכמותם.כתבו את שמ .ב

________________________________________________________
 ________________________________________________________ 
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 (B12 -ו  Dשאלת סיכום לפרק וויטמינים )לא כולל

מקורות 
 הוויטמינים

כמקור  1-3דירוג  דוגמאות
 תזונתי מומלץ 

 
 

 צומח
 

  

 
 בעלי החיים

 

  

וויטמינים מתוספים 
 מלאכותיים

 

  

 

 

 

 

 מינרלים

כמו הוויטמינים, גם המינרלים הם חומרים שאנחנו זקוקים להם לפעילות תקינה 
של הגוף, המינרלים משתתפים בתהליכים המתקיימים בכל מערכות הגוף: בבניית 

 ושל העור. עצמות, בתפקוד תקין של השרירים, של מערכת העצבים, של הלב

מתכות, מלחים וחומרים הבונים את הסלעים)למשל גיר וקוורץ( הם סוגים נפוצים 
 .של מינרלים. הם נמצאים בסלעים, בקרקע ובמים

גופנו זקוק רק לחלק מהמינרלים שמוצאים בטבע. המינרלים הנמצאים בקרקע 
נקלטים, יחד עם המים, בשורשי הצמחים. מן הצמחים הם מגיעים לכל בעלי 

החיים: לאלה שניזונים במישרין מצמחים, וגם לאלה שניזונים מבעלי חיים )שאכלו 
 צמחים(.
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 מחלקים את המינרלים לשתי קבוצות:

אלה מינרלים שהגוף זקוק להם בכמויות גדולות, משום שהם  - מינרלים ראשיים
צה זו משתתפים בבניית מרכיבי הגוף השונים ובתהליכים מרכזיים בגוף, עם קבו

 נמנים סידן, זרחן, נתרן וכלור.

מינרלים שהגוף זקוק מהם לכמויות זעירות ביותר. עם קבוצה זו  - יסודית הקורס
 נמנים ברזל, אבץ, יוד ופלואור,

מזו של יסודות  40חוקרים מצאו שכמות המינרלים העיקריים בגוף גדולה פי 
 הקורט.

 ון המינרלים לשתי קבוצותמי                                          

 מינרלים ראשיים יסודות הקורס

 סידן ברזל

 זרחן אבץ

 נתרן יוד

 כלור פלואור

 

המינרלים נקראים גם מלחים. מלח הבישול, שאנו משתמשים בו על שולחננו, הוא 
 אחד המינרלים החשובים במזוננו.

                                          

 במזון ותפקידם דוגמאות למינרלים

 לשם נזקקים חיים יצורים להם, מתכות רובם, חומרים של ותקבוצ הם יםמינרל
 .התקינה פעולתם

כל סוגי המינרלים נמצאים במזונות מן הצומח וברוב המזונות שמקורם בבעלי 
 חיים. נביא מספר דוגמאות למינרלים :

 ירקותב מצוי הוא. האדם בגוף המינרלים מכמות כמחצית מהווה זה מינרל -סידן 
 .וסויה חומוס, ושקדים אגוזים, טחינה, כרוב, הדרים, ומוצריו חלב, ירוקים עלים

 בעיקר מאוד חיוני והוא, מהרקמות ובחלק השיניים במבנה, בעצמות נאגר זה מינרל
 .גדילה בתקופות

 והמוגלובין בדם ההמוגלובין ליצירת ביותר חיוני תפקיד בעל מינרל -ברזל 
 לתאי החמצן ובהולכת החומרים לחילוף רבות מסייע זה מינרל, כן מוכ. בשרירים

 שמרי, מלא משומשום טחינה, מלאה חיטה, קטניות, בשרב מצוי זה מינרל. הגוף
 . וגרעינים אגוזים(, וברוקולי פלפל: כגון) כהים ירקות ירוקים ,שעועית, בירה



 שלד שרירי וצותבהתכו מרכזי תפקיד וממלא לב לתפקוד חיוני אשלגן -אשלגן 
 אדמה תפוחי, סובין, בננות, תפוזים, עגבניות, תמריםב . אשלגן נמצאוהרפייתם

 .קקאוו

 נתרן . בגופנו הנוזלים למאזן בעיקר חשוב. מלח בצורת גוףב נמצא -נתרן )מלח( 
במזונות המעובדים ביותר של נתרן נמצא גדולות . כמויות נמצא במלח השולחני

 והמתועשים.

 המצפה האמייל שכבת את מחזק , וכןהעצמות לצמיחת חשוב הפלואור  -פלואור 
המקור העיקרי . וחומציות חיידקים בפני עמידה להיות לה וגורם השיניים את

 לפלואור הם מי השתייה. נהוג להוסיף פלואור הנקרא פלואוריד למשחות השיניים.                 

 שאלות

 . הסבירו מדוע?נהוג להוסיף פלואוריד למשחות השיניים .א

 בדקו את משחות השיניים שאתם משתמשים בהם. האם יש בהם פלואוריד?  .ב

העלו טיעונים בעד ונגד הוספת פלואוריד למשחות השיניים וערכו דיון  .ג
 בכיתה.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

___ __________________________________________________ 

 

 

 כדאי לדעת...עובדות מעניינות על סידן וברזל

 סידן בחלב

חלב נחשב כמקור לסידן. החלב הוא נוזל המיוצר אצל יונקים להאכלת צאצאיהם 
 לתזונה מותאמת יומו בן יונק של העיכול מערכתבתקופת התפתחותם הראשונית. 

 מזון במרכיבי עשיר האם חלב, כן ועל מוצקים חומרים לעכל יכולה ואינה נוזלית
 . ולדוה של התזונתיים צרכיו כל את ומספק, חיוניים

 אחת הפחמימות הנמצאות בכל חלב היא לקטוז.

 גיל אחרי )לקטוז( החלב סוכר את לעכל יכולת הינו חוסר – ללקטוז סבילות אי
 לאדם טבעי מצב למעשה זהו. האם חלבכבר ל זקוק אינו בגיל בו התינוק, הגמילה

  ולשאר היונקים בגיל בגרות.

 בישראל באוכלוסייה ללקטוז סבילות חוסר שיעור החולים קופות של הערכות לפי
 כוללים ללקטוז סבילות אי של הקליניים התסמינים. חוזיםא 71 -כ על עומד

  .בחל המכילים מוצרים או חלב צריכת לאחר ונפיחות, בטן כאב, שלשול

 



פרה ע"י האדם היא  מחלב סידן ספיגתנתון נוסף מעניין על החלב הוא כי אחוז 
 נמוכה, 

ספיגת סידן מאכילת סידן ממקור  אחוז 71-51אחוז, לעומת  31-ה בסביבות נמצאתו
 צמחי )כמו טחינה או שקדים(. 

                                           

 

 

 ברזל

שהיא הצורה בה הברזל נמצא  ,HEME בצורת מולקולת מהברזל בבשר מופיע  40%
בשר  בגופינו ולכן גם הזמינה יותר לספיגה במערכת העיכול שלנו. אך יחד עם זאת,

 .מלווה בשומן רווי ובכולסטרול

 Cין של ויטמברזל ממקורות צמחיים נספג באופן יעיל כאשר מצורף אליו מקור  
המכילים כמות  מזונות שאוכליםאשר כ על כן,כמו שהוא מופיע בירקות טריים. ,

 גם איתם לאכול חשוב (ירוקים ירקות וא מלאים דגניםגדולה של ברזל )למשל, 

. (קיווי או שדה תות, הדר , פירותכרוב ,פלפל, עגבנייה ) C בוויטמין עשירים מזונות

  C .טחינה עם לימון, לדוגמא, היא שילוב מצוין בין מקור לברזל וויטמין

 

    

 

 טחינה   

 עם לימון          
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 כדאי לדעת... עובדות מעניינות על מלח

מלח המאכל ) נתרן( הינו מינרל הנחוץ לכל היצורים החיים. המלח חשוב לפעילות 
 תקינה של כל איברי הגוף.

כפית מלח ביום בסך הכל.  1/4 -חוקרים מעריכים כי בני האדם אמורים לצרוך כ
אה בעיות בבריאות הנובעת מחוסר נתרן, אלא תמיד אצל בני אדם כמעט ולא נר

 מעודף במלח מאכל.

 

 מקורות הנתרן במזון

אנשים רבים חושבים כי המקור העיקרי של מלח בתזונה שלהם הוא מה שהם 
 מוסיפים למזון בבישול או בזמן האכילה.

ות לספק את הצריכה למעשה, רוב המזון מכיל נתרן, בכמויות זעירות, שיכול
היומית שלנו. פירות טריים, ירקות, אגוזים שאינם ממולחים, אורז, שעועית יבשה 

 ואפונה הם דוגמאות של מזונות המכילים נתרן.

במקרה של אוכל מוכן, כמויות גדולות של מלח מאכל מתווספים למזון בתהליך 
המספקת רמת מלח הייצור. תזונה המבוססת על מזון מעובד תעשייתי הינה תזונה 

 גבוהה בהרבה מהרמה המומלצת.

שלושה הוא ממי הים ומים המלח. בארץ ישנם  המקור העיקרי להפקת מלח מאכל
 באילת, בעתלית ובים המלח. -מפעלים להפקת מלח מאכל 

 

 

 

 

 

 

 השימושים במלח מאכל

מלח מאכל נחוץ לכל היצורים החיים. הוא חשוב לפעילות התקינה של כל איברי 
 ף. הגו

למלח המאכל שימוש רב בכל בית, בעיקר לתיבול המזון. אבל חשוב לזכור שאין 
להרבות באכילת מלח מאכל. כמויות גדולות מדי של מלח מאכל עלולות לפגוע 

 בבריאות.

אנחנו משתמשים במלח המאכל גם לצורך ריפוי: תמיסות מלח פוגעות בגורמי 
מסייעת שטיפת הפה בתמיסת  מחלה)חיידקים( שגורמים דלקות בגוף. כן למשל
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מלח לטפל בדלקת בחניכיים. שתיית תמיסת מלח עוזרת לטפל בדלקת בגרון. 
שימוש בתמיסות מלח מאכל עוזר גם להסרת כתמים מהבגדים, לפתיחת סתימות 

בצינורות ולניקוי. גם למדיח הכלים מוסיפים מלח מיוחד שמונע משקעים בכלי 
 האוכל.

 

 'עוגה'(ניתוח גרף )גרף  –משימה 

 נוכל לראות את התפלגות השימוש במלח במגזרים שונים בארץ:

                                                                      
   

 

הסבירו כיצד מראה הגרף שהשימוש העיקרי בארץ במלח מאכל הוא  .1
 בתעשיית המזון?

מוך יחסית האם השימוש במלח למאכל בשימוש הביתי הוא גבוה או נ .2
 לשימושים האחרים )להוציא שימושים בתעשיית מזון(?

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

                                                

 

 שאלת סיכום לפרק מינרלים

למקורות דוגמאות  סוג המינרל
 במזון מהצומח

דוגמאות למקורות 
 במזון מבעלי חיים

מהו המקור 
 המומלץ יותר? 

 
 

 סידן
 

   

 
 ברזל

 

   

 



 מים

 אחד ממרכיבי המזון החשובים הוא המים. הגוף זקוק לכמות גדולה של מים.

 

 

 

 

 

הידעתם כי המים הם החומר שנמצא בגוף בכמות הגדולה ביותר, יותר מכל שאר 
 מהרכב הגוף. 70%-60%ד? חמים מהווים חהחומרים י

 בקבוקים גדולים של ליטר וחצי! 30במים שמצויים בגוף של אדם בוגר אפשר למלא כ־

אחד התפקידים החשובים של המים בגופם של יצורים חיים הוא הובלה של 
המשמש בגופנו  המים הם המרכיב העיקרי של הדם, חומרים ממקום למקום.

 ונים.להעברת חומרים ש

המים חשובים לקיום פעולות החיים: לתהליך הנשימה, לקירור הגוף, לעיכול 
 .המזון, להובלת חומרים בגוף ועוד

 

המים שבנוזל הדם זורמים בתוך כלי הדם אל כל חלקי הגוף. תוך כדי הזרימה הם 
המים . מובילים את מה שנמצא בתוכם: חומרי מזון, חומרי פסולת וחומרים אחרים

 ים והמסתם.רהמזון ובפירוק חומ עוזרים בעיכול

יכולים להתמוסס במים שמכיל הרוק.  (ומלחים )למשל, סוכר כבר בפה חומרי מזון מסוימים
חומרים  חומרים מתמוססים במים גם בחלקים אחרים של מערכת העיכול כמו בקיבה ובמעיים.

ל הדם ולזרום כת העיכול אל כלי הדם וכך להצטרף לנוזרשמתמוססים במים יכולים לעבור ממע
 יחד אתו אל כל חלקי הגוף.

)שתן וצואה(. גם האוויר שאנחנו  גופנו מאבד כל הזמן מים בהזעה ובהפרשות
 נושפים מהריאות שלנו מכיל אדי מים. 

כאשר חסרים מים בגוף פוחתת כמות המים בנוזל הדם. המוח קולט את המידע על 
ה ובגרון וברצון לשתות. המחסור במים ומגיב למצב ביצירה של תחושת יובש בפ

זוהי תחושת הצמא המוכרת לנו. אולם תחושת הצמא נעלמת לרוב עוד לפני שקלטנו 
 את כל כמות המים שאנו זקוקים לה.
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מכניסים ו יכולים לדעת ששתינו מספיק על־ידי התבוננות בצבע השתן: כשאנו אנחנ
סימן שחסרים  -, צבע השתן שלנו בהיר. כאשר צבע השתן כהה מים מספיק לגופנו

 מים בגופנו.

ליטר(. פירות וירקות מכילים  3-2כוסות מים ביום ) 16-11גופנו זקוק לכמות של 
  ם בפירות הם באיכות טובה ביותר.כמויות גדולות של מים. המים הנמצאי

כאשר אדם אוכל כמות גדולה של פירות  אחוזים מהפרי או הירק הם מים. 11 -כ
 וירקות במהלך היום, גופו מקבל את רוב כמות המים שלהם הוא צריך.

 

 

 

 מיץ גזר                                

 

 

 1 משימה

גלי השתייה רק את הר סמנו. קראו את דברי הילדים על הרגלי השתייה שלהם
 ים?חשוב רגלים אלהמדוע ההבריאים. נמקו 

 אני שותה רק כשאני צמאה..1

 .אני שותה רק משקאות ממותקים מפני שאני לא אוהב מים.2

 שמכילים הרבה מים. רות וירקותיפ.אני שותה שלוש כוסות מים ביום וגם אוכל 3

 .אני לא שותה כי אני לא רוצה להשמין. 4

 לוקחת תמיד בקבוק מים לכל שיעור התעמלות. אני.6

 . אני מקפידה לשתות מים בכל סעודה.5

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 ניתוח טבלה – 2משימה 

    לפניכם טבלת מזון וטבלת משקאות. כל טבלה מתארת את כמות המים בגרמים,
 גרם מזון או משקה. 111 -ב

 
 טבלת מזון

 

 
 טבלת משקאות

 11 –מים מינרלים  12 –אבטיח 
 11 –מיץ ענבים  14 –אגס 

 11 –מיץ תפוזים מעובד  51 –אורז 
 11 –משקה קל תוסס  1 –לחם לבן 

 11–תה  16 –מלפפון 
 

 שאלות

 האם מים מצויים במזונות ובמשקאות שונים על פי הטבלה ? .1
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 סוגי מזון ומשקה המכילים כמות גדולה של מים. 6כתבו  .2
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

"פירות וירקות מכילים כמות גדולה של מים.  -התייחסו למשפט הבא  .3
לפעמים כמות גדולה מזו שבמשקאות שונים". הביאו נתונים מהטבלה 

 היכולים לתמוך במשפט זה.
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

במדבר מתקיימות לטאות שאינן שותות כלל. מאין, לדעתכם, משיגות  .4
 הלטאות את המים הדרושים לקיומן ? הסבירו את תשובתכם.

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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 ניסוח כלל –אבות המזון  –שאלת סיכום 

עסקנו בפרקים הקודמים ברכיבים שונים של מזונות: פחמימות, חלבונים, שומנים, 
וויטמינים, מינרלים ומים. לסיכום הפרק ננסח כלל לגבי מקורות מזון בריאים 

 ם.ומזיני

  

 כיצד מנסחים כלל?

עורכים רשימה של מאפיינים של הרכיבים השונים. בודקים האם ישנם מאפיינים 
החוזרים על עצמם בכל הרכיבים. המאפיינים החוזרים על עצמם מרכיבים את 

 הכלל.

לדוגמא ,על מנת לנסח כלל לגבי ההגדרה של עוף, אנו צריכים להתבונן במספר 
ם שלהם ולאחר מכן, לאסוף את המאפיינים עופות, לרשום את המאפייני

 המשותפים לכל העופות.

 נרשום מאפיינים של מספר עופות: יונה, עורב, נחליאלי.

 יונה  :1עוף 

רגליים, מטילה ביצים, צבע חום, מבנה  2בעלת מקור, נוצות, כנפיים,  מאפיינים:
 גוף בינוני..

 עורב :2עוף 

אפור, -רגליים, מטיל ביצים, צבע שחור 2בעל מקור, נוצות, כנפיים,  מאפיינים:
 מבנה גוף גדול.

 נחליאלי :3עוף 

אפור, -לבן-רגליים, מטיל ביצים, צבע שחור 2בעל מקור, נוצות, כנפיים,  מאפיינים:
 מבנה גוף קטן.

 

 כלל: בניית

 מתחו קו מתחת למאפיינים החוזרים על עצמם בשלושת העופות. .1
כתבו כלל לגבי ההגדרה מהו עוף:  .2

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 )מה משותף ליונה, עורב ונחליאלי?( כלל:ניסוח ה

רגליים והם מטילים  2לכל העופות יש מקור, נוצות, כנפיים, 
 ביצים.

 



 

 תר?מהם מקורות הבריאים והמזינים ביו –ניסוח כלל 

של פחמימות,  ביותר מזיניםהבריאים והמזון המקורות מהם נרשום  .1
בתשובתכם התייחסו גם  חלבונים, שומנים, וויטמינים, מינרלים ומים.

 לסיבים תזונתיים ונוגדי חמצון(.   
 יש להיעזר בשאלות הסיכום המופיעות בסוף כל פרק:

 

  פחמימות– 
_____________________________________________________ 

  חלבונים– 
_____________________________________________________ 

  שומנים– 
_____________________________________________________ 

  וויטמינים–  
_____________________________________________________ 

  מינרלים– 
_____________________________________________________ 

  מים- 
_____________________________________________________ 

 
 

נמתח קו מתחת למקורות המזון הבריאים והמזינים החוזרים בניית כלל:  .2
 על עצמם.

 
 ננסח כלל לגבי מקורות מזון בריאים ומזינים לגופנו: .3

 
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

                                                   

 



 מהיכן מגיע המזון אותו אנו אוכלים?

ים מזון מגוון מאוד הכולל דברי מאפה, ירקות ופירות, מוצרי חלב, בשר אנחנו אוכל
 ודגים, ממתקים וחטיפים לרוב.

היום, כל שעלינו לעשות כדי להשיג מזון הוא לגשת לחנות הקרובה ולרכוש את כל 
 מנין מגיע המזון?האם אנו יודעים  ךמה שנחוץ לנו. א

 

 משימה

 :ומלאו את הטבלה הבאההתבוננו בתמונות 

                             
                                             

 

 
 סוג המזון

 

 
 חומרי הגלםמהם 

 
חומרי  הו המקור שלמ

 הגלם
 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 שאלות

י האם ישנם מזונות שאינכם יודעים  מהם  כל חומרי הגלם מהם מיוצרים? מ .1
 הם?

חומרי הגלם? באילו חומרי כל מקומות הגידול של אתם מכירים את האם  .2
 פרטו. גלם אינכם מכירים?

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

     מזון טבעי לעומת מזון מעובד -סוגי מזונות 

אפשר למיין את המזון שאנו אוכלים לכמה קבוצות על פי רמת העיבוד שחומרי 
 המזון עוברים בטרם אכילתם :

 

הוא מזון הנאכל בצורתו הטבעית. בקבוצה זו נמצא פירות, ירקות,   מזון טבעי
 אגוזים וכדומה. 

 אוגידול תעשייתי אופן גידולם המזונות הטבעיים נחלקים לשתי קבוצות על פי 
. הגידול האורגני מתאפיין בכך שלא נעשה שימוש בחומרים כימיקליים גידול אורגני

סינטטיים בתהליך גידול הצמחים אלא רק בחומרים טבעיים, ולכן התוצרת בגידול 
 זה נחשבת מזינה ואיכותית יותר.

                                                                  

 

ביתי הוא מזון טבעי העובר תהליכי עיבוד ביתיים כמו בישול, אפייה,  מזון מעובד
טיגון או צלייה. בקבוצה זו נמצא את האורז, תירס, אפונה, שעועית, תפוחי אדמה 

 וכדומה. 

                                                                



 

בישול, אפייה, טיגון או הוא מזון טבעי העובר עיבוד על ידי   מזון מעובד תעשייתי
, בצורה תעשייתית מסחרית. העיבוד נעשה במפעלים, בכמויות גדולות של צלייה

 מוספים חומרים הנקראים "תוספי מזון" :חומרי גלם. אל חומרי הגלם 

 

                                        

 
 
 
 
 
 
 

 או לצורך  מפתה מראה לבעל הפיכתו לצורך למזון שמוספים צבעי מאכל
 .המזון של העיבוד בתהליך שאבד הצבע שחזור

 או מעצמות שמופקים) טבעיים צבעיםאו  הפחם זפתמ המאכל מופקים צבעי
 (.ומינרלים חיים בעלי, צמחים של קמותר

 והמשקה המזון של וריחם טעמם את לשנות שנועדו וריח טעם חומרי. 

 ידי על המזון של המדף חיי הארכת לצורך למזון המוספים חומרים משמרים 
 .המזון את המקלקלים שמרים או חיידקים, עובש גדילת של מניעה

 משמשים בתעשיית המזון לערבוב רכיבים שלא ה חומרים מתחלבים
 מתערבבים באופן טבעי כמו: שמן ומים. 

 למנוע המוספים לתערובת מזון כדי לייצב אותה, כלומר חומרים מייצבים ,
  .את היפרדות הרכיבים שלה

  כמו ממתיקים, מגבשים, מקציפים חומריםבנוסף ניתן למצוא במזון גם 
 .ועוד הזגה חומרי, מלאכותיים ממתיקים או סוכר

 
 בנוסף אדם נוטל שאותם ומינרלים לויטמינים גם" מזון תוספי" המונח מיוחס לעתים
 .בריאותיות מסיבות למזונו

                                     

 ותשאל

יום שלכם לכל אחת -תנו דוגמאות לסוגי מזון שאתם אוכלים בחיי היום .1
 מהקבוצות:

 -מזון טבעי 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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 -מזון מעובד ביתי 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 -מזון מעובד תעשייתי 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 לל?אילו מסוגי המזונות אתם נוהגים לצרוך בדרך כ .2
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

  

                                                           

 

 

 

 מיון מזון –משימה 

 רשימה של מזונות שונים. מיינו את רשימת המזון בהתאם לטבלה הבאה :לפניכם 

ביסלי, תפוח אדמה אפוי, עגבנייה, אבטיח, במבה, לחם, חביתה, קטשופ, המבורגר, 
 בננה, מנגו, תות שדה, אורז מבושל, נקניקיה, עוגה, שקדים, מרק ירקות.

 
 מזון טבעי

 

 
 ביתי מזון מעובד

 
 מזון מעובד תעשייתי
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 טבלה -שאלה 

האם הייתם משנים את המיקום בטבלה של העוגה במקרה של עוגה ביתית ?  .1
 במקרה של עוגה קנויה ? הסבירו מדוע.

 מה ההבדל בחומרי הגלם בין עוגה ביתית לעוגה קנויה? .2

 מה ההבדל בין חומרי הגלם בין עוגה לפרי? .3
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

                                                

 

 

 משימה לבית 

ון עטוף כלשהו התבוננו בתווית של הסימון התזונתי. השתדלו בחרו במוצר מז
כתבו את כל המידע שאפשר   לבחור במוצר שתווית הסימון שלו נוחה לקריאה.

: מאילו חומרי גלם מיוצר, אילו תוספים הוכנסו סימון התזונתילקבל מתווית ה
 במוצר, אילו רכיבים תזונתיים חסרים במוצר?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 



 ערכים תזונתיים של מזון טבעי ומעובד:ין השוואה ב

 

 גרם(: 111 -תייחסים לסלט חומוס, גרגירי חומוס, גרגירי חומוס אורגני )הערכים מ

  
 סלט חומוס

 

 
 גרגירי חומוס

 
גרגירי חומוס 

 אורגני
 

 קלוריות
 
  

 
241 

 
 

 
322 
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 פחמימות )גרם(

 
 

 
  __ 
 
 

 
 __ 

 
 __ 

 
 חלבונים )גרם(

 
 

 
1.1 

 
 

 
15.5 

 
11.7 

 
 שומנים )גרם(

 
 

 
11.6 

 
5.3 

 
6.7 

 
 

סודיום ביקרבונט, שמן  תוספים
טחינה, סויה, מים, 

מלח, חומצת מאכל, 
תבלין שום, חומר משמר 

 )פוטסיום סורבט(

  

 

 

 טבלה - שאלות

 כיצד משתנה ערך החלבונים במוצרים השונים? .1
 השומנים במוצרים השונים? כיצד משתנה ערך .2
 מה מכיל סלט חומוס מעובד תעשייתי לעומת גרגירי החומוס ? .3
קלוריות שייתי יש את כמות העכיצד ניתן להסביר כי בסלט חומוס ת .4

 הנמוכה ביותר?
 על פי ניתוח הטבלה על איזה מהמוצרים תמליצו כמזון בריא ומזין? נמקו. .6

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 



 מהי תזונה בריאה?

 

 

 

 

 

 

תזונה בריאה היא תזונה המספקת לגוף את כל הרכיבים החיוניים לתפקודו: 
חמצון  פחמימות, חלבונים, שומנים, וויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, נוגדי

 ומים. 

הגוף דומה למכונה משוכללת, הבנויה  ממגוון חלקים המשלימים זה את ופועלים 
בצוותא. על מנת לאפשר לגופנו לפעול באופן המיטבי, צריך כל חלק וכל פרט לעבוד 

בצורה הטובה ביותר. מזון בריא מאפשר את פעולתו המיטבית של גופנו, על כל 
 פרטיו וחלקיו. 

 

 

 

 

 

ממזון ים צרכו את המזון שגידלו בעצמם והתזונה הייתה מורכבת בעיקר בעבר אנש
 .טבעי וממזון מעובד ביתי

במקרים רבים חומרי  מזון תעשייתי מעובד.כיום, רוב המזון שאנשים צורכים הינו 
הגלם מהם הכינו את המוצר אינם ניכרים במוצר עצמו, וניתן לזהותם רק על פי 

 רשימת הרכיבים.

ד התעשייתי מתאפיין לרוב בעודף חלבונים, שומנים ופחמימות. כמו המזון המעוב
 כן, מוספים אליו חומרים רבים, כמו חומרים משמרים, חומרי צבע, טעם, ריח ועוד. 

במזון המעובד התעשייתי גם חסרים רכיבים רבים הקיימים במזון טבעי שאינו 
 מעובד כמו ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים ועוד.
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 :תרופותיך ולא תרופותיך מזונותיך"עשה מזונותיך "

מאכילה מרובה או מאכילת  -על פי הרמב"ם נובעות רוב המחלות ממערכת העיכול
על מצבנו הגופני  נו,יהדם הזורם בעורקמאכלים גרועים. איכות המזון תשפיע על איכות 

 .והנפשי והיא אף משפיעה על דפוסי התנהגותנו, מחשבתנו והרגשתנו

 



סף, בהכנת מזון באופן תעשייתי לעיתים קרובות המזון טבעי מופרד למרכיביו בנו
 וכל רכיב מופנה לייצור סוג אחר של מוצר. 

 

 לדוגמא גרעין החיטה:

גרעין החיטה מורכב מהגרעין, מקליפה ומנבט החיטה. שלושת רכיבים אלה 
 מופרדים ונעשה בהם שימוש אחר. 

. לקמח המלא מוספים רכיבים מהקליפה אך מהגרעין עצמו מכינים את הקמח הלבן
 לרוב לא מהקליפה המקורית. 

 נבט החיטה אינו נטחן עם הקמח.

ניתן יהיה  'נטחן מגרעין החיטה בשלימותו'רק בשקיות קמח עליהן כתוב בפירוש 
  לקבל קמח המופק מהגרעינים בצורתם המקורית, כפי שגדלו על השיבולים.

                                                                    

 

 'פירמידת המזון' או 'הצלחת שלי'

בימינו נכתבו הנחיות תזונה  על מנת להדריך את הצרכנים בעקרונות תזונה בריאה
 )המודל המעודכן והעכשווי יותר(.  ' הצלחת שלי'או  'פירמידת המזון'בשם 

וצרו כהדרכה לאוכלוסייה בעקבות המודלים של 'פירמידת המזון' או 'הצלחת שלי' נ
הצריכה הנרחבת של מזונות מעובדים תעשייתיים. אנשים שמתבססים בתפריטם 

על מוצרים טריים וטבעיים, מקבלים במזונם את התזונה הבריאה, המאוזנת 
  והטובה ביותר, ואינם נזקקים למודלים אלה.

המומלצות, על פי פירמידת המזון הינה תצוגה גרפית המבטאת את כמויות המזון 
חלוקה של דגנים )פחמימות מורכבות(, פירות וירקות )פחמימות פשוטות( ומוצרים 

 עתירים בחלבון ושומן. 

 

בנויה מקבוצות מזון המסודרות בקומות, כשכל קומה מתאימה  ת המזון'פירמיד'
 ברוחבה לחלק היחסי שצריך להיות לכל קבוצה בתזונה היומית:

 יני דגן, אורז, תירס, תפוחי אדמה ועוד.כוללים חמשת מ –דגנים  .1
 פירות וירקות.  .2
 מוצרים עתירים בחלבונים מבעלי החיים. .3
 מוצרים עתירים בשומנים הכוללים גם את הממתקים למיניהם. .4



ישנו דגש רב יותר על אכילת פירות  'הצלחת שלי'לעומת פירמידת המזון, במודל 
ומלצים הם גם חלבון ממקור וירקות מאשר דגנים. כמו כן, מקורות החלבון המ

 :צמחי

  להרבות באכילת פירות וירקות, כמקור  יותר חשובעל פי ההנחיות העדכניות
וויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, נוגדי  מאחר ומכילים גם לפחמימות,

 חמצון ומים. דגנים הינם המלצה משנית כמקור לפחמימות.

 מח כמקור לחלבון מומלץההנחיות העדכניות מתייחסות אל חלבון מהצו, 
מאחר וצמחים מכילים "חלבון מלא" אך אינם מכילים כולסטרול ושומן 

רווי כמוצרי מזון המגיעים מבעלי החיים. כמו כן, אכילת חלבון ממקורות 
צמחיים מונע את העודף בחלבונים המאפיין תזונה המבוססת על חלבון 

 מבעלי החיים.

 

 

 ל ' הצלחת שלי'מוד                          

 

 

 

 

 שאלות

 כתבו מהו ההבדל בין מודל 'פירמידת המזון' לבין מודל 'הצלחת שלי'? .1
 שערו מהן הסיבות לצורך בעדכון של המודל 'הצלחת שלי'? .2

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 ירמידת המזוןפ –שימה מ

 

 מזונות עתירים בשומנים

 )כולל ממתקים( 

 

 

 

  מזונות עתירים

 בחלבונים

 

 פירות 

 וירקות

 

 

 דגנים

 

 

 

פי ההנחיות של פירמידת המזון )בהמשך נתייחס -הרכיבו לעצמכם תפריט יומי על
גם למודל 'הצלחת שלי'( ובהתאם להעדפותיכם האישיות. כתבו או ציירו את 

 וך פירמידת המזון.התפריט היומי בת

 

 פי ההנחיות הבאות:-עבדו על

  סך הכל עשרה מוצרים. –פירות, ירקות ודגנים 

  שני מוצרים. –מזונות עתירים בחלבונים 

  מוצר אחד. –מזונות עתירים בשומנים 

 



מאחר והמודל הנפוץ עדיין כיום הינו 'פירמידת המזון' אנו מתבססים עליו. אם 
פשרות להעדפה של פירות וירקות על פני דגנים, וכן זאת, בהנחיות למשימה ישנה א

 לחלבון מהצומח.

לאחר שמילאנו את "פירמידת המזון" במשימה, נשאל את עצמנו שאלה האם 
צריכת כמויות המוצרים המומלצת על פי מודל זה אכן מבטיחה לנו תזונה בריאה. 

 .רוניעל מנת לענות על שאלה זו נקרא את הסיפור על הדוד 

 

 

 

 

 

 בעזרת הסיפור על הדוד רוני חובב המקרוניתזונה בריאה ומזינה  יחן מהנב

הלך הדוד  הדוד רוני סבל מעודף משקל גדול, עד שבקושי הצליח לעלות במדרגות.
ר תזונתי. בדקה אותו הרופאה ואמרה: "דוד רוני, אתה שוקל יותר מדי. "רוני אל ד

 -אתה חייב לרדת במשקל עודף משקל כה גדול מזיק לבריאות שלך. דוד רוני, 
 ” ובהקדם.

לוותר על צ׳יפס, על לחמניות מתוקות  טלעשות מעשה. הוא החלי טהדוד רוני החלי
 -עם רוטב עגבניות ועל עוגות נהדרות. במקומם החליט לאכול כל יום רק מקרוני 

"כך בטוח ארזה,  -... מקרוני ביום ראשון מקרוני, ביום שני מקרוני, ביום שלישי
 חשב הדוד רוני. "לא יהיה פה עוד רזה כמוני -זה ואחרי 

      

            
  

 

החליט ועשה: במשך כמה שבועות אכל הדוד רוני אך ורק מקרוני. כשחלפו 
כי אכן, הוא ירד  חודשיים חזר הדוד רוני אל הרופאה, מאושר וקצת יותר קל,

 במשקל.



יקות מקיפות, ולבסוף אבל הרופאה לא הייתה מרוצה. היא ערכה לדוד רוני בד
אמרה בפנים חמורות: "יכולת לחלות! אולי ירדת במשקל אבל פגעת בבריאות שלך. 

  ".אכלת לא נכון. אסור בשום פנים ואופן לאכול רק מקרוני

אז מותר לי לאכול  "באמת כבר נמאס לי לאכול רק מקרוני. ,נאנח הדוד רוני" "אוף
 "יפס?'רק צ

 

  שאלות

מה היה חסר   מו זו של הדוד רוני אינה תזונה נכונה?כתבו  מדוע תזונה כ .1
 עזר בתווית שעל גבי שקית מקרוני(יניתן לה)? בתזונה של הדוד רוני

  מדוע אמרה לו הרופאה שהוא פגע בבריאותו?שערו  .2
 בריאותו? מה עליו לאכול כדי לשמור על -הציעו לדוד רוני  .3

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

 כללים לתזונה בריאה ומזינה : -סיכום 

לגוון את התפריט באופן שיכלול את כל אבות המזון,  .1
הוויטמינים, המינרלים, סיבים תזונתיים, נוגדי חמצון 

 ומים.

הרבות באכילת פירות, ירקות ודגנים ולמעט באכילת ל .2
 מזונות עתירים בחלבונים ושומנים.

להעדיף מזונות טבעיים או מעובדים ביתיים על פני מזונות  .3
 תעשייתיים.

למעט במזונות המכילים חומרים המזיקים לגוף כמו  .4
כולסטרול, שומן רווי, תוספי מזון )כמו צבעי מאכל, 

 חומרים משמרים ועוד(. 

 

                                                                                            
                                                              



כדי ליישם את הכללים האלה בחיי היום יום שלנו, יש צורך במודעות אליהם 
ללא השקעת בחירה בין סוגי מזונות אותם ותרגול שלהם. רובנו רגילים לאכול 

אנו אוכלים, ולעיתים אף חסרי הידע המתאים על מנת לבחור נכון את 
 מזונותינו.

גם אם כיום תזונתנו אינה מבוססת על פי העקרונות של תזונה בריאה, מזינה 
ואיכותית, יש בידינו את האפשרות והיכולת לעשות זאת. מודעות, סבלנות 

 ם לכך.הם הכליוהתמדה 

 

משימות התרגול הבאות הינן כלי לפיתוח מודעות להרגלי התזונה שלנו, ונתינת 
 כלים לניתוחם ושיפורם.

 

 מעקב אחר התזונה שלנו  –משימה 

כיתה ה' ביצעה משימת מעקב אחר הארוחות של ילדי הכיתה. כל ילד התבקש 
 לכתוב מה אכל במהלך יממה. 

 תה :לפניכם שני סוגי ארוחות שהוצגו בכי

 

 2מסוג  ארוחה              1ארוחה מסוג                                                        

 
 ארוחת בוקר

 

 
 קורנפלקס עם חלב

 
 שקדים ותפוח

 
 ארוחת עשר

 

 
 לחמנייה עם שוקולד

 
 לחמנייה עם חומוס

 
 ארוחת צהריים

 

 
 שניצל וצ'יפס

 
 אורז עם עדשים

 
 ארוחת ארבע

 

 
 ף שוקולד חלביחטי

 
 אבטיח

 
 ארוחת ערב

 

 
לחמנייה עם חביתה 

 ומעדן חלב

 
לחם מלא עם טחינה 

 עגבנייה ומלפפון 
 

 



 

  כיצד ניתן לדעת מי מהילדים אוכל תזונה בריאה ומזינה?

על מנת לענות את התשובה לשלה זו יש צורך להתייחס ולבדוק את הנושאים 
 הבאים:

דגנים, ירקות ופירות,  –וצות המזון מי מהילדים אכל במשך יממה מכל קב .1
 מזונות עתירים בחלבונים, מזונת עתירים בשומנים?

מי מהילדים אכל את הכמויות המומלצות מכל קבוצת מזון על פי מודל  .2
 'פירמידת המזון' ו'הצלחת שלי'?

 מי מהילדים העדיף מקורות מזון בריאים, מזינים ואיכותיים יותר? .3

            
                                                                                                                        

דגנים, ירקות ופירות,  –מי מהילדים אכל במשך יממה מכל קבוצות המזון  .1
 מזונות עתירים בחלבונים, מזונת עתירים בשומנים?

 

 המופיעים בטבלת סוגי הארוחות . מלאו את הטבלה הבאה על פי הנתונים     

 

כתבו את הדגנים, הירקות והפירות, עתירים בחלבונים ועתירים בשומנים שכל 
 אחד מהילדים אכל במשך היממה, במקום המתאים :

 

 

 2מסוג  ארוחה           1ארוחה מסוג                               

 
 דגנים

 

 
 קורנפלקס

 

 
 ירקות ופירות

 

  

 
 חלבוניםעתיר ב

 

  

 
 שומניםעתיר ב

 

  

 



 
 

 לצורך מילוי הטבלה חשוב לזכור: 

 .ממתקים נכללים בקבוצת המזונות העתירים בשומנים 

 .טחינה נכללת בקבוצת המזונות העתירים בשומנים 

 .קטניות )חומוס, עדשים( נכללים בקבוצת המזונות העתירים בחלבונים 

 ונים.מוצרים מן החי נכללים במזונות עתירים בחלב 
 

                    

דגנים, ירקות  –ענו על השאלה מי מהילדים אכל במשך יממה מכל קבוצות המזון 
 ופירות, מזונות עתירים בחלבונים, מזונת עתירים בשומנים?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

מי מהילדים אכל את הכמויות המומלצות מכל קבוצת מזון על פי מודל  .2
 'פירמידת המזון' ו'הצלחת שלי'?

 

שימו לב,  נבדוק כמה יחידות מכל קבוצת מזון אכלו הילדים במשך היממה. .א
 .כשתי יחידותם מן החי נחשב יחידת מזון עתיר בחלבוני

 נשווה לכמות היחידות המומלצות על פי 'פירמידת המזון' ו'הצלחת שלי'. .ב

 

 

  כמות יחידות מכל קבוצת מזון לדוגמה: .א

  קורנפלקס, ושתי לחמניות  – 1יחידות הדגנים שנאכלו בארוחה מסוג– 
 יחידות דגנים. 3סה"כ  נכתוב

 ולכן בארוחה  –( כשתי יחידות יחידת מזון עתיר בחלבונים מן החי )נחשב
 11נכתוב  –חלב, שניצל, שוקולד חלבי, חביתה ומעדן חלב  –המכילה  1מסוג 

 יחידות.

 



 2ארוחות מסוג -יחידות       1מסוג  ארוחה-יחידות                           

 
 דגנים

 

             
        3    

 

 

 
 ירקות ופירות

 

  

 

 חלבוניםעתיר ב
 

 
       11     

 

 
 שומניםעתיר ב

 

  

 

 שאלה

ממתקים וטחינה שייכים לקבוצת המזון העתירה בשומנים. האם שניהם 
 בריאים ומזינים באותה מידה? הסבירו את תשובתכם.

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

 .נשווה לכמות היחידות המומלצות על פי 'פירמידת המזון' ו'הצלחת שלי' .ב

  על פי 'פירמידת המזון' ו'הצלחת שלי': תות המומלציוהכמו

 יחידות דגנים 3

 יחידות פירות וירקות 3

 יחידות של מזון עתיר בחלבונים 2

 יחידה של מזון עתיר בשומנים 1

 

 

 

 



 

מומלצות וכתבו לגבי כל עמודה האם השוו את הנתונים מהטבלה עם הכמויות ה
 הכמויות שנאכלו במשך יממה הינן מומלצות, מעטות או עודפות:

 

 2רוחות מסוג א              1מסוג  ארוחות                             

 
 דגנים

 

             
 מומלץ          

 

 

 
 ירקות ופירות

 

  

 
 חלבוניםעתיר ב

 

 
 עודף           

 

 
 שומניםר בעתי

 

  

 

מי מהילדים אכל את הכמויות המומלצות מכל קבוצת מזון על פי ענו על השאלה 
 'הצלחת שלי'? ואמודל 'פירמידת המזון' 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

                                                                                 

 מקורות מזון בריאים, מזינים ואיכותיים יותר?מי מהילדים העדיף  .3

נבדוק את מספר הפירות והירקות שנאכלו בכל סוג ארוחה כמדד  .א
)פירות  , סיבים תזונתיים, נוגדי חמצון ומים במזוןלוויטמינים, מינרלים

וירקות מבושלים לא מהווים מדד לוויטמינים ומינרלים אלא רק לסיבים 
 .תזונתיים ולכן לא נמנה אותם(

נבדוק את מספר המוצרים מבעלי חיים שנאכלו בכל ארוחה כמדד לכמות  .ב
 כולסטרול ושומן רווי במזון.

ים התעשייתיים שנאכלו בכל ארוחה נבדוק את מספר המוצרים המעובד .ג
)מוצרים מבעלי החיים נמנים,  כמדד לתוספי תזונה מלאכותיים במזון

 .בנוסף, גם כמוצרים מעובדים תעשייתיים(



 

 2רוחות מסוג א              1מסוג  ארוחות                             

 
 

 פירות וירקות
 

             
            

 

 

 
לי מוצרים מבע

 חיים
 

  

 
מוצרים מעובדים 

 תעשייתיים
 

 
            

 

 

                                       

  מקורות מזון בריאים, מזינים ואיכותיים יותר?ענו על השאלה מי מהילדים העדיף 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__ 

                                                                      

    האם רובנו אוכלים בריא ?

מאפיינת את רוב ילדי הכיתה? על מנת לענות על שאלה זו כתבו איזו איזו תזונה 
או  1ארוחה מאפיינת יותר את סוגי המזון אותם אתם אוכלים? ארוחה מסוג 

 ?2ארוחה מסוג 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 2מסוג  ארוחה              1ארוחה מסוג   

 
 ארוחת בוקר

 

 
 קורנפלקס עם חלב

 
 שקדים ותפוח

 
 ארוחת עשר

 

 
 לחמנייה עם שוקולד

 
 לחמנייה עם חומוס

 
 ארוחת צהריים

 

 
 שניצל וצ'יפס

 
 אורז עם עדשים

 
 ארוחת ארבע

 

 
 וקולד חלביחטיף ש

 
 אבטיח

 
 ארוחת ערב

 

 
לחמנייה עם חביתה 

 ומעדן חלב

 
לחם מלא עם טחינה 

 עגבנייה ומלפפון 
 

 
 

 דיון בכיתה

  הציגו את הממצאים בכיתה. האם רוב הילדים בכיתה אוכלים תפריט מזין
 ובריא ?

 ? דונו בכיתה האם חשוב והכרחי לשמור על תפריט בריא 

 ונה בריאה ומזינה. נסחו החלטה כיתתית בנוגע לתז 

  כיצד נשכנע ילדים להעדיף מזון בריא יותר ? העלו רעיונות על דרכים
להסביר ולהזכיר לעצמנו ולאחרים את חשיבות הנושא. ניתן להכין כרזות 

 בליווי פסוקים, מאמרי חז"ל, תמונות, ציורים, סיפורים ועוד.

  .הכרזה  ו אתערכו תחרות בין הכרזות ובחרהכינו בכיתה את הכרזות
 המשכנעת ביותר ! 

          
 

 לגדול בריא !" "רוצים                              
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 הכנת לוח תפריטים כיתתי

  הציעו תפריט משלכם לארוחות במהלך היום. השתדלו להציע אוכל בריא
 ומזין האהוב עליכם.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________ ___________________________________________ 

 

  ,אספו את הרעיונות לתפריטים מכל ילדי הכיתה והכינו לוח תפריטים כיתתי
 מהתפריטים שהכי אהבתם:

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד שני כללים חשובים : חשוב לזכור

 .להרבות במים או פירות .1

 להרבות בפעילות גופנית. .2



 פרסומות מזון

ט הן קטעי מידע שנכתבו במטרה לשכנע את פרסומות בכלל ופרסומת מזון בפר
 הקונים לקנות.

 ש ואל השכל ומוצגת בעטיפה מגרה ומזמינה לקנות.רגהפרסומת פונה אל ה
חשוב שנהיה . לעתים הפרסומת עושה שימוש בתיאורים מוגזמים ולא מדויקים

 ספקנים ושנבדוק תמיד את נכונות העובדות.

 

 רסומתפניתוח  –משימה 

                                                                    

 וענו על השאלות הבאות:הסתכלו על הפרסומת 

 מה שם המוצר שאותו מפרסמים? .1
 ? האם הדמות מחייכת?אם הפרסומת כוללת תמונה של אדם .2
 לפרסום המוצר?או באופן זה מדוע לדעתכם בחרו דווקא בדמות זו  .3
המוצר? האם הוא נראה כמו במציאות או האם הפרסומת כוללת תמונה של  .4

 הרבה יותר נאה ומושך את העין?
בגלל המילים או  או לא האם הפרסומת משכנעת אתכם? האם השתכנעתם .6

 בגלל התמונות?
כולל התייחסות לערכים התזונתיים של האם המידע שהפרסומת מביאה  .5

 נמקו את תשובתכם.האם יש הטעייה בפרסומת?  המוצר?
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

                                 



  מזון עלול להתקלקל...

 זעירים חיים יצורים)  חיידקים של התרבות בעקבות קלקלעלול להת המזון
 את לסכן עלולים . חיידקים מזיקים(במיקרוסקופ רק לראות שאפשר

 . בריאותינו

 

   

 גידול           

 חיידקים במעבדה

 

 

, למעיים מגיעיםהחיידקים , שהתרבו בו חיידקים מזיקים מזון אוכלים כשאנו
 . התקינים המעי בתפקודי שפוגעת דלקת ליצור ועלולים שם מתרבים

 את שמגרים,  רעלנים פעם לא יוצרים הם במזון גדלים החיידקים כאשר, כן כמו
 עמידים האלה רעלנים. חולי ותחושת ל, שלשובחילה, כאב וגורמים המעי דפנות

 .בושלמ במזון גם לשרוד מסוגלים ולכן גבוהות בטמפרטורות

 לזרם חודרים אותם שיצרו םחיידקיה או כשהרעלנים, יותר נדירים במקרים
 .ולכבד לכליות נזק כגון יותר חמורים סימפטומים ייתכנו, הדם

                                    

 ם מזיקים לבריאותנו והיכן עלולים להימצא?אילו חיידקי

 . ובשר עופות, בביצים לרוב נמצאים, למשל(, Salmonella) הסלמונלה חיידקי
 יםבמעי מתרבים הללו חיידקיםה, בסלמונלה נגועים מוצרים אוכלים כשאנו

 הקאות, בחילה, בטן כאבי וגורמים הקיבה בדפנות שפוגעים רעלנים ומפרישים
 .גבוה וחום

. בריאותנו את לסכן מסוימים במצבים עלול, היפטרי של סוג הוא  בשהעו
 עלולים להימצא אלו רעלנים. רעלנים מפריש כשהוא במיוחד מסוכן העובש

  .ובוטנים תירס, חיטה במוצרי

 

כיום, בעקבות תנאי הגידול הקשים של בעלי החיים במשקים התעשייתיים, נפוץ 
 ים מבעלי החיים.חיידק הסלמונלה במוצרי המזון המגיע

ות לאנטיביוטיקה בחיידקי ונות, נצפתה עליה בשיעורי העמידבשנים האחר
 חלקם הפכו עמידים למספר רב מאוד של תכשירים סלמונלה ממינים רבים.

  אנטיביוטיים.
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  של מזון שמקורו בבעלי החייםהוראות משרד הבריאות לניקוי והיגיינה 

, בשר בעלי החיים מכיל, כאמור חיידקים המסוכנים לבריאות. על כן יש צורך
בטיפול זהיר בהם לפני הבישול :במידה וניזונים מהם,   

 

  גים אחד בשר לסוגיו, עופות וד חשוב להקפיד על הפרדה בין -הפרדה
 : , כמו ירקות או דגניםממזונות אחריםוכן מהשני 

 .כלים )סכין וקרש( המיוחדים לטיפול בהם בלבד .א

בנפרד מאלה המשמשים להכנת מוצרים מוכנים לאכילה ללא  אחסנה .ב
 בישול )כמו סלט(.

 
  ההקפדה על ניקיון הציוד והידיים לפני ואחרי טיפול בבשר, עוף או   -ניקיון

וע מעבר חיידקים גורמי מחלה מהבשר, מהעוף או מהדג בדג מיועדת למנ
 : למזונות אחרים ולמוצר המבושל

ידיים עם מים וסבון מיד לאחר הטיפול בבשר לא מבושל, עוף  רחיצת .א
 .או דגים

שבאו במגע עם בשר,  )סכין, קרש חיתוך( לחטא את הכלים מומלץ .ב

 .עוף או דגים לא מבושלים באמצעות מים רותחים

כל  לחטאיש  פים את הבשר, עוף או דגים לפני הבישולבמידה ושוט .ג
 מה שבא במגע עם מי השטיפה )הכיור, השיש וכדומה(.

 

  מיד לאחר הבישול מומלץ לאכול את הבשר או להכניסו למקרר  - קירור.     

 
  יש .  בשר, עופות ודגים אך ורק במקרר או במיקרוגל יש להפשיר - הפשרה

כדי למנוע זיהום של מוצרי מזון אחרים  להפשיר את המוצר בכלי סגור
  אכילה.לובמיוחד מזונות מוכנים 

 

 

 מוצרי עוף ודגים בבישול יסודיבשריש לבשל  - בישול ,. 
 
 
 

 

 

 

 



 שימור מזון

באלו . זון זמן ממושך יותר בלי שיתקלקלשימור מזון מאפשר לנו להשתמש במ
 ות משמרים מזון?טשי

 קירור והקפאה

 .שימור המזון החשוב והנפוץ ביותר מכשירזהו  .המקרר נמצא בכל בית

                                                  

                                              

היו למעשה ארגזי קרח. בחלקו העליון של המקרר היה  לפני כמה עשוריםמקררים 
כל יום היה עובר ברחובות מקום לשים גוש קרח גדול שקירר את תכולת המקרר. 

 מוכר קרח, שמכר לתושבים בלוקים גדולים של קרח.

 יוצר המקרר הראשון שהיה בעל מערכת קירור עצמאית. )למניינם( 1925רק בשנת 
 הצליחו לייצר מקרר ביתי שאזור נפרד בו משמש במקפיא.)למניינם(  1939רק בשנת 

יידקים מתפתחים לאט מאוד במקרר ניתן לשמור מזון, אבל לתקופה מוגבלת. הח
אולם גם מזון שנשמר  בטמפרטורה נמוכה וכך קלקול המזון מואט במידה ניכרת.

 במקרר עלול להתקלקל בסופו של דבר.

מזון שמוחזק במקפיא יכול להישמר לתקופות של כמה חודשים. חיידקים אינם 
   פעילים בטמפרטורות נמוכות שמתחת לאפס ולכן המזון אינו מתקלקל.



 סטורפ

ולהחמצתם היא פעילות  ייןו בירה לואי פסטר מצא, שהסיבה לקלקול משקאות כגון
ת ליך של חימום המשקה, כך גילה, ניתן להשמיד אהחיידקים המצויים בהם. בתה

  .יציבותו של המשקהת רוב החיידקים ולשפר א

 

 

 

 

 

ואז  לטמפרטורת הרתיחה במהירות עד קרוב נוזלה מחומם הפסטור תהליךב
 מקורר במהירות. 

לא כל החיידקים  מתים, אבל אומנם סטור מתים רוב החיידקים. בתהליך הפ
 .נוזלהם מחמיצים את הולהתרבות עד ש נדרשים לחיידקים ימים אחדים כדי לחזור

 משימה

ים ומהם ית או במרכול מוצרי מזון שעברו פסטור. ציינו את שם המוצרמצאו בב
 השימושים בהם?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 ייבוש

ת במזון: דיצאה לדרך ארוכה כדי לפגוש את דוד מצוי אביגיל בספר שמואל כתוב כי
שם, על תקים, ומאתים דבלים וומיומאה צ םחמאתים ל ח״ותמהר אביגיל ותק

 ״ה, י״ח(.כ)שמואל א׳  ים"ורמחה
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גם יצורים זעירים, כמו  מים הם צורך קיומי לכל היצורים החיים. ללא מים,
חיידקים, אינם יכולים להתקיים. במצב של יובש וחוסר מים הם אינם יכולים 

 להתפתח, להתרבות ולכן המזון אינו מתקלקל.

ום השמש, ייבוש חב ייבוש – בתהליך הייבוש מוציאים מים מן המזון בשיטות שונות
 .בתנור

ה. כך נוהגים, למשל, בייצור מטובאריזה א את מוצרי המזון שיובשו לרוב אורזים
 יפים ודגנים.רות יבשים, חטישל פסטה, פ

 

 בשיטות נוספות שימור פירות

 .הוספת סוכר לפירות או בישול הפירות בסוכר כדי להכין ריבות 
 סוג של בישול( של פירות וירקות כדי לשמרם )למשל כבישת  כבישה(

 מלפפונים במי מלח או בחומץ(.
 

 

 

 

 

 

 

 קרינה

חות הטכנולוגיה, פותחו שיטות להקרנת מזון בקרינה מיוחדת )קרינה עם התפת
 משמשת. שיטה זו ים, אך אינה פוגעת באיכות המזוןעל־סגולה( שפוגעת בחיידק

 .לשימור תבלינים ופולי קפה
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 עיקור

בתהליך העיקור מחממים את המזון לטמפרטורה גבוהה שהורסת את החיידקים 
)נקיים  את המזון המעוקר אורזים בתנאים סטריליים ואת הנבגים של פטריות.

עבר מזון שהם דוגמאות לשימורי ירקות לחלוטין מחיידקים ומנבגים של פטריות(. 
 בשיטת העיקור. תהליך של שימור

                                                       

 

                                                                                      

 

 

 

 חומרים משמרים

חומרים אלה מונעים את ההתפתחות של חיידקים ופטריות. על תוויות המוצר של 
ידוע  מוצרי המזון מצוין אם הוספו למזון חומרים כאלה, ואם כן, אילו חומרים.

ון מעובד מז ה מרובה שלול להזיק, לכן רצוי להימנע מאכילשחלק מחומרים אלה על
 מכיל חומרים משמרים.ה

 

 שימור מזון –משימת סיכום 

 לפניכם רשימה של שיטות לשימור מזון:

 - הוספת מלח או סוכר למזון 

 - ייבוש מזון 

 - כבישה של מזון 

 - קירור והקפאה של מזון 

 -משמרים הוספה למזון של חומרים 

 -שימוש בקרינה 

  

לאופן שיטת השימור שלו  ה שלהלןמימוצרי המזון המופיעים ברש העתיקו את
 : כיום

מוצרי פסטה, מלפפונים חמוצים, אבקות מרק, ירקות קפואים, מיצים קפואים, 
 ריבת אפרסק, לפתן שזיפים, תה שחור, קפה שחור, אורז.
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 תאריך תפוגה

על אף תהליכי השימור השונים עלול המזון להתקלקל כעבור זמן. לכן, מציינים על 
יך האחרון לשיווק המוצר ואת תאריך התפוגה שלו. חשוב לבדוק האריזה את התאר

את התאריכים האלה. תאריך תפוגה: מועד השימוש האחרון על ידי הצרכן. אם 
 תאריך התפוגה פג )עבר( אסור לאכול את המזון.

 

 

 

 

 

 

 1 משימה

תוויות ב היעזרותוויות מוצר ברורות.  םשונים שיש לה ןמוצרי מזו 3מצאו בבית 
 :כתבווון המז

 ל אחד מהמוצרים שבחרתם.כשמו של  .1
 מהו תאריך התפוגה של המוצר? .2
 האם לדעתכם הוא עדיין ראוי לשימוש? נמקו. .3

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 יציאה לטיול - 2משימה 

הנכם מתכננים יציאה לטיול בחיק הטבע. אילו מוצרי מזון תעדיפו לקחת אתכם 
 לטיול זה,

 כדי למנוע מצב שמוצרי המזון יתקלקלו?

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 מה קורה למזון בתוך הגוף? -תהליך העיכול 

 

 מדידות גובה ומשקל –משימה 

דה )אם לא, שאלו את הוריכם(? מה האם אתם יודעים מה היה משקלכם בעת הלי .1
 משקלכם היום?

 מה היה הגובה שלכם בזמן הלידה, ומה הגובה שלכם היום?. 2 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

הודות למזון שאנו אוכלים אנו גדלים. משקל הגוף שלנו גדל מהלידה ועד הבגרות פי 
 ויותר. חשבתם פעם איזו כמות עצומה של מזון אוכל אדם בוגר במשך כל חייו? 20

מהי דרכו של המזון בגוף? איך מסבירים את העובדה שלמרות הכמות העצומה 
 פחות או יותר?הזאת, משקלו של אדם מבוגר נשאר קבוע 

 

חלומו של כל רופא הוא להציץ דרך חלון קטן אל תוך המכונה המופלאה הזאת 
 הנקראת ״גוף האדם״ ולראות את המתרחש בה.

                                   

ול מבפנים יכהמצאה ישראלית חדשה מאפשרת לרופאים לחקור את מערכת הע
ירה בצורת גלולה, המכילה מצלמה זעירה. מדובר בקופסה זע ולאבחן מחלות שונות.

ול. המצלמה יכולה לסקור יכהחולה בולע אותה, והיא נודדת לאורך מערכת הע
  מהפכנית, אזורים שעד כה הנגישות אליהם הייתה קשה מאוד. טכנולוגיהבאמצעות 
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 משערים השערה

בטיח נסו לחשוב מה קורה למזון הנכנס לגופנו. נניח שאכלתם אבטיח. מה קורה לא
 לאחר שלעסתם ובלעתם אותו? לאן "נעלם" האבטיח?

 

 

 

 

 

 חשבו וכתבו השערה משלכם העונה על שאלות אלו:

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

 מערכת העיכול

מרגע שנוגסים במזון ומכניסים אותו לפה מתחיל בגופנו תהליך העיכול כלומר, 
 פירוק המזון.

מערכת הנקראת  , מופלאה ומורכבתהמזון שאנחנו אוכלים מגיע למערכת מיוחדת
 .העיכול

, בגדלים שונים. לכל חלק בצינור ארוך מערכת העיכול בנויה מצינור ארוך ומפותל
 יוחד בפירוק ועיכול המזון.זה תפקיד מ

לצד צינור העיכול נמצאות גם בלוטות שונות שתפקידן לסייע לשלבים השונים של 
 פירוק ועיכול המזון.

הבה נצא ל"מסע" במערכת העיכול, ועל ידי כך נבין להיכן "נעלם" המזון לאחר 
 שבלענו אותו.

 

 

 העיכול יש ארבעה איברים עיקריים: פה, ושט, קיבה ומעיים.במערכת 

 איברים נוספים הקשורים למערכת העיכול הינם הכבד, הלבלב וכיס המרה.
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 הפה -התחלת מערכת העיכול 

 הפה הוא פתח הכניסה של המזון לגוף ובו מתחיל תהליך העיכול. 

                                          

 . השינייםן. השיניים נוגסות במזון ומרסקות אותובפה שלנו יש שיניים ולשו
, חיתון ידי על המזון את מפרקות הן. בפה המזון בעיכול מרכזי פקידת ממלאות

 .שלו וטחינה גריסה

  

                                  

שיניים צפופות ולא חדות, חסרות ניבים. שיניים שנועדו ללעיסה  הןשיניו של האדם 
  כן יש להקפיד על לעיסה ממושכת של המזון, המקלה על העיכול. ועלממושכת, 

שיניים חדות ומרווחים ביניהם וניבים בולטים חדים. שיניים  לבעלי חיים הניזונים מבשר יש
כאלה נועדו לקריעת ניתחי בשר טרף ולא ללעיסה, כמקובל אצל הטורפים, הבולעים את מזונם, 

  כמעט בלי ללעוס אותו.
 

עם. טשל ה ת לנו להניע אותו בפה. על גבי הלשון נמצאים איברי החישההלשון עוזר
הודות להם אנחנו מרגישים את הטעם של המזון שאנחנו אוכלים. הלשון גם עוזרת 

 לערבל את המזון שנלעס בפה.

 

וק. הרוק רבפה יש עוד מרכיב חשוב שעוזר לנו ללעוס את המזון וגם לבלוע אותו: ה
. הוא מופרש מבלוטות מיוחדות ים וחומרים מיוחדיםהרבה מהוא נוזל המכיל 

 וק.רבחלל הפה, בלוטות ה

 

 

 



 שאלות

 לדעתכם היינו מצליחים ללעוס את המזון לולא הופרש הרוק לתוכו? ם. הא 1

האם היינו מצליחים לבלוע את המזון? השוו בין מזון יבש כמו לחם, למזון רטוב . 2
 .אבטיחו תפוזו מכ

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

 

 בלוטות הרוק

הפרשת חומרים. בלוטת הרוק  הוא םבגוף שתפקיד ניםקט יםאיברות הן בלוט
 למשל, מפרישה רוק לחלל הפה.

                                 

בעור שלנו מצויות בלוטות הזיעה המפרישות זיעה. במערכת העיכול יש עוד בלוטות 
 שמפרישות חומרים הקשורים לתהליך העיכול.

פעולתו של נוזל הרוק על המזון חשובה מאוד לפירוק המזון. הפרשת הרוק 
ם כשאנחנו רק מבלוטות הרוק כה חשובה, עד כי הגוף שלנו מתחיל להפריש אותו ג

 חושבים על מזון, ועוד לפני שאנו אוכלים.

 

 



חשבו על מזון אשר אתם אוהבים במיוחד. האם מצטבר רוק בפיכם מעצם 
 המחשבה?

 

 

 

 

  

 

 תצפית

 ללמוד על תהליכי העיכול בפה.  מטרת התצפית:

 בפה? מזוןנו לועסים לאט שאלה: מה אנחנו מרגישים כאשר אנח

 . צא ברשותכםמזון הנמ כלים וחומרים:

 הוראות עבודה:

 .המזון. הכניסו לפה חתיכה קטנה של 1             

לכל  מזוןדקות. אין לבלוע את ה 3טיות רבה במשך כ־יבא המזוןלעסו את    .1
 .מהאורך התצפית אלא רק בסיו

 תוצאות: 

 א. האם הרגשתם שבלוטות הרוק שלכם הפרישו רוק? 

 עוס אותה?כשרק התחלתם לל המזוןב. מה היה טעם 

 דקות של לעיסה? 3ם חדשים בפה אחרי עמיג האם הרגשתם בט

 במהלך הלעיסה? מזוןלו שינויים נוספים חלו ביא ד.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
_________________________________________________________  
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 הוושט

מזון, אבל עליו לעבור עוד דרך ארוכה עד שיתפרק בפה התחיל תהליך הפירוק של ה
לגמרי. אנחנו בולעים את המזון אחרי שעבר פירוק ראשוני בפה. מהפה עובר המזון 

  ס״מ. 25לוושט: צינור קצר שאורכו מגיע לכ־

עוס אינו ״נופל" מהפה לקיבה. פעולת צינור שמחבר בין הפה לקיבה. המזון הלזהו 
         ט גורמת למזון להידחף לכיוון הקיבה.שההתכווצות וההתרפות של שרירי הוו

                                    

 
 

התכווצות השרירים בוושט חזקה מאוד. הם דוחפים בכוח את המזון והוא מגיע 
החזקה של השרירים דוחפת את המזון בתוך זמן קצר מהפה לקיבה. ההתכווצות 

 לקיבה גם כאשר עומדים על הראש והקיבה נמצאת מעל הוושט.

 

 בניית דגם

קחו צינור גומי גמיש באורך חצי מטר וגולה מתאימה שהקוטר שלה גדול מעט  
 מגודל הצינור. נסו להעביר את הגולה דרך הצינור.

חד של הצינור לקצה תארו איזו פעולה עשיתם כדי שהגולה תעבור מקצה א  .1
 השני.

 מה מייצג כל אחד ממרכיבי הדגם שבניתם? .2
 מה מייצגת הגולה? מה מייצג הצינור? מה מייצגת הפעולה שעשיתם? .3
 שט למעבר מזון דרכו?ווהסבירו בעזרת הדגם כיצד מותאם מבנה ה .4

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 הקדמת קנה לוושט

 לבקשת סירב יצחק רב. בסעודה שישבו יצחק ורב נחמן רב על מובא יוד בבלבתלמ
קנה  יקדיםעודה, שמא הס בשעת משיחין ש״אין משום תורה דבר לומר נחמן רב

 לוושט ויבוא לידי סכנה".

 

צינור נשימה המחבר את האף והפה  -פתח הוושט נמצא בגרון ליד פתח הקנה 
 לריאות.

                                 

 

הקנה והוושט מצויים שניהם בחלל הגרון. כאשר אנחנו מדברים, נפתח ונסגר מכסה 
הגרון, כדי שאוויר יוכל לעבור בקנה הנשימה. לכן, אם מדברים בשעה שאוכלים 

 לקנה במקום לוושט.יכנס עלול מכסה הגרון להיות פתוח ומזון 

 

 הקיבה

, שאינה אלא התרחבות של צינור המזון שנבלע מגיע מהפה דרך הוושט אל הקיבה
העיכול. הקיבה דומה לשק גמיש. כשנכנס אליה מזון היא נמתחת ויכולה להתרחב 

במידה רבה ולהכיל בתוכה ארוחה שלמה. לפעמים כאשר אוכלים ארוחה גדולה יש 
לנו הרגשה שהקיבה מנופחת וממלאת את החלק העליון של הבטן. הקיבה היא 

ם שבדופן הקיבה לשים את המזון שנכנס אליה איבר שרירי מאוד. השרירי
 ומערבבים אותו היטב.



                                  

 

שוהה בקיבה כמה שעות ובמהלכן הוא הופך למעין עיסה נוזלית שהיא המזון  המזון
 שהתחיל להתפרק.

 בקיבה מתחיל להתפרק אחד מאבות המזון ־־ החלבונים.

יבה. אחדים מתפרקים בהמשכו של צינור העיכול. בקיבה נמשך לא כל החלבונים מתפרקים בק
 גם תהליך פירוק הפחמימות שהתחיל בפה.

מיצי העיכול של הקיבה מכילים חומצה. היא פוגעת בחיידקים מזיקים והורסת 
 אותם. כך נמנע מעבר של חיידקים מזיקים לאיברים אחרים במערכת העיכול.

 

 מהי חומצה?

חנו אוכלים יש חומצה, כמו למשל בחומץ שמוסיפים לסלט במוצרי מזון רבים שאנ
 ולמאכלים אחרים, במיץ לימון ובפירות הדר אחרים. 

                                             

 .והגנה על הגוף גם במערכת העיכול יש חומצה ולה תפקיד חשוב בפירוק המזון

צמה? דופנות הקיבה מכוסים כיצד החומצה ומיצי העיכול אינם פוגעים בקיבה ע
 בשכבה מיוחדת שמגינה על הקיבה.

יני לחיות הצמחוניות שקיבתם צריכה י. זה אופ1%-חומציות הקיבה של האדם, נמוכה, כ
חלבונים ממקור צמחי, בעלי מבנה כימי קל לפרוק. קיבת הטורפים צריכה לעכל חלבונים  לעכל

הרבה. לכן חומציות הקיבה שלהם גדולה פי קשים ומורכבים מהחי, הדורשים חומציות גדולה ב
  .שבעה ויותר מזאת של האדם 



 

 מחלות הקיבה

, מחלה המתבטאת הצרבתחומצה גורמת למחלת  פת ולא תקינה שלהפרשה של עוד
בהרגשה של צריבה בגרון ובלוע בגלל חומצה שמגיעה אליהם מהקיבה. הצרבת 

 אינה מחלה מסוכנת אבל מטרידה מאוד. 

היא מחלה נוספת שגורמת הפרשת יתר של  )או בשמו הלועזי, אולקוס(כיב קיבה 
חומצה. כיב הוא למעשה פצע. כאשר נפגעת מעטפת המגן הפנימית של הקיבה, 
החומצה שנמצאת במיצי העיכול מרחיבה את הפצע ופוגעת בקיבה עצמה. כיב 

חיידק,  הקיבה גורם כאבים קשים. לפני כמה שנים גילו חוקרים כי למחלה זו גורם
 הודות לתגלית זו נמצאו תרופות שפוגעות בחיידק ומצליחות לרפא את הכיב.

 

 המעיים

 לאחר מכן למעי, המשכו של מערכת העיכול. מגיע הקיבוב שהתפרק בפה המזון

                                                     

 .ןטהב שממלא את חלל ומפותלך ארו הוא צינור המעי

 8-מעיים הוא כהמעיים של האדם ארוכים מאד. אצל אדם בוגר אורך ה
אצל מעלי גירה   ויותר. אורך מעיים כזה אופייני לבעלי חיים צמחוניים. מטרים

 המעיים ארוכים אף יותר.

 

 

 

 

 

 

לעומתם הטורפים מתאפיינים במעיים קצרים, המעכלים במהירות את הבשר, כדי 
 .בהםן הבשר קבוילמנוע את ר

 

 

 

 

45 



 מבחינים במעי בארבעה חלקים:

 תריסריון 

 מעי דק 

 מעי גס 

 )חלחולת( מעי ישר 

 מה מתרחש בכל אחד מחלקי הצינור?

 תריסריון

לק הראשון של המעי הוא החלק המתחבר לקיבה ונקרא תריסריון. שמו של הח
 (.12אצבעות )תריסר ־ 12 -התריסריון נגזר מאורכו 

בתריסריון מתפרקים השומנים. הם מתפרקים למרכיבים קטנים יותר ובהם 
 חומצות השומן.

 

 

 המעי הדק

המעי הדק הוא צינור דק וארוך מאוד ומכאן שמו. אורכו של המעל הדק באדם יכול 
מטרים והוא מהווה אם כך את רוב המעי. המעי הדק נמצא בחלל הבטן.  6להגיע ל־

כדי שצינור כה ארוך יוכל להימצא בנפח הקטן של חלל הבטן שלנו הוא יוצר 
  פיתולים רבים.

חשיבות מרובה בתהליך העיכול: האורך מאפשר לרוב  לאורך של המעי הדק יש
חלקיקי המזון להיספג דרך דופן המעי אל תוך נוזל הדם. חומרי מזון שלא נספגו 

 לדם במעלה המעי יוכלו להיספג במורד המעי.

 

 

 ם: ספיגת המזון לדונים דגםב

 ציוד: שקית תה, מים בכוס שקופה.

 מלאו כוס במים פושרים עד למחציתה.  .1
 הכניסו לכוס את שקית התה. .2
 המים שבכוס? התבוננו במתרחש: מה קורה לצבע .3

 

 



 ענו על השאלות

 ?מה בדגם מייצג את המעי? מה מייצג את חומרי המזון שנספגים .א
 בדם? מה מייצגים המים שבכוס?

 האם לדעתכם יעברו העלים של התה אל המים שבכוס? הסבירו. .ב
 הסבירו בעזרת הדגם את העיקרון של ספיגת המזון מהמעי לדם? .ג

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 תצפית: קולות מהמעיים

 .אפשר להבחין בפעילות מערכת העיכול באמצעות חוש השמיעה

ת לבטן של חבר/ה והאזינו במשך כדקה, עד שתשמעו את הקולות סכהצמידו מ
 תארו את הקולות שאתם שומעים.  העולים מהמעיים.

                                                                

 

 ממה נובעים הקולות הללו, לדעתכם? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________  

 

 

 

 



 המעי הגס

 במעי הגס נספגים המים, הוויטמינים והמינרלים לגוף.

המעי הגס נמצא לקראת סופו של המעי. רוחבו של המעי הגס עולה על זה של המעי 
. צורה זו היא שהעניקה למעי את שמו, מעי טגס צורה של צינור מקומהדק. למעי ה

 גס.

כמו בחלקים אחרים של מערכת  אורכו של המעי הגס הוא כמטר וחצי ורוחבו כשמונה ס״מ.
העיכול, גם בדופן המעי הגס יש שרירים חזקים המתכווצים בתנועה גלית ודוחפים את עיסת 

 המזון לאורכו של הצינור.

 

 המעי הישר

הוא  -שמו של המעי הישר נובע מצורתו המעי הישר נמצא בסוף מערכת העיכול. 
 י הגס. ישר ואינו מפותל כמו המעי הדק והמע

גמיש במיוחד וכך יכולה להתאסף בה כמות גדולה של שיירי מזון.  מעי הישרדופן ה
הדופן גם שרירי מאוד, בשעת הצורך מתכווצים השרירים בתנועה גלית ודוחפים את 

 בר בחלחולת אל מחוץ לגוף.טתוכן שמצה

חומרי פסולת שאינם  נותרים ו.רי המזון המגיעים למעי מתפרקים בלא כל חומ
נחוצים לגוף. עודפי המזון עם חומרי הפסולת נאגרים במעי הישר עד לסילוקם 

 מהגוף.

 עצירות

סיבים מים ובה לקויה ובעיקר ממחסור בונהעצירות נובעת בדרך כלל מתז
 מחסור כזה נובע בעיקר ממיעוט באכילת פירות וירקות. במצב כזה .תזונתיים

 עלולים השיירים והפסולת להישאר זמן רב מדי במעי הישר.

 

 שאלה

האם אתם נוהגים לאכול כמויות נדיבות של פירות וירקות במשך היום? כתבו אילו 
 ם היום?פירות וירקות אכלת

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

                                                



 הכבד והלבלב וכיס המרה

לים ול, אך הם משתתפים פעיכאינם חלקים של צינור העי וכיס המרה הלבלב ,הכבד
ם חומרים המגיעים בצינורות איברים המפרישיהם ול. אלה כבתהליך העי

 יון, שהוא חלק מצינור העיכול. חומרים אלה משתתפים בתהליך העיכול.ריסרלת

 

 

 

 

 

 

ול. כלתריסריון מיצי עי הדולה הנמצאת מאחורי הקיבה ומפרישבלוטה ג - הלבלב
 .לב עוזר לפרק את הפחמימות, החלבונים והשומניםבמיץ הל

איבר חשוב הקשור למערכת העיכול, אך הוא אינו חלק מצינור העיכול.  - הכבד
 .ד נמצא בחלקו העליון של חלל הבטןהכב

נאגר בכיס המרה ונשפך אל  הוא ,נוצר חומר הנקרא מיץ המרה בכבד - כיס המרה
מיץ המרה מסייע בתהליך פירוק השומנים במערכת העיכול. השומנים  יון.רהתריס

  ם במים והעיכול שלהם מורכב יותר.אינם מסיסי

 

לכבד תפקיד חשוב נוסף: הוא מפרק חומרי רעל שמגיעים למערכת הדם עם המזון 
 הכבד גם מפרק אלכוהול שמגיע אליו מהדם. שנספג בגוף.
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 תצפית

 ה בעזרת תצפית פשוטה:מרנבדוק את תפקידו של מיץ ה

 כוס מים 1/2תוכה קחו צנצנת גדולה ושקופה בעלת מכסה מהודק. מזגו ל .1
 כוס שמן. 1/2-1

 רשמו מה קורה לשמן ולמים. .2
 סגרו את הצנצנת ונערו אותה היטב. הניחו אותה והתבוננו בה. .3
 מה קורה עתה לשמן ולמים. .4
כוס נוזל לשטיפת כלים )רצוי בצבע בהיר( ונערו שנית. הניחו את  1/2הוסיפו  .6

 הצנצנת בצד לכמה דקות.
 .התבוננו שוב ותארו את המתרחש .5

התוצאה שקיבלתם בתצפית דומה למה שקורה במערכת העיכול בין מיץ המרה לבין 
 .טיפות שומן -השומנים. מיץ המרה הופך את השומן לתחליב 

 ון והמעי הדק,ריסרימצב זה מקל על החומרים המפרקים, המופרשים מדופן הת
 שלו. לפרק את השומן לאבני הבניין

 

 

 מהי מערכת? –מערכת העיכול 

: ״אנחנו כל הזמן מדברים על מערכת העיכול, אבל מדוע היא בכלל נקראת  ותר
 דברים? אולי בגלל שקורים בה הרבה אומערכת ל אולי בגלל שיש בה הרבה איברים 

)בשפת המדע( היא של ארגון שנכנסים אליו דברים מסוימים  כת״רההגדרה של ״מע
 ויוצאים ממנו דברים אחרים.

 .ומרי גלםחלדברים הנכנסים קוראים 

 תוצרים.לדברים שיוצאים קוראים 

 חומרי הגלם עוברים תהליך מסוים בתוך המערכת וכך הם הופכים לתוצרים. 

  .שולחן שבת ערוך ועליו חלותה שלפניכם : תמונהסתכלו ב
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 .מהם חומרי הגלם מהם מכינים חלות? כתבו על סמך הידע שלכם:1

__________________________________________________________
__________________________________________________________  

 (:ו)הקיפ מתרחשאיזה תהליך . 2

 טיגון \ריסוק  \רבוב א. בקערת הבצק : ע

 אפייה \ריסוק  \רבוב : ע תנורב. ב

 . איזה תוצר מופק בסוף התהליך?3

__________________________________________________________ 

 

 מערכת העיכול –סיכום 

נבחן את אופן " נים את מערכת העיכול בשם "מערכתכדי לברר מדוע אנו מכ
 פעולתה של מערכת העיכול. למערכת העיכול יש שלושה תפקידים חשובים:

 מתבצע בכמה איברים של המערכת:ה -א. פירוק המזון 

שיניים, בלוטות רוק, לשון(. הפה קולט את המזון, גורס  בפה, על חלקיו השונים)*  
 .אותו ובו מתחיל פירוק הפחמימות

 בקיבה נמשך פירוק הפחמימות ומתחיל פירוק החלבונים.*  

 במעי הדק ממשיך ומסתיים הפירוק של כל אבות המזון.*  

 ב. ספיגת מרכיבי המזון מתבצעת גם היא בכמה איברים של המערכת:

 * במעי הדק נספגים המרכיבים המתקבלים בפירוק המזון.

 במעי הגס נספגים מים ומינרלים.* 

  במעי הישר נמשכת ספיגת המים.*  

 ג. הפרשת פסולת ועודפי מזון:

 ץ לגוף.אל מחובמעי הישר נאספת פסולת ועודפי מזון והם מופרשים * 

 

למערכת העיכול נכנסים חומרי גלם, שהם מוצרי המזון שאכלנו, ובתהליך העיכול 
חלבונים, שומנים, וויטמינים, מינרלים, סיבים  פחמימות, –מתקבלים תוצרים 

 -ו בתהליכי החייםתזונתיים, נוגדי חמצון ומים. אלה נספגים לגופנו ומשמשים אותנ
 פעולו.הגוף ואנרגיה הנדרשת לתבניית 

 



 שאלות סיכום

מהם  –וע מערכת העיכול נקראת בשם "מערכת" סכמו במילים שלכם מד .1
חומרי הגלם הנכנסים למערכת העיכול ומהם התוצרים המתקבלים במערכת 

 העיכול ויוצאים לדם?
האם יש הבדל, לדעתכם בתוצרים שיספגו בגוף ויזינו אותו כאשר חומרי  .2

 הגלם הם:
 פירות וירקות .א
 מזון מבעלי חיים .ב
 מזון תעשייתי .ג

בחוברת  לימודהמהן התובנות שלכם לגבי תזונה בריאה ומזינה בסיום  .3
 הלימוד?

 מאילו דברים או נושאים נהניתם במשך הלימוד? .4
 יכם?באיזה תחום הלימוד היה בעל ההשפעה הגדולה ביותר על .6

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 __________________________________________________________ 

 

 

 חה ולבריאות!בהצל

 

 

             

 

                                                                                   

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


