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סיכום ההרצאה

יעל רותם דיאטנית קלינית וספורט

RD B.Sc

אני מרגיש כאילו אני סוחב על עצמי  "
..."ג"ק Xתיק של 
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–אחוזי שומן 

חשיבות לעוסקים בספורט

הערכה מדוייקת יותר של  •

מצב גופני

התאמה לפי הנדרש בענף•

מעקב אחר הורדה בכמות  •

השומן

מעקב אחר עליה במסה ללא  •

שומן

נורמות לנשים ולגברים•

הפרדה בין הגילאים•
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תוכנית תזונה לפי מאזן קלוריות אישי

5וספורטקליניתדיאטניתרותםיעל

??כיצד להבטיח ירידה איכותית במשקל השומן כיצד להבטיח ירידה איכותית במשקל השומן 

...המשך
.קלוריות 500-700גרעון קלורי של •

:לדוגמא•

ההכנסה  , קלוריות ליום 2500הוצאה קלורית של •
קלוריות ליום 1800-200המומלצת 

–צריכת חלבונים איכותיים •

)מוצרי חלב, ביצים, בשר ומוצריו(מן החי 

סויה, שילובים של דגנים וקטניות(מן הצומח 

לאורך היום ובסמיכות לאימונים  עיתוי אכילה נכון •
)בהמשך(
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על מנת לרדת במשקל בצורה איכותית  

:ולא לפרק מסת שריר

:לדוגמא. קלוריות 500-700גרעון קלורי של •

ההכנסה  , קלוריות ליום 2500הוצאה קלורית של 
קלוריות ליום 1800-2000המומלצת 

–צריכת חלבונים איכותיים •

)מוצרי חלב, ביצים, בשר ומוצריו(מן החי 

סויה, שילובים של דגנים וקטניות(מן הצומח 

לאורך היום ובסמיכות לאימונים  עיתוי אכילה נכון •
)בהמשך(
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הצלחת הבריאה

www.yaelrotem.co.ilיעל רותם 8
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:שעות לפני אימון 4-2ארוחה 

מעט תוספת ירקות, מעט חלבון+ פחמימות •

.ארוחה דלה בשומן ובסיבים•

?אילו פחמימות•

: דוגמאות•

סלט ירקות קטן, אורז עם חזה עוף או עדשים

מחיטה מלאה עם אבוקדו או חזה עוף לחמניה

Kerksick C et al., International Society of Sports Nutrition position stand: Nutrient Timing :jissn 2008,5:17

:ארוחה סמוכה לאימון

 100-200: פחות  משעה לפני האימון•
קלוריות ממקור פחמימה

בינוני גבוה מזון דל   גליקמילרוב אינדקס •
.סיבים ושומן, מאוד בחלבון

חלבון  ' גר 20-צריכה של כ–כחאימוני •
לבדו או בתוספת פחמימות הראתה עלייה 

.גדולה יותר במסת שריר

לשים לב למערכת העיכול
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: הןקלוריות100

) חציכללבדרך(ספורטחטיףחצי•

)תמרים2-3, בננה( פרי•

שומןדלממרחעםלבןלחםפרוסת•

אנרגיהל'ג•

)בסוגתלוי( איזוטוןמשקהשלבקבוקעדבקבוק½ •

11
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תזונה בזמן אימון
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?למי? למה

הם  הגליקוגןזמינות פחמימות ורמות ? למה•
.הגורם המכריע לרוב באימון סבולת

-60עצימה שאורכת מעל - בפעילות גופנית מתונה•
תיסוף פחמימות הכרחי לשמירה על  דקות  90

.מאוזנות גלוקוזרמות 

חשוב במיוחד כאשר לא אוכלים ארוחה לפני  •
.האימון או נמצאים בהגבלה קלורית

 100-350(פחמימות לשעה ' גר 30-60-90? כמה •
הפעילותדקות מתחילת  45כל ): קלוריות

13

Kerksick C et al., International Society of Sports Nutrition position stand: Nutrient Timing :jissn 2008,5:17

:דוגמאות

,  חטיף אנרגיה, פרוסת לחם לבן עם דבש, תמרים   
.בננה

במאמצים   לים'גאו  איזוטוניםעדיפות למשקאות •
:עצימים וממושכים

נוזלים ומלחים, 8%ריכוז פחמימות עד –  משקאות

מלחים בכמות קטנה, פחמימות– לים'ג

,  אגוזים(לשים לב לתכולת השומן  -חטיפי אנרגיה 
דגנים  , שיבולת שועל(והסיבים ) חלבה, שקדים

).מלאים אחרים

14יעל רותם דיאטנית קלינית וספורט  
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)?חלון הזדמנויות("תלוי במתאמן ?     מתי •

דגש על פחמימות וכמות מתונה של חלבון   ?      מה •

 1:2, לטובת הפחמימות בענפי סבולת 1:4-3ביחס של (

)באימוני כח 1:2או 

כ"קלוריות בסה 200-300    ?כמה •

.פחמימות ביחס המתאים, חלבון' גר 20-25:    חלבון •

משך הפעילות  , אחוזי השומן של האדם, סוג הספורט

אופן האכילה היומיומי וגורמים  , הגופנית בשבוע

נוספים הם פרמטרים מהותיים

15 יעל רותם דיאטנית קלינית וספורט

פחמימות וחלבון בסיום האימון

:דוגמאות

חלבונים  קלוריותמאכל

)'גר(

פחמימות  

)'גר(

יחס 

חלבון:פחמימה

כפות   4+  1.5%יוגורט 

גרנולה

30018311:2

'  קוטגחצי גביע +  לחמניה

5%

38820511:2.5

' גר 50+ כוס חלב סויה 

תמרים 2+  ברנפלקס

48517671:4

כוס  ½  + כוס אורז מלא 

)מבושל הכל(עדשים 

30012.5601:5

ביצה  +  לחם פרוסות 2

כפות טונה 2+ קשה 

25020301:1.5

16יעל רותם דיאטנית קלינית וספורט  
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רמותיו אכן יורדות בזמן פעילות•

לכן ספורטאי , הזעה מוגברת גורמת ליותר איבודי מגנזיום•
סבולת מאבדים יותר מהמינרל בהשוואה לאוכלוסיה  

.רגילה

,  עלים ירוקים, זרעים, אגוזים למיניהם: קודם כל מהמזון•
קטניות , דגנים מלאים

:ACSM-המלצות ה                   

אלא אם קיים  , משפיע על ביצועים לאג ליום "מ 500תוסף של 
.מחסור

    

תסמינים לחסר ורק  , צריכת המגנזיום, בחינת התזונה היומית: בשטח
.אז החלטה האם יש צורך בתוסף

מגנזיום

www.yaelrotem.co.ilיעל רותם 
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אנטיאוקסידנטים

אשר  , בפעילות עצימה וממושכת נוצרים רדיקלים חופשיים•
.עלולים להזיק לרקמות בריאות או לחבל בהתאוששות

)  סלניום ועוד, גלותטיון, C ,Eכגון ויטמין ( אוקסידנטים-אנטי•
.אותם רדיקלים חופשיים בניטרולעשויים לסייע לגוף 

לא קיימת המלצה לתוספים מסוג זה עבור  : ההגיוןעל אף •
ספורטאים  .כיוון שאין מספיק הוכחות ליעילותם, ספורטאים

י הסתגלות מערכות  "מצליחים להתגבר על נזקי הרדיקלים ע
.ההגנה של הגוף למצב הקיים

,  גיוון בפירות ובירקות: הדרך הטובה ביותר לקבלם היא מהמזון
.דגנים מלאים, אגוזים וזרעים למיניהם
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)חיוניות(חומצות אמינו הכרחיות •

"יעיל ככל הנראה“תוסף שנמצא בקטגוריית •

יעיל –אנרגיה במאמצים אירוביים ממושכים •
בתקופות עומס בהתאם לייעוץ אישי

:המלצות

בשעה' גר 6-10

) לשעה' גר 3: בפועל(

BCAA חומצות אמינו מסועפות

www.yaelrotem.co.ilיעל רותם 

www.yaelrotem.co.ilיעל רותם 
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שעות בתנאי חום 4-בפעילות למעלה מ•

היפונתרמיה, סחרחורות, התכווצויות שרירים•

!להיזהר מצריכה מוגברת ללא שתייה מספקת•

יש לקחת בחשבון צריכת מלחים גם מתוספים אחרים  •
)'ל וכו'ג, איזוטון(

:ACSM- המלצות ה

ג נתרן בשעה  "מ 300-600

או

)כפית מלח 1/3בערך (מלח ' גר 1.7-2.9

כדורי מלח

www.yaelrotem.co.ilיעל רותם 
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? עדיין מבולבלים

אני כאן בשבילכם לתת לכם את הכלים 

!להצלחה

052-5507990:טלפון

yael@yaelrotem.co.il:  מייל

www.yaelrotem.co.il:אתר אינטרנט

יעל רותם : "בפייסבוקחפשו אותי 
"דיאטנית קלינית וספורט


