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 הצעיר לןסהנחיות תזונתיות לכדור
 רקפת אריאלי, דיאטנית קלינית וספורט

 
 הכרח.  הוא. בנוסף לאימונים, אורח חיים ספורטיבי ובריא, הוא מקצוע -ספורט מקצועני 

יש חשיבות גבוהה לתזונה לשם סיוע בהשגת מטרות האימון, שיפור הביצועים וההתאוששות. 

זאת בנוסף לדרישות המוגברות בגיל  ורכיבי תזונה ות לאנרגיהגורם לדרישות מוגבר /משחקימוןהא

 חסריםלן לדאוג לתזונה מאוזנת, שתספק את כל צרכי האנרגיה ותמנע סלפיכך, חייב הכדור. הגדילה

 תזונתיים.

 אנרגיהאגרי עקרונות תזונת הספורט הם אכילה מגוונת ומאוזנת על פני היממה כולה, תוך שמירה על מ

 על עיתוי אכילה מותאם לשעת האימון.מלאים והקפדה 

 אבות המזון: 

 מהוות מקור הדלק העיקרי וכו'(  תאפונה, פירו)לחם, דגני בוקר, אורז, פסטה, תפו"א,  הפחמימות

לפעילות גופנית מאומצת, ובשל כך צריכות להיות המרכיב המרכזי בתזונת הספורטאי. יש לשאוף כי 

)לחם מחיטה מלאה, דגני בוקר מלאים, אורז  נים מלאיםלפחות ממחצית הפחמימות יהיו ממקור דג

על ידי כריך מלחם, דגני  . לפני אימון/משחק יש לוודא מלאי של פחמימות זמינות בגוף, כגוןמלא וכו'(

 בוקר, פרי.

 והרקמות מאפשרים את בניית השריר)חלב ומוצריו, בשר ומוצריו, ביצים, טופו, קטניות(  החלבונים .

זונות עשירים בחלבון, כגון בשרים שונים, דגים, מוצרי חלב וקטניות. יש להעדיף בשר יש לגוון בין מ

 רזה ממקור בקר או הודו יחד עם קטניות, לשם שמירה על מאגרי ברזל מלאים.

 אבוקדו להעדיף שמן זית, שמן קנולה, אגוזים, שקדים שי קטנות.אך בכמויות  חיוניים לגוף, השומנים , 

מנים המוקשים כגון בדברי המאפה, החמאה והמרגרינה. לפני אימון כדאי להפחית וטחינה על פני השו

 שומנים מכל סוג, על מנת למנוע תחושת אי נוחות בבטן בזמן האימון. 

 רבים דרושים לספורטאי הפעיל, לשם תמיכה בייצור האנרגיה המוגבר בגוף  ויטמינים ומינרלים

ירקות ופירות ביממה,  5מאוזנת הכוללת דגנים מלאים, ובנייתו בגיל הצעיר. יש להקפיד על תזונה 

 מגוון של מוצרי חלב, בשר ודגים, לשם אספקה שוטפת של חומרים חיוניים אלו.

 הנחיות כלליות:

  שעות מידי לילה. 8-10 –חשוב להקפיד על שנת לילה מספקת 

 ריים, ארבע, ערב, וארוחת לילה קטנה פני היממה: בוקר, עשר, צה-ארוחות על 6-חלוקת המזון ל

 במידת הצורך. 

  ,מומלץ לאכול בכל ארוחה מזון מקבוצת הפחמימות )לחם, דגני בוקר, אורז, פסטה, תפוח אדמה

 תירס, פרי(.

  ( ביום, עדיף את המועשרים בסידן.5%מוצרי חלב דלי שומן )> 3לצרוך לפחות מומלץ 

 ני היממה, ולשאוף לכלול ירק ו/או פרי בכל ארוחה.לגוון בפירות ובירקות מצבעים שונים על פ 
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  כדאי לצרוך מנת בשר איכותית אחת ביום, כגון בקר רזה, הודו, דג, עוף. על צמחוניים להרבות

 בקטניות.

  ,ממשקאות ממותקים באופן כללי. עולהימנהקפדה על שתייה מספקת של מים סביב האימונים 

  מקצוע.איש לא ליטול תוספי תזונה ללא הנחיית 

 .יש לצמצם צריכת חטיפים, ממתקים, ומזון מהיר 

 ארוחות המקדימות אימון

 האימון/משחק.שלוש שעות לפני  –כשעתיים ה בפחמימות ובחלבון מומלץ לאכול ארוחה עשיר

עם  פרוסת לחם מומלץ להוסיף ארוחה פחמימתית קטנה לדוגמא: משחק.כשעה לפני האימון/

 ות טריים )במיוחד בננות ותמרים(.לה, פיר, חטיף ספורט או גרנוריבה/דבש

 תום האימון

 90 -ל מקרה לא יאוחר מ, ובכמשחקבתום האימון/רוחה עשירה בפחמימות וחלבון מומלץ לאכול א

  דקות מתום האימון/משחק

 –דוגמא 

עוף ללא העור, חזה עוף, חזה הודו, בקר  – מנה חלבוניתאורז, פסטה, תפו"א, לחם.  – מנה פחמימתית

 , ביצה, פסטרמה + ירקות טריים ומבושלים+ סלט פירות.5%ה, דג, גבינה רז

 שתייה:

הנוזלים בגופנו אחראים לתהליכים רבים ומגוונים. מחסור בנוזלים עלול לפגוע ביכולת הביצוע של 

 השחקן , כולל פגיעה ביכולת האירובית, האנאירובית, הקואורדינטית, ביכולת להתרכז, בערנות ועוד.

 ה,ובמהלכ פעילותצריכת נוזלים לפני העל כן, ניכרים.  נוזליםהפסדי  קיימים/משחק מוןבעת אי

 ותמנע פגיעה ביכולת הגופנית. תפחית את מידת ההתייבשות

 

. סימניה האפשריים הם חולשה, םהספורטיבייתזונה לא מאוזנת עלולה להתבטא בירידה בביצועים 

יעות חוזרות, ותת/עודף משקל. במקרים אלו, מומלץ עייפות, חוסר תיאבון, התכווצויות שריר, פצ

 להתייעץ עם אנשי המקצוע לשם בירור רפואי לפי הצורך, והתאמת התזונה באופן אישי.
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