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 כיבוד בכנסים ובמפגשים מקצועיים לרופאים –נייר עמדה 

 החוג לרפואת אורחות חיים, האיגוד לרפואת המשפחה

 .העולם המודרני חוסך מהאדם פעילות גופנית בסיסית ומעודד צריכת מזון מזדמן עתיר אנרגיה

, אשר אינם שרובם עתירי  אנרגיההתחליף השכיח להתגברות על תחושת הרעב הוא אכילת מאכלים מזדמנים 

גודל המנה הנאכלת גדל וכתוצאה מכך כמות הקלוריות הנצרכות באוכלוסייה עולה  . גורמים לתחושת שובע 

 .ומחלות כרוניות עם השנים עובדה התורמת לעלייה בשכיחות ההשמנה

ת המזון על הבריאות חוד החנית בטיפול במחלות כרוניות אנו מכירים בהשפעמהווים את הרופאי המשפחה כ

. במחקרים רבים נמצא כי ישנו קשר בין אורח חייו של ואת מקומנו המשמעותי במתן דוגמא אישית למטופלנו

 הרופא המטפל לבין ההמלצות הניתנות למטופליו וכן למידת הצלחת הטיפול.

רוע מקצועי יבכל כנס2א נבונההתזונה הנות וררואה לנכון ליישם עק רחות חייםאורפואת אי לכך, החוג ל

. באופן כזה הרופא יוכל לשמור על תזונה בריאה גם בימי הכנסים וגם יועבר מסר חשוב םהמיועד לרופאי

 "נאה דורש נאה מקיים". לסביבה.

השימוש בניר עמדה זה נועד למארגני כנסים ככלי עבודה להזמנת מזון וקביעת הכיבוד שיוגש בכנסים בהתאם 

  *, **. להלןלעקרונות המוצעים 

 בניית תפריט:נות בועקר

חלבונים, שומנים, ירקות  חשוב שהתפריט היומי יכיל את כל אבות המזון )פחמימות, –גוון  ./

 ופירות( וחשוב שיהיה מגוון בכל קבוצת מזון.

 מומלץ שהפחמימות בתפריט היומי תהיינה מלאות, כגון דגנים מלאים, קטניות. –פחמימות  ./

טופו, חזה עוף, הודו, בקר רזה, דגים,  –מומלץ שהחלבונים בתפריט יהיו רזים  –חלבונים  .3

 שומן.  3%שומן, יוגורטים וחלב עד  5%גבינות עד 

שמן זית, שמן קנולה, טחינה, זיתים,  –מומלץ שמקור השומנים יהיה מן הצומח  –שומנים  .1

 אבוקדו, אגוזים, שקדים וכו'.

 רטבים, תיבול אבקות, לבישול במלח השימוש מצוםצ באמצעות במזון הנתרן רמת הפחתת .5

 או2ו משומרים מזונות, מעובדים מזון במוצרי, מזונות הכנת בעת מרק ואבקות, מוכנים

 יותר נמוכה נתרן תכולת בעלי לחמים ורכישת מומלחים



 

 

, בורקס, חטיפים, עוגיות, עוגות - טראנס ושומן רווי בשומן עשירים מזונות מצריכת הימנעות .0

 ועוד מלאווח המבורגר, קבב, נקניקיות: כמו) קפוא מעובד מזון

הנסחטים במקום. ככלל מומלץ הימנעות מהגשת משקאות ממותקים למעט מיצים טבעיים  .7

   מים וסודה לעמדת השתייה הקרה.

 מוטב לאפות, לצלות או לאדות ולא לטגן את המזון..-בישול מומלצות  תשיטו .8

 בכלים אישיים בכמויות אישיות.גודל המנות: מומלץ להגשה  .9

 / מפגש מקצועיהתפריט המוצע להגשה בכנס

  תערוכה ובהפסקותבקבלת הקהל, במהלך ה –כיבוד קל 

חלבון, שומן,  קלוריות, פחמימות,   –גרם, הסימון התזונתי צריך לכלול  66/-סימון תזונתי למומלץ לפרט 

 בהעדר אפשרות זו יש לפרט תכולת חומרי הגלם שבמנה. שומן רווי, כולסטרול, נתרן וסיבים תזונתיים.

  חתוכיםמגוונים ירקות 

  5%מתבלי גבינה  

 קמח מלא( 56%)לפחות  לחם מחיטה מלאה 

 קמח מלא( 56%)לפחות  קרקרים מחיטה מלאה 

 ( 6-3%יוגורטים שונים )שומן 

 )פירות )טריים ויבשים 

 גרנולה 

 דבש  

 עוגיות גרנולה2שומשום2בוטנים  

  חמהשתייה 

 מים מינרלים 

  טבעי הנסחט במקום( 66%/) טבעיפרי מיץ 

 

 ארוחת צהריים:

 ארוחת צהריים, צריכה להכיל את כל אבות המזון ומגוון בכל אחת מקבוצות המזון.

 ירקות מגוונים. )ללא שמנת, שקדי מרק, קרוטונים(מרק: 

 בקר רזה, עוף,  הודו, דג. –מגוון מנות מנה עיקרית: 



 

 

: תפו"א אפוי, פסטה, אורז, פתיתים, קינואה, בורגול, כוסמת, עדשים, אפונה, שעועית לבנה מנה פחמימה

 מנות של דגן מלא או קטניות. /מנות פחמימה ולפחות  /וכו'. 

 ירקות טריים, ירקות מבושלים

 : סלט פירות, פירות טריים, פירות יבשיםקינוח

 שצוינו לעקרונות בהתאם לגוון ניתן, תאפשרי דוגמא להלן. צהריים ארוחת" צלחת"ל אפשרויות מגוון ישנן

 .המסמך בתחילת

 

יוצע גם מזון שאינו תואם הגדרת "בריא" . עם זאת מומלץ  החופשית   * על מנת לא לפגוע בזכות הבחירה

 שבקדמת הבמה יוצג המזון הבריא  מלשון "לא תשים מכשול בפני עיוור".

 בעת האירוע.ימנה דיאטנית אשר תייעץ ותפקח על המלצות אילו האחראי על האירוע האיגוד מומלץ ש** 

 

 סכום

ה אנו מאמינים שהרגלי האכילה של צוותי הרפואה הינו בעל יכאנשי רפואה האמונים על בריאות האוכלוסי

 משמעות רבה הן כלפי בריאותנו והן כדוגמא אישית וכהתנסות חיובית להעברה למטופלנו. 

סים ליישום המלצות מסמך זה הינה מארגנים והאחראים על הגשת הכיבוד בכנהגורמים השיתוף פעולה מצד 

 בעלת ערך עליון לשיפור איכות ובריאות המשתתפים. 

 מי ייתן וגורמים רבים נוספים יבחרו לאמץ עקרונות אילו 

 



 

 

 כתיבת ניר העמדה: 

   תזונאית קלינית וספורט  R.D Mscרקפת אריאלי,  

    המרכז לרפואת ספורט הדסה אופטימל, מרכז רפואי אוניברסיטאי הדסה

 סקירה:

 דר' רני פולק, רופא משפחה מומחה ושף

 דר' לילך מלצקי, רופאת משפחה מומחית

 החוג לרפואת אורחות חיים, האיגוד לרפואת  המשפחה


