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  שאלות שאחריו.קראו אותו, וענו על הרציף. -בלתיטקסט הטקסט שלפניכם הוא  שימו

  סוד הבריאות
  )ריאות המשפחה"מעובד מתוך אנציקלופדיית "ב(

 40 -כדי שכל מערכות הגוף הפיסיולוגיות והפסיכולוגיות יתפקדו כהלכה, יש צורך ב

סוגי מזון שונים בתפריט. ֶחֶסר באחד או יותר מהם עלול לשבש מערכת מסוימת, 

ואם השיבוש יימשך, עלול להיגרם נזק לבריאות. קבוצת גורמים מזוניים הזוכה 

בה מצד המחקר המדעי, היא הוויטמינים והמינרלים. לאחרונה לתשומת לב מרו

 –ככל שהמחקר מעמיק, כן מתברר הקשר בין תחלואה לבריאות. את אבות המזון 

אנו צורכים בכמויות גדולות, ואילו את  –כמו חלבונים, פחֵממות ושומנים 

הוויטמינים ואת המינרלים אנו צורכים בכמות זעירה ביותר. הם חסרי קלוריות, 

  וכחותם חיונית בגוף.אך נ

שמם של הוויטמינים נלקח מהמילה "ויטה" שפירושה חיים. הוויטמינים הם 

חומרים המזרזים את הפעולות השונות בגוף. הוויטמינים נמצאים הן במזונות מן 

החי והן במזונות מן הצומח. הוויטמינים דרושים לגוף בכמויות קטנות ביותר כדי 

מן המערכות הפנימיות שלנו: גדילה, פירוק  להבטיח פעילות תקינה של רבות

המזון האחרים, השתתפות בבניינם של כדוריות -אנרגיה מהמזון, עיבודם של אבות

הדם וההורמונים, יצירת הכימיקלים שמפעילים את מערכות העצבים וסיוע 

בפעולות העיכול. מחסור בוויטמינים אינו תמיד תוצאה של חוסר מזון. לפעמים 

ל דיאטה. לפעמים המחסור נובע מתהליכי תיעוש המזון. לפעמים הוא הוא תוצאה ש

תוצאה של אכילה לא נכונה, או של הרגלים פסולים. למשל, אם אינך אוכל ֵפרות 

וירקות, תסבול מחוסר של ויטמינים מסוימים, והדבר עלול להשפיע על הגוף 

וף לא יינזק. בצורות שונות. בדיאטה, חובה לקחת תוספת של וויטמינים כדי שהג

פי נתוניו של - אין ליטול תוספות של ויטמינים ללא ייעוץ, כי המינון חייב להיקבע על

  כל אחד ובאורח אינדיווידואלי.

נכונה, שיש בה ֶחֶסר מזוני. המזון -אורח החיים המודרני יצר משטר של אכילה לא

השימור המתועש לוקה, לעתים, בחסר של ויטמינים שאובדים בתהליכי הייצור, 

  האחסנה, הקירור והחימום. 

בפרסומות רבות נטען כי תוספת של ויטמינים יוסיפו לאדם אנרגיה. זוהי הטעיה. 

אנרגיה באה אך ורק מחלבונים, משומנים ומפחֵממות עם התפרקותם, והיא נמדדת 
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בקלוריות. הוויטמינים חסרי קלוריות לחלוטין. הם מסוגלים לסייע בהפיכת מזון 

גיה, אך לא ְלַיְּצָרּה . ישנם פרסומים שלפיהם נטילה קבועה של ויטמינים למעגלי אנר

עשויה להאריך את החיים. לא ברור אם תוחלת החיים אך תגדל, מה שכן ברור הוא 

  שאיכותם תעלה.

  

  ֶפַלְגריה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   "סוד הבריאות" –משימות 
  

  איתור מידע

  מדוע יש צורך בסוגי מזון שונים בתפריט?   . 1

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  מה תפקידם של הוויטמינים?   .2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ."ויטמיניםהסבירו את פירוש המילה "  .3

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

ידועות מחלות כמו "מחלות הַמָלִחים" שנגרמות בגלל תזונה לא נכונה. המלחים 

לאכול סוג מזון מסוים שאפשר לַשמר אותו כך ששהו בים ָׁשבועות רבים, נהגו 

שלא יתקלקל באנייה (בדרך כלל בשר מעושן או נקניקי בשר שאפשר לשמרם 

כי מחסור בסוגי מזון שונים, שהם לא התברר מחוץ למקררים). מאוחר יותר 

אפשר היה לשמור עליהם -אכלו לאורך זמן, כמו ֵפרות וירקות טריים, כיוון שאי

  מחסור בסוגי ויטמינים.  –למחלה הנקראת "פלגריה"  באניה, גרם להם

  

 בעברית נקראת המחלה ַחְסֶּפֶסת.
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