
מבחר  בין  לאיבוד  שהולכת  למי 
העצום הדיאטות 

כיצד לבחור
את הדיאטה, 

או התזונה.
שהכי מתאימה לי

להרזייה!

דיאטה בבחירת  לסיוע  מדריך 

למי שניסתה המון דיאטות ולא ככ
הבינה מה לא מצליח

למי שחושבת להתחיל  ומתעניינת
בנושא

....

....

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשיםדצמבר 2020



 

"התזונה הכי טובה
עבורך בשביל לרזות,
היא זו שאת יכולה
לחיות עימה בטוב

לאורך זמן"

 

 

 

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים דצמבר 2020



1 - סקירת 27 הדיאטות

המוכרות ביותר. 

 

2 - ניתוח סקירת 27

הדיאטות המוכרות ביותר.

 

3- המלצות אישית נסיוני

וחוות דעתי אישית על

תעשיית הדיאטות,

היתרונות והחסרונות.

 

4 - מה לקחת מהמדריך.

תוכן
עניינים:

מדריך בסיוע בבחירת דיאטה

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים דצמבר 2020



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים דצמבר 2020

1.     ים תיכונית
העיקרון : יותר - מזון טרי וטבעי, ירקות טריים, 
פירות, דגנים, קטניות, אגוזים, זרעים , שמן זית

 פחות – בשר אדום, יין, מזון מעובד. החידוש : אין

2.     פליאו
העיקרון : יותר – שומן רווי,

כולסטרול, בשר, ביצים, מוצרי חלב בעלי אחוזי שומן גבוהים,
ירקות,   אורז לבן,

פחות –  שמנים צמחיים, דגנים,
סוכר, מזון מעובד, קטניות, פירות

החידוש : שומן רווי לא אשם בתחלואה ובתמותה

3.     דוקאן
העיקרון:  יותר– 4 שלבים – 1: יומיים עד שבוע, אכילת רק חלבונים
והימנעות מפחמימות. אכילה לפי רשימת מזונות חלבוניים , בשילוב

כף וחצי סובין ביום לתחושת שובע.  2: יום
חלבונים + ירקות / יום חלבונים נטו לסירוגין או באופן המותאם 

 אישית. עד הגעה למשקל היעד. 3: הסתגלות למשקל החדש, אכילה
לפי הוראות מקבוצות מזונות מומלצים כגון חלבונים , ירקות, לחם
חיטה מלאה, מנת פרי, מנת  גבינה, 2 מנות ירק עמילני ועוד 4: שמירה
על המשקל לתמיד. הקפדה על כללי האכילה מקב' המזון המומלצות,
יום חלבוני טהור וכ'ו פחות – לחרוג מהללים וההנחיות שבספר /

מדריך הדיאטה . החידוש: אין ממש חידוש



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים דצמבר 2020

4.     טבעונית
העיקרון : יותר – מוצרים מהצומח

             פחות – מוצקים מהחי
החידוש : תזונה מבוססת ערכים או מניע בריאותי

80/10/10     .5
העיקרון: יותר – מזון צמחי חי/נא, דל שומן, פירות,

ירקות, אגוזים, זרעים
             פחות – מזון מבושל, מעובד, דגנים,

קטניות, חלבונים מהחי, 
החידוש: מזון מבושל מפחית נוטריאנטים חיוניים הנמצאים

במזון נא

16-8     .6
העיקרון : יותר – אוכלים בטווח מוגבל של 8 שעות ואז צמים

16 שעות למעט מים.
    פחות – לאכול מתי שרוצים / רעבים

החידוש: סוג של צום קטנטן, מוריד רמות גלוקוז בדם
ומגביר מטבוליזם של שומן, ההכנסה הקלורית מצטמצמת בשל

מגבלת זמני האכילה.



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 
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7.     קטו
העיקרון: יותר – חלבון מהחי ושומן רווי

             פחות – פחממות וסוכר
החידוש : כמו אטקינס הגוף מפיק אנרגיה משומן במקום

מגלוקוז

8.     רואו
העיקרון : יותר – מזונות נאים

/ חיים מהצומח. ללא בישול וחימום כגון ירקות, פירות, זרעים,
נבטים,  אגוזים , מיצי ירקות ופירות. 

             פחות – חלבון מהחי מזון מעובד, מתועש, מטוגן, מוצרי
חיטה, קפה, סוכר, אלכוהול,  בוטנים

החידוש : התייחסות
למזונות חומציים ובסיסיים, ולריפוי מחלות בעזרת תזונה

"נקיה"

9.     שומרי משקל
העיקרון: יותר – מאכלים לפי נקודות בשיטה ייחודית לחברה

             פחות – אכילה מעל הקצבת הנקודות
שתוכננו עבור המשתתף/פת

החידוש: החליפו את ספירת הקלוריות האוניברסלית בשיטת
ניקוד המאכלים לפי קריטריונים שהם הגדירו.



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 
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10.     חלי ממן
העיקרון: יותר – היצמדות לתפריט וחלוקת אבות המזון

למנות יומיות
             פחות – אכילה מעבר לתפריט וחריגה

מכמות המנות המותרת
החידוש: החליפו את הקלוריות, במנות, והגדירו תפריטים

ומתכונים קבועים

11.     דל פחממה
העיקרון: יותר – עד 20% מהתזונה היומית הינה מקבוצת

הפחמימות
             פחות – לעבור את כמות הפחמימות הנ'ל

 
החידוש : ממנה יצאו כל דיאטות הפלאו, אטקינס,

קטו וכ'ו

12.     דל שומן
העיקרון: יותר – מזונות רזים (גבינות  ובשרים רזים) ללא שומן

מהחי ושמנים מהצומח,
חלמון, 

   פחות – מאכלים המכילים אחוזי שומן גבוהים, מהחי והצומח.
החידוש: אין



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 
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13.     דל קלוריות
העיקרון: יותר – לימוד המאכלים והקלוריות שהם מכילים,

הגדרת כמות קלוריות יומית 
             פחות – לאכול מעל לכמות הקלורית

היומית שהוגדרה. 
החידוש: אין

14.     דיאטת סאות' ביץ'
העיקרון : יותר – 3 שלבים – 1:  שבועיים עם הגבלות רבות,
מותר בשר רזה דל שומן, עוף ללא עור,  גבינות רזות, טופו ללא
שמן, הודו רזה, חלבון ביצה, ירקות לא עמילניים, פירות
מופחתי סוכר, שמן זית. 2: בחירת משקל יעד, הוספת
פחמימות מלאות , פירות וירקות בשפע,  קטניות, שוקולד מריר
במידה. נמשך עד הגעה למשקל היעד   3: שמירה על המשקל
לאורך כל החיים. 365 ימים בשנה.  פחות – סופרים קלוריות,

מזון מעובד ופחמימות פשוטות 
החידוש: אין, אותה גברת בשינוי אדרת.

15.     אברמסון
העיקרון:  יותר – מזונות ללא גלוטן וסוכר

              פחות – גלוטן, סוכר
החידוש: טיפול שורשי בדחף הנפוץ למתוק וסוכר ופחמימות

פשוטות, התייחסות להתמכרות.



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים דצמבר 2020

17.      דיאטת סירט פוד (הדיאטה של אדל) (סירט מהמילה
 ( DNA סירטואין – קב' אנזימים הממלאים תפקיד הקשור בתיקון

העיקרון: יותר – שני שלבים – 1:הגבלה ל1000 קלוריות
ביום , ובהמשך עליה ל1500 ק' ליום  לסירוגין

בחלק מימות השבוע. 2: 2-3 שבועות אין הגבלה קלורית אך יש
לשלב בתפריט מאכלים מספר המתכונים של מפתחי השיטה.

שמסייעים להרזייה נוספת.
             פחות – לעבור את סך הקלוריות בשלב הראשון. לא לאכול

מזונות שהמפתחים ממליצים כיוון שהם מעודדים
פעילות האינזימים עליהם מבוססת הדיאטה

החידוש: התזונאים שפיתחו אותה טוענים שהיא גורמת
לאנזים מיוחד השורף שומן לפעול, לא  מוכחת מדעית.

18.     מירי בלקין
העיקרון:  יותר– שימוש בתפריטי תזונה , מחשבוני

קלוריות, והעדפת מאכלים מזינים ופ'ג
  פחות – אין פחמימות מ17:00 . החידוש: אין,

16.     אטקינס 
העיקרון : יותר – חלבונים

 פחות - פחמימות
החידוש : הכנסת הגוף

למצב קטוזיס , בו משתמש בשומן כמקור אנרגיה במקום
פחמימה



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 
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19.     דש
העיקרון:  יותר – הגבלה מדוייקת בצריכת הנתרן ליום (עד
1500 מ'ג) פירות, ירקות, דגנים מלאים מוצרי חלב ושומן דלי

שומן, שמנים בריאים, דגים, עוף, אגוזים, קטניות, 
              פחות – ממתקים, משקאות מתוקים, שומן רווי, בשר

אדום במידה, מזון מעובד, מלח.
החידוש:  מטרתה הראשונית הייתה הורדת לחץ דם ומכאן

(Dietary Approaches To Stop Hypertension) שמה
 

20.     מיצים
העיקרון:  יותר – סוג של צום מיצים. שותים שייקים מפירות

וירקות או מרק טחון.
              פחות – אוכל מוצק. 

החידוש:  כביכול בסחיטת הפירות והירקות נקבל יותר
ויטמינים , מינרלים וחלבון, וכן עיכוב תהליכי הזדקנות, אן לכך

הוכחות מדעיות.

21.     ניקוי רעלים
העיקרון:  יותר– לאכול ממש מעט, ממזון צמחי טבעי, 

              פחות – לאכול הרבה, מוצרים מהחי , 
החידוש: אנו מוקפים ברעלים אשר גורמים לנו לבעיות בריאות

הגוף לבדו לא מצליח לנקות ולכן עלינו לתת לו סיוע.



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 
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22.    דיאטת 17 הימים
העיקרון :  יותר – לאכול לפי הנחיות מדוייקות עם הגבלות על

מזונות מומלצים והכנסה
קלורית מומלצת פחות – לא להקפיד על

ההנחיות, לא לבצע פ'ג. החידוש: 4 מחזורים באורך של 17 יום.
בשילוב אימון יומי באורך של? ניחשתם נכון ! 17 יום.

23.     תזונה לפי אבחון אירידיולוגי (איבחון גלגל העין)
העיקרון:  יותר – לאכול לפי תזונה מותאמת אישית

              פחות –לחרוג מהתזונה שהתאימו למשתתף / פת
החידוש: אירידיולוגיה, תורת הקשתית, הצבע בעין, מעין מפה
של הגוף, ניתן לנתח מצבים רפואיים  וחולי על פי גלגל העין,

ולהתאים תזונה לפי מצב גופני נתון.

24.     לפי הרוק 
העיקרון:  יותר – לאכול לפי המלצות ניתוח הבדיקה

              פחות – לחרוג מההנחיות
האישיות שנתנו על פי ממצאי הבדיקה

החידוש: התאמת תזונה לפי גנים, לפי ניתוח הרוק שלכם



סקירת 27
הדיאטות

המוכרות ביותר

פרק 1 
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Day two     .25 (חיידקי מעיים)
העיקרון:    יותר – היצמדות למזונות המותאמים לכל אחד

באופן אישי באפליקציה  פחות – חריגה מהתכנית האישית
באפליקציה

 החידוש:   סטארט-אפ ישראלי, באמצעות בדיקת דם, מנתחים
את חיידקי המעיים, ובעזרת מיפוי  אישי, דרך אפליקציה,

מתאימים תזונה ייחודית לכל אחד ואחת

26.    הזון
העיקרון:  יותר –לנשים 1200 ק' ליום. לגברים 1500 . יחס 40%

פחמימה. 30% חלבון, 30% שומנים בריאים. כמויות
נמדדות לפי גודל כף יד. פחות – לעבור את סך הקלוריות הימי.
פחות מזונות עתירי גלוקוז המעלים סוכר, פחות  לדלג על

ארוחות למניעת 'נפילת' סוכר
החידוש: אוכל ממכר, באמצעות שמירה על גלוקוז והורמונים
מסויימים בטווח רצוי,והפחתת דלקתיות בגוף, ויחס נכון בין

אבות המזון, נוכל לשמור על משקל תקין.

27.     בדיקת דם לרגישות למזון
 העיקרון :  יותר –  התאמת תזונה אישית

              פחות – להימנע ממזונות
שהתגלתה רגישות אליהם במהלך הבדיקה

החידוש: בדיקת רגישיות אישיות למזון



ניתוח סקירת הדיאטות
פרק 2

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים דצמבר 2020

גירעון  קלורי  !

 
התאמת תזונה

אישית

 
הימנעות ממזונות

 מסויימים

 
הגבלה כמותית

קל' / נק' / מנות 
/ שעות

 

טבעונית
פליאו
אטקינס

80/10/10
קטו
רואו

אברמסון
מיצים

ניקוי רעלים
 

גלגל עין
בדיקת דם

רוק
day tow

חיידקי מעיים

שומרי משקל
16-8

חלי ממן
מירי בלקין
דלת פחממה
דלת שומן
דלת קלוריות

דש
ימים 17

סאות' ביץ'
דוקאן
סירטפוד
הזון



המלצות אישית נסיוני וחוות דעתי
אישית על תעשיית הדיאטות,

היתרונות והחסרונות.

פרק 3

למעשה כל הדיאטות הן אותה גברת בשינוי
אדרת. כולן מביאות אותנו לתוך מערכת חוקים
שאנו בוחרים. אשר נוכל באמצעותם לאכול

פחות קלוריות. ולהשיג ירידה במשקל באמצעות
גירעון קלורי לטווח ארוך או קצר

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים 2020 דצמבר

ראשית עלי להבהיר- אינני דיאטנית או תזונאית, לכן אין לראות במדריך המלצה מקצועית שניתנת
על ידי דיאטן או תזונאי 

כל הנאמר במדריך , מובא מנסיוני האישי כמאנת כושר . 

אז מה בעצם אני ממליצה ?
 

ולכן - אין עדיפות של דיאטה כזו או אחרת.
כל דיאטה שתעבוד היטב עבורך, היא הדיאטה

הכי טובה בשבילך!



מה לקחת מהמדריך:
פרק 4

לאכול מאכלים עד טווח של 150 קלוריות
ל100 גרם מוצר(מבושל/ מוכן באריזה)

לאכול מאכלים עד 20 גרם פחמימה ל100
גרם מוצר (מבושל / מוכן באריזה)

המלצות מנסיוני האישי:
.1

.2

ליסה קפלן - מאמנת כושר לנשים 2020 דצמבר

הפחתה משמעותית במאכלים מתועשים ,
מעובדים, שתייה ממותקת. מאכלים עתירי

סוכר, נתרן ושומן צמחי מוקשה (טרנס)

 
 

.1

מה משותף לרוב הדיאטות:
 

שינוי היחסים בין הפחמימות (בדרכ'
הפחתה) , כולל המלאות , כולל דגנים

מלאים , (בדרכ' הגברת) צריכת חלבונים
מהחי / צומח בשילוב שומנים ושמנים

בריאים .

 
 

.1


