
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 ?קלוריות זה שווהכמה 
 2004יולי  –סמדר פרגר : מאת

 
ואפילו אם יעירו .... של כמעט כל מזון על פני האדמה, את כמעט כל לוח הקלוריות, מי שלא יודעת לדקלם
 !שתקום.... אותה באמצע השינה

  )?...(!אף אחת לא קמה
 

  ?מוציאות מה לגבי כמה קלוריות אנחנו, אבל
 

.  אלא אם כן רוצים להבטיח שלא לרדת מהמינימום-הרזיה שפויה היא לא בעניין ספירת קלוריות , אז נכון
 ....אבל . ונכון שאנחנו לא בעניין כמה קלוריות אנחנו מוציאות
ובעוד קצת הוכחות שחור על , ומה רע בעוד קצת מידע, אני יודעת שקשה להתנתק מדפוסי חשיבה ישנים

אלא יש לו גם קבלות בכאן , לבן שמה שאנחנו עושות לא רק מגולם בהבטחה עלומה לטווח הארוך גבי
   ....?ובעכשיו

 
תחזוק . נשכב ולא נעשה שום דבר חוץ מלנשום/כולנו שורפות קלוריות לאורך היום גם אם נשב, ראשית

 או RMR-ידועים כ ערכים אלה. הפיזיות ושמירה על חום הגוף צורכת הרבה מאוד אנרגיה המערכות
BMR מצריכת 70%-כ ומהווים באופן גס, את קצב חילוף החומרים הבסיסי או במנוחה הבאים לתאר 

שאנחנו זקוקות  מה שמעיד על כך. RMR- מה21%" מבזבזת"פעילות המוח לבדה . הקלוריות היומית
 . ליותר קלוריות מהמינימום

והתוצאות מובאות באתר בעמוד   אני השתמשתיבאחת מהן ,ישנן הרבה מאוד נוסחאות ושיטות לחישוב
   . 1181, 116'  ובספר בעמצריכת קלוריות מינימלית

 
מתיימרים למדוד עבורינו , כמעט כל מכשיר בחדר הכושר ושעוני מד הדופק המתוחכמים יותר

 . מוציאות בפעילות ספציפית אנחנו קלוריות כמה
אבל כדי להגיע לתוצאה ריאלית יותר יש לקחת בחשבון יותר גורמים מאשר רק משקל הגוף ומהירות 

לא נלקחים ' רמת מאמץ וכד, הגורמים האחרים כמו למשל רמת כושר. המכשיר או גובה הדופק
 . במכשירים אלה בחשבון

 . זיםהתוצאה האישית יותר עשוייה לסטות בעשרות אחו
 

 . אז כמובן שגם לזה המציאו נוסחאות שונות
פשוטה יחסית  והיא" הכושר לרזות"אחת הנוסחאות שאני אוהבת מפורטת בספרה של מלי תבור 

 . לשימוש
 

 ". מקדם הגנה"עבור פעילויות שונות ישנו ערך מספרי שאני מכנה אותו 
מקדם "וב, 3.5-ב, ענו פעילותשביצ במספר הדקות, כל שצריך לעשות הוא להכפיל את משקל הגוף

 .200-ואז לחלק את הכל ב, של הפעילות הספציפית" ההגנה
 .התוצאה הרבה יותר מדוייקת מהמכשירים האלקטרוניים השונים

 

                                            
 . ובאישורו, Dr. Oliver E. Owen החישוב והטבלאות שהכנתי מבוססים על נוסחא שפיתח  1
 .לאבסטרקט של המחקר לחצו כאן   

 

  
  . ללא קבלת הסכמה בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות

http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=81340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=3728346
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, )4"=מקדם הגנה("ש " קמ5.6 דקות במהירות של 45ג וצועדת " ק90אישה ששוקלת : לדוגמא
 . קלוריות283.5 תשרוף
 90X45X3.5X4 = 56700: החישוב

 .283.5 = 200-כל זה לחלק ב
 

  ":מקדמי ההגנה"הרי לפניכם חלק מ
 הפעילות      "מקדם ההגנה"

   וואט50,  קל מאוד- כושר אופני 3
  וואט100 , קל-שר אופני כו 5.5
    וואט150,  בינוני-ושר אופני כ 7

    וואט200,  קשה-ר אופני כוש 10.5
                              יםאירובי במ 4
                              ל ק-אירובי  5
                            קשה -אירובי  7
                        ש" קמ4 -הליכה  3

                     ש" קמ4.8 -הליכה  3.5
                     ש" קמ5.6 - הליכה 4
                     ש" קמ6.4 - הליכה 6
                    ש" קמ7.2 -הליכה  8
        )סטפר(ר מדרגות מכשי 6
              אימון קל- משקולות 3
       אימון קשה-ות משקול 6
                         ש" קמ8 -ריצה  8

                      ש" קמ9.5 -ריצה  10
                    ש" קמ10.7 -ריצה  11

                    ש"קמ 11.2 -ריצה  11.5
                       ש" קמ12 -ריצה  12.5

                             קלה-שחייה  8
                         מאומצת-שחייה  10
                    דיסקו,  עם-ריקודים  5.5

 
 . השוניםמתייחסים לפעילות מבלי לאחוז ולהישען על המכשירים " מקדמי ההגנה"כל 

  .ומשתתפות במאמץ הפיזי, ידיים חופשיות ונעות לצידי הגוף
 

ובפעילות ,  קלוריות ליום1500 אם מינימום הקלוריות הוא למשל ,מבחינת מאזן הקלוריות
הטבלאות  . קלוריות1250זה אומר שהכנסתן היום לגוף רק ,  קלוריות250המסויימת הוצאתן 

ומציעות ערכים של מינימום קלוריות , ות בחשבוןשאני הכנתי כבר לוקחות את רמת הפעיל
- שהוא נמוך יותר בדרך כלל מהBMR-בהתחשב ברמת הפעילות השונה בהתבסס על ה

RMR . 

 

  
  . ללא קבלת הסכמה בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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בנוסף יש להתחשב בעובדה שבפרק זמן מסויים אחרי הפעילות הגוף ממשיך לשרוף קלוריות 

 דקות אצל 40-רכת כואו, EPOC2: תופעה זו נקראת. ומשקיע אנרגיה רבה בבנייה, במרץ
 . בגלל ההבדל שבין כמות מסת השריר,  שוב- דקות אצל גברים 50-נשים וכ

 
 ?מבולבלות עוד יותר

 :שהם שני הצדדים של אותו המטבע,  כי מה שחשוב לזכור אלה שני דברים-אני מקווה שלא 
 , אנחנו שורפות יותר קלוריות גם במנוחה, ככל שיש לנו יותר מסת שריר .1
 .  גבוה יותרBMR-או ה, המטבוליזם, ל שיש לנו יותר מסת שרירוככ .2
 

 !כושר נעים
 

                                            
2  EPOC - Exercise Oxygen Consumption Excess Post -לחצו כאן  לאבסטרקט של המחקר. 

 

  
  . ללא קבלת הסכמה בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8299613&dopt=Abstract
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