
 

 

 השייק הספורטיבי
 נדב, בחור ספורטיבי , אהב כבר מגיל צעיר לרכב עם אביו ואחיו על 

לאחר שניקו  אופניי שטח ברחבי הארץ, הם היו חוזרים מהרכיבות מאושרים ומלאי אנרגיה 

 את הראש בטבע כל סוף שבוע.

התחביב של ימי שישי הפך ליותר ויותר משמעותי עבורו, הוא החל להשתתף בתחרויות   

 שונות בארץ ובעולם וייצג את ישראל בהצלחה .

 לפני שבוע, השתתף נדב בתחרות בינלאומית,  המשלבת ריצה , שחייה ורכיבת שטח. 

ר מספר דקות  בשלב הרכיבה, החל נדב לחוש חולשה בשרירים , דפיקות לב מואצות,  ולאח 

 התמוטט על המסלול... 

נדב הוחש לרופא ולאחר מספר דקות התאושש. הרופא שיער שנדב סובל מחוסר ביוני  

 אשלגן, בדיקות הדם שנעשו בהמשך היום אישרו זאת. 

דיאטנית קבעה כי עליו להוסיף יוני אשלגן )הנמצא הרבה בירקות ופירות טריים( לתצרוכת 

 המזון היומית שלו.  

 א אוהב לאכול פירות וירקות, אבל מאד אוהב שייקים! נדב ל

  משימה שייקית סטוכיוטמטרית:

 

 : סטוכיומטרימתכון לשייק 

 מצרכים: 

 תפוחי עץ  2

 בננות   3

 תמרים  4

 מ"ל מים / מיץ  200-כ

 הוראות הכנה: 

 . שימו את הפירות בבלנדר

בהדרגה ולפי   מיץ הוסיפו מים/

 .  המרקם הרצוי

 . טחנו למחית אחידה

מזגו לכוסות והוסיפו קשית  

 שתייה. 

 

 לרוויה! 
 

 



 

 

 

 גרם. 4.7כמות יומית של יוני אשלגן המומלצת לנער היא 

 עליכם להכין שייק מפירות אלה ולחשב את כמות יוני האשלגן שיקבל נדב בשתיית השייק.

מספר המולים של  
  100-יוני אשלגן ב

 גרם פרי 

מסת יוני -א
 100-אשלגן ב
גרם פרי  

 )בגרם(

מסת סה"כ -ב
הפירות מכל  

 סוג )בגרם(

מסת יוני האשלגן בכל -ג
 מסת הפרי מאותו הסוג

    0.0027 תפוח 

    0.0092 בננה

    0.018 תמר

 

 מלאו את הטבלה הנ"ל על פי הסעיפים הבאים: 

 ומלאו את החסר בטבלה.גרם פרי   100חשבו את מסת יוני האשלגן ב  .א

 מדדו בעזרת המאזניים את מסת סה"כ הפירות שקיבלתם על פי הסוגים השונים   .ב

  תמרים(, מלאו בטבלה. 4בננות ומסה של  3תפוחים, מסה של  2)מדדו מסה של 

חשבו את מסת יוני האשלגן הכוללת בכל סוג פרי על פי המסה אותה מדדתם. מלאו  .ג

 בטבלה.

 האשלגן הכוללת בשייק. ___________ חשבו את מסת יוני  .ד

 חשבו מהו אחוז יוני האשלגן, אותו יקבל נדב כאשר ישתה את .ה

 .____________השייק שתכינו, מתוך הכמות היומית המומלצת 

 לאחר שתציגו למורה את התוצאות שקיבלתם, הכינו את השייק. 

 ,לפני חלוקת השייק לכוסות, מדדו את הנפח הסופי של השייק שקיבלתם . ו

 וחשבו את ריכוז יוני האשלגן בשייק )במולר( ___________ 

 וב ריכוז יוני האשלגן למורה וקבלו קישוט טעים לשייק שהכנתם.הראו את חיש .ז

  !!!לרוויהלקו לכוסות, קשטו, הוסיפו קשית שתייה. ח .ח

 

 הידעת???

לתפקוד האשלגן הוא היון העיקרי בעל מטען חשמלי חיובי בנוזל התוך תאי והכרחי  •

  .תקין של השרירים ותאי העצב

האשלגן הוא לדאוג לתפקוד תקין של דפנות התאים שלנו. יון תפקידו העיקרי של  •
בתוך  יםהאשלגן נשאריוני הנתרן, כאשר יון משימה זו מתבצעת בשיתוף פעולה עם 

 .מחוץ להם יםהנתרן נותריוני התאים בעוד ש

והאלקטרוליטים בגוף, יש לצרוך כמות אשלגן מען וויסות תקין של משק המים ל •

 .בגוף אשר תהיה מותאמת לכמות הנתרן

נער / נערה העוסקים בספורט ומבססים את תזונתם על מזונות טבעיים ולא  •
 מעובדים, כמו דגנים מלאים, דגים, ירקות ופירות, יהנו מכמות נאותה של אשלגן.

 .ם נתרן בכמות גדולהמומלץ להימנע ממזונות מעובדים ומחטיפים המכילי

 


