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 דיאטנית קלינית ויועצת תזונתית של ארגון מגדלי הדגים
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 הברכות הגדלים בישראלנכיר את דגי 
 קבוצהכל דמיון ושוני בתוך 
הווה ומה לגבי העתיד, הבדלים עבר... 
 דגים כחול לבןשל יתרונות 
 המטופללהתאים את הדג לצלחת של איך ...מהידע לפרקטיקה! 
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 ()פ   
   2014 

 (78.3%)טון  18000דגי הבריכות בהיקף 

 (21.7%)טון  5000דיג וחקלאות ימית בישראל 

שנה/טון 23000כ ייצור מקומי "סה 

יועצת תזונתית של ארגון מגדלי הדגים, ר תורי גולדשטיין דיאטנית קלינית"ד  



 ()פ     
    2016 

 4100-קרפיון
27% 

 7200 -אמנון
48% 

   353 -אדמונית
2% 

   1790 -בורי
12% 

 180 -כסיף
1% 

   372 -פורל
3% 

  -לברק/ בס/ מוסר  1% -אמור
880 
6% 
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 מוסר פורל בס קרפיון בורי אמנון הערך

 100 148 155 131 183 127 "(קק)קלוריות 

 19.5 20.6 18.6 17.3 19.0 19.9 (גרם)חלבון 

 2.4 7.4 8.9 6.5 11.8 5.3 (גרם)  שומן

 0.8 1.7 2.3 1.6 3.9 1.9 (גרם)שומן רווי 

MUFA 2.2 3.9 3.2 4.2 3.2 0.8 

PUFA 0.9 1.9 1.5 1.9 1.7 0.8 

OMEGA 3 0.3 2.0 0.2 0.6 0.8 0.2 

OMEGA 6 0.9 1.9 1.5 1.9 1.7 0.6 

EPA 15.3 379.3 12.9 121.2 79.3 23.8 

DHA 97.5 626.9 58.2 226.6 487.5 115.1 

ALA 92.5 698.7 69.9 138.7 136.5 39.9 יועצת תזונתית של ארגון מגדלי הדגים, ר תורי גולדשטיין דיאטנית קלינית"ד  



    -   
 מוסר פורל בס קרפיון בורי אמנון הערך

 D 48 7.5 1.3 2.4 20 6.4 ויטמין

 B12 0.6 2.6 1.3 0.6 2.1 1.0 ויטמין

 B3 2.0 4.7 2.1 3.4 4.4 2.9ויטמין 

 12 61.2 12.5 14.9 10.3 13.8 סידן

 39.2 33.4 38.8 34.3 25.2 48.3 נתרן

 229 290 244 241 243 223 אשלגן

 151 229 171 164 164 133 זרחן

 19.7 24.7 24.3 21.7 22.1 17.1 מגנזיום

 0.4 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 אבץ

 0.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 ברזל

 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002  <0.002 <0.002 כספית
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 בורי

 אמנון 

 קרפיון
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   - 100   
       

 יומית המלצה תזונתי מרכיב
ת בגילאי /במבוגר

 שנה 25-70

 קרפיון אמנון בורי

 1.3 48 7.5 5 ג"מק Dויטמין 

 1.3 0.6 2.6 2  ג"מק B12ויטמין 

 2.1 2.0 4.7 14-20 ג"מ B3ויטמין 

 0.9 0.7 1.1   15 -10 ג"ברזל מ

 0.2 0.3 2.0   1.6 – 1.1 'ג 3אומגה 

 1.5 0.9 1.9 17 - 11 'ג  6אומגה 

יועצת תזונתית של ארגון מגדלי הדגים, ר תורי גולדשטיין דיאטנית קלינית"ד 7.5 3 0.95  2 -פחות מ 6/3יחס אומגה   



 3ע   - 
 2.0    3 -100   
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גרם ליום  1.6 -1.1: במבוגר 3של אומגה היומית המומלצת הצריכה       
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  3עשיר באומגה 

גרם 2.0מכיל   

גרם 100 -ל   

B12  עשיר בוויטמין 
ג "מק 2.6מכיל   

גרם 100 -ל   

 דל בנתרן

ג נתרן "מ 25מכיל רק   

גרם 100 -ל  

 

E עשיר בוויטמין 
ג "מ 2.6מכיל   

גרם 100 -ל  

 ריכוזים גבוהים
  מאד של 

EPA 
DHA 

 D עשיר בוויטמין 
ג "מק 7.5מכיל   

  םגר 100 -ל



פ     ... 
    ... 

 7 6 5 4 3 2 1 בורי
 207 186 145 158 169 184 167 (ל"קק)קלוריות 

  20.3 20.0 20.5 20.1 19.6 19.8 20.0 ('ג)חלבונים  

 ('ג)שומנים 
 9.6 11.6 10.0 8.6 7.0 11.6 14.0 

 ('ג) 3אומגה 
 2.1 2.8 2.5 1.7 1.4 2.4 2.2 

 ('ג) 6אומגה 
 1.2 1.5 1.5 1.5 0.8 1.7 2.3 

 1.0 0.7 0.6 0.9 0.6 0.5 0.6 6/3יחס 
EPA - C 20:5  (ג"מ) 326 361 420 419 605 781 347 

DHA-  C 22:6  
יועצת תזונתית של ארגון מגדלי הדגים, ר תורי גולדשטיין דיאטנית קלינית"ד 734 598 366 494 634 738 830 (ג"מ)  



   –  ? 
  7ממוצע  הכללה בורי

 דגימות
Std Diff % Diff 

 5.1% -9.3 20.4   173 183 (ל"קק)קלוריות 

 5.2% 1 0.3 20.0 19.0 ('ג)חלבונים  

 12.1% -1.4 2.3 10.3 11.8 ('ג)שומנים 

 5.9% 0.12 0.5 2.1 2.0 ('ג) 3אומגה 

 23.1% -0.4 0.4 1.5 1.9 ('ג) 6אומגה 

 5.9% 0.1 0.2 0.7 0.95 6/3יחס 
EPA - C 20:5  

 (ג"מ)
379 465 159 86 22. 7% 

DHA-  C 22:6   
 (ג"מ)

627 628 167 0.8 0.1% 
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  D  ע   
100     10    
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 טעים ולא שמן

  שומן 5% -כמכיל  
 

 
Dעשיר מאד בוויטמין 

ג "מק 150.7מכיל   

גרם 100 -ל  

 דל בשומן רווי

  2.0 -מכיל פחות מ

 גרם שומן רווי 

גרם דג 100 -ל  



    ? 
 7 6 5 4 3 2 1 אמנון

 123 141 140 131 136 117 137 קלוריות

 19.3 20.5 19.1 19.2 19.4 19.3 18.8 חלבון

 5.1 6.5 7.1 6.0 6.4 4.5 6.9 שומן

 D 58 47 48 66 60 34.3 75ויטמין 

 124 131 135 140 145 148 146 זרחן

 11.7 43.2 15.8 26.8 31.9 53.4 38.5 סידן
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  7ממוצע  הכללה בורי

 דגימות
Std Diff % Diff 

 4.05% 5.0 9.1 132 127 (ל"קק)קלוריות 

 2.75% 0.5- 0.5 19.4 .919 ('ג)חלבונים  

 15.10% 0.8 0.96 6.1 5.3 ('ג)שומנים 

 D 48 55.5 13.5 7.5 15.6%ויטמין 

 4.08% 5.4 8.8 138 133 זרחן

 129% 17.8 14.8 31.6 13.8 סידן
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 צריכת מזון

671±136, 40±2.7:  בורי  גודל             -למשל 

:אמנון                                783±217  ,34±2.6           
 התפתחות

 תנועה
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ע ע  פ   
    (  ) 

  מבנה הדג משפיע על יכולות צריכת המזון ועיכולו -מין הדג / סוג 
שלב הגדילה/ גיל הדג 
גודל הדג 
 3משפיע על אגירת אומגה ( מים מתוקים או מים קרים)מקור הדג 
 גודל מרבי  של הדג , רקמת אגירה, יכולות אגירה, בזבוז אנרגיה)האפיונים השונים של כל דג

 (.וכדומה
תזונת הדג 
אוכל בשר -אוכלי כל או טורף/ האם הדג נמנה עם אוכלי עשב 
(איזה ים/ ?מי עוד במאגר)סוג הגידול / מיקום גיאוגרפי/ בית הגידול 
 (מידת הזיהום הסביבתי)הסביבה המשפיעה על בית הגידול 
עונה 
טמפרטורת המים 
מליחות המים 
 (מוגבל)מאגר בריכות / או בחוות ( חופשי)גידול פרעי 
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 :  ניתן לחלק באופן גס את המזונות הניתנים לדגים לשתי קבוצות 

 

 ( בורי, אמנון, קרפיון)מזון לאוכלי כל . 1

 

 (מוסר ודניס שגדל בים ולא בבריכות הדגים, לברק, באס, פורל)מזון לדגים טורפים . 2

 

 .מחירי חומרי הגלם וכדומה, גיל הדגים, תערובות במזון של הדגים משתנה בהתאם לעונה 
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 ? ..... 

1 .עונות שנה 

 יש להשוות בין עונות –תלוי בעונה בה הסקר נערך 

2 .תזונת הדגים 

 יש לבחון את ההבדלים   –בשנתיים האחרונות יש שני משקים שמאכילים ממכון עצמאי
 !!!להתעקש על התזונה הכי איכותית -בין המזונות שניתנים

3 .בית הגידול 

 בדיקת השונות בין המשקים –התפלגות הדגים ממשקים שונים 
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 דגי הבריכות בישראל הם דגים טריים

 B12  -ובוויטמין  D דגי הבריכות בישראל עשירים בוויטמין 

  3חלק מדגי הבריכות בישראל עשירים באומגה •

דגי הבריכות בישראל נמצאים תחת פיקוח וטרינרי קפדני בכל  
 שלבי הגידול

 בכל דגי הבריכות לא נמצא כספית ומתכות כבדות

 בדגי הבריכות בישראל ערכי הנתרן נמוכים מאד

 דגי הבריכות  בישראל דלים בשומן רווי•
 חלק מדגי הבריכות דלי קלוריות•
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 פ ע  
ניטור פעילות האצות ותנאי  , איכויות המים, רמות החמצן, בקרת ההזנה

נדרשים מהמגדל תוך ליווי מדריכי משרד החקלאות ובהתאם , הסביבה
 . לפרוטוקול גידול שנערך בסיוע אגף הדייג

 

 תיעוד מסמכים ושמירה על נהלי עבודה בהתאם להוראות הגידול מפוקח
 . י השירותים הוטרינרים"ע

 

י ביולוגים מומחים ורופאים וטרינרים  "בקרה על בריאות הדג נעשית ע
בתמיכה מקצועית של המעבדה לבריאות הדג של אגף  , אשר הוכשרו לכך

 .הדייג
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 פ  ע 

י השירותים הוטרינרים בהתאם לתקן  "סקר שנתי לשאריות כימיות נערך ע
 .  האירופאי ומותאם לגודל הענף ולגודל כל יצרן

שאריות , מתכות כבדות, בסקר נבדקים בבשר הדג שאריות חומרי הדברה
 .'וכואנטיביוטיקה 

 

 לא נמצא אפילו ממצא חיובי אחד 2009בסקר של שנת. 

 

2009 -  ביקורת של האיחוד האירופי על מערכות הפיקוח במדגה הישראלי מצאה
 כי הן עומדות בתקנים האירופאים ולכן אושרה ישראל לייצוא דגי מאכל לאירופה
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   ? 
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1 .נשים בהריון 

2 .לסובלים ממחלות לב וכלי דם 

3 .לילדים 

4 .לסובלים מבעיות קשב וריכוז 

4 .לסובלים מסוכרת 

5 .לסובלים מאלרגיות ומאסתמה 

6 .לסובלים מדלקות חוזרות 

7 .לסובלים מרגישויות במערכת העיכול 
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1 .לסובלים מחוסר בוויטמיןD  
2 . מאוסתיאופרוזיסלסובלים   
2 .לממעיטים להיחשף לשמש 

3 .לגיל השלישי 

4 .לסובלים מסוכרת 

5 .לסובלים מאסתמה 

6 .לסובלים ממחלות מעי 

7 .לסובלים מירידה בתפקוד כלייתי 
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1 .לסובלים מיתר לחץ דם 

2 .לסובלים מהשמנה 

3 . לסובלים מחוסר בוויטמיןB12 

4 .לכל מי שנמנע מצריכת חלבון ממקור אחר מהחי 

5 .לילדים 
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1 .לסובלים סוכרת 

2 .לסובלים מפסוריאזיס ודלקות עור 

3 .לספורטאים 

4 .לכל מי שנמנע מצריכת חלבון ממקור אחר מהחי 

5 .במיוחד לרגישים למוצרי חלב, לילדים 
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 האיגוד האירופאי לבטיחות במזון  

(The European Food Safety Agency) 
 בשבוע על מנת למנוע תחלואה לבבית, 3שמכיל אומגה , מנות דג 2ממליץ על צריכה של  

 האיגוד האמריקאי לתחלואה ללבבית

 (The American Heart Association) 
 מנות דג שמן בשבוע וצריכה של דג אחד רזה בשבוע 2ממליץ על צריכה של 
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 – 3.2%    
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כיום 50%-ו, 1950-ב 40% –אספקת חלבון מהחי   

  1950-ב 23.1% –דגים מתוך האספקה מהחי 

כיום 6.2%-ו  

כיום 3.2% -ו, 1950-ב 9.24% –דגים בכלל  יועצת תזונתית של ארגון מגדלי הדגים, ר תורי גולדשטיין דיאטנית קלינית"ד   



   
 
 

  מוזמנים להגיע לדוכן של 
 הארגון
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