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את  מלמדות  בישראל  ומורות  גננות  אחיות, 
ללא  המומלצת  המזון  פרמידת  על  הילדים 
האינטרסים  את  משרתות  למעשה  שהן  ידיעה 
האמריקאים  החקלאים  של  הכלכליים 
התלמידים של  במוח  זמנית  בו  ופוגעות 

 3 באומגה  ומחסור  סוכר  שעודף  מכאן 
במספר  מתמדת  לעליה  מביאים  בתזונה 
וריכוז  קשב  עם  המאובחנים  הילדים 
והיפראקטיביות בגילאי הגן ובית הספר היסודי

לפני 25 שנים נולד הבן האמצעי מחמשת ילדי. 
בני סבל משילוב של תופעות נוירופסיכיאטריות 

החל מהיפראקטיביות והתפרצויות זעם ועד טיקים 
ואובססיות שהלכו והחמירו עם השנים. בסביבות גיל 
7, בכיתה א' הוא אובחן עם תסמונת טורט. הנוירולוג 

הראשי במחוז הצפון שם אותו לאחר אבחון קצר 
)ומדויק( על תרופה אנטי פסיכוטית בשם הלידול. 

התרופה הפכה את הילד המוחצן והעליז לזומבי, 
מנמר טורף לעכבר מפוחד. חיי הילד וכל משפתחנו 
הפכו לסיוט בגלל התרופה ובגלל הטורט עד שהבנו 
שמשהו בשיטה לא עובד והלכנו לחפש אלטרנטיבה. 
הימים היו ימי ראשית האינטרנט בישראל והצלחתי 

ליצור קשר עם הורים בפורום תמיכה בטורט 
בארה"ב שייעצו לי להפסיק עם התרופות שמנבאות 
עתיד עגום, ונתנו לי שלוש עצות מפתח ששינו את 

חיי הילד והמשפחה:
תוריד את הילד מסוכר ועמילן )הוא אכן היה 	 

מכור לסוכר(
תוציאו מהבית מזון מעובד )שמנים צמחיים 	 

אומגה 6(
תן לו מינון גבוה של אומגה 3 	 

המסע להחלמה של בני התחיל בשמן פשתן, אומגה 
3 צמחית, אך ללא הועיל. בבירור נוסף עם פורום 

התמיכה הסתבר לי שרק אומגה 3 משמן דגים 
מתאימה. ואכן במהלך מבוקר של 3 חודשים בהן 

העליתי את המינון של שמן הדגים בהדרגה תוך כדי 
הפחתה הדרגתית בתרופה הצלחתי לגמול את הילד 

מהתרופה תוך שהוא מתפקד כרגיל, ללא התפרצויות 
זעם ועם טיקים חלשים בלבד. לקח עוד 4-5 שנים 

לשנות את כל התזונה של הבית, לכל הטיקים להעלם 
לגמרי ולכל התפרצויות הזעם להעלם. אפשר לומר 

שבגיל 13 קיבלתי ילד חדש ובריא. אה כן, גם כל 
האלרגיות מהן סבל עד גיל 10 נעלמו במהלך הדרך.

הילד הזה הוא כיום גבר צעיר, חייל ביחידה מובחרת 
בצבא בעל תואר אקדמי וחיים מלאים ונורמליים. מי 

היה מדמיין שכך יהיה בתחילת הדרך?
האם אתם הורים לילד הנוטל תרופות 

פסיכיאטריות לקשב או לדיכאון או לאגרסיות? 
אם כן ואם אתם מרוצים מהמצב - תמשיכו עם מה 

שטוב. אבל, אם אתם לא מרוצים בגלל תופעות 
לוואי או שאתם חוששים לעתיד - אזי יש לדעתי 

אלטרנטיבה והיא תזונתית.
הזמן המתאים ביותר לחופשה מתרופות היא 

החופשה מהלימודים בה הילד לא חייב לקחת את 
התרופה וניתן לבצע את המעבר מתרופות לתזונה 

בצורה מבוקרת. מתחילים עם אומגה 3 במינון 
נמוך ומעלים בהדרגה ובמקביל ככל שהילד נפתח 
לתזונה חדשה מורידים את כמות הסוכר ,העמילן 

והמזון המעובד. 
בשנים האחרונות ישנה עליה ניכרת בשימוש 

בתרופות פסיכיאטריות בקרב ילדים ובני 
נוער בעולם המערבי ובישראל בפרט. תרופות 
פסיכיאטריות החל מתרופות ממריצות, כגון: 

ריטלין וקונצרטה, דרך תרופות נוגדות דיכאון, כמו 
פבוקסיל ולוסטרל, ועד תרופות אנטי-פסיכוטיות 

כמו זיפרקסה או ריספרדל.
תפקידן של התרופות הוא להתמודד עם 

סימפטומים מקומיים. למשל, קשיי קשב או 
תחושת דכאון ולהעלים אותם. הבעיה היא ששיטה 

זו היא שיטה כימית שבצידה סיכוי גבוה מאוד 
לתופעות לוואי. תופעות 

הלוואי המוכרות לכל תרופה 
מפורטות בעלון לצרכן )אפשר 

להשיג עלונים אלו מרוקחים או 
מאנשים המשתמשים בתרופה(. 

זה עלול להיות חוסר תאבון, 

טיקים או תחושת ניתוק בתרופות כמו ריטלין ואף 
נטיות אובדניות בתרופות נוגדות דיכאון. 
הרפואה הקונבנציונלית יודעת כיום לתת 

תרופות, אך לעיתים לרופא אין זמן או ידע 
לבחון את ההיסטוריה של המטופל או להתעמק 

באלטרנטיבות טיפוליות.
במרבית המקרים יש אלטרנטיבה והיא 

אלטרנטיבה תזונתית והזמן המתאים לצאת 
לחופשה מתרופות הוא החופשה מבית הספר.

זינוק במספר הילדים המשתמשים 
בתרופות פסיכיאטריות

סקר שערך משרד הבריאות בשנת 2011, מצא 
כי בשנת 2010 היה זינוק חד של כ-76% במספר 

האנשים הנוטלים כדורי ריטלין, קונצרטה 
ותרופות נוספות להפרעת קשב וריכוז.

במקביל לזינוק זה, בשנת 2010 נתן משרד הבריאות 
היתר להעלות את המינון היומי שניתן לרשום 

לריטלין מ-60 מ"ג ל-90 מ"ג ליום ומפני שהכמות 
לא הספיקה משרד הבריאות ביטל את ההגבלה. 

בשנת 2010 נופקו בישראל לא פחות מ-621 ק"ג 
של החומר הפעיל בתרופות "מתיל פנידאט", זאת 
בהשוואה ל-352 ק"ג בלבד מהחומר בשנת 2009. 
ב-2014 התפרסם מחקר של קופת חולים מכבי, 
שמתבסס על נתונים של יותר מרבע מהילדים 
בישראל. המחקר מראה כי בשנת 2014 הונפקו 

כ-75,000 מרשמי ריטלין בחודש וכי באופן רשמי 
14.5% מילדי בית ספר מעל גיל 6 מקבלים ריטלין 

או נגזרותיו.

תזונה בריאותית
י ב צ ן  ב א  י ג

הכותב הינו גיא בן צבי, אבא לחמישה, טייס לשעבר 
ובכיר בהייטק, מקים אומגה 3 גליל, מרצה על תזונה 

וחיים ללא תרופות
Guy@omega3galil.com  ניתן ליצור קשר במייל

מנמר טורף 
לעכבר מפוחד

תרופה אנטיפסיכוטית שניתנה לבן שלו הסובל מטורט, הביאה את גיא בן צבי 
לחפש פתרונות אחרים שלא יהפכו את בנו "לזומבי". הפתרון הטבעי שמצא הפך 

אותו לסוג של גורו לתזונה נכונה במקום תרופות

פירמידת המזון ותעשיית הרפואוכל
משרד הבריאות הישראלי והדיאטנים מפרסמים 

ומנחים את הציבור בישראל לאכול תזונה 
המבוססת על פירמידת המזון הפירמידה הזו 

תלויה בבתי הספר ובקופות החולים בישראל, אך 
המידע בה מבוסס על פרמידת המזון האמריקאית, 

שנכתבה על ידי ה-USDA משרד החקלאות 
האמריקאי. לא ע"י משרד הבריאות האמריקאי, 

לא ע"י מנהל המזון והתרופות ה-FDA אלא ע"י 
משרד החקלאות! הפירמידה הזו משרתת את 

האינטרסים של חקלאי ארה"ב המגדלים דגנים 
פירות ושמני צמחיים בכמויות עצומות ומייצאים 

אותם לכל העולם.
אחיות, גננות ומורות בישראל מלמדות את 

הילדים על פרמידת המזון המומלצת ללא ידיעה 
שהן למעשה משרתות את האינטרסים הכלכליים 

של החקלאים האמריקאים ופוגעות בו זמנית במוח 
של התלמידים.

התזונה הזו, המומלצת על ידי משרד החקלאות 
האמריקאי וע"י משרד הבריאות הישראלי, מכילה 

הרבה מאוד סוכר ועמילן ושמנים צמחיים ומעט 
מאוד נוטריאנטים כגון אומגה 3, סיבים תזונתיים 
וחלבון מהחי. שני גורמים משמעותיים מאוד בכל 

הקשור לבריאות הנפש.
הסוכר ועמילן )עמילן=סוכר בקיבה( הם ממריצי 

ההורמון דופאמין במוח. כאשר הורמון זה יוצא 
מכלל שליטה עקב הזרמת סוכר בלתי נגמרת הוא 

הופך את האדם לאגרסיבי, היפראקטיבי ובלתי 
מרוכז. עמילן מצוי בשפע בתירס, קורנפלקס, 
פסטה ולחם - המופיעים בשורה הרחבה ביותר 

של פרמידת המזון. הצריכה המתמדת של סוכר 
ושחרור דופאמין מביאה להתמכרות אשר בהמשך 

תביא לצורך בריטלין שהוא תרופה מגבירת 
דופאמין בצורה דומה לסוכר.

אומגה 3 היא חומצת שומן חיונית 
האחראית לוויסות המעבר הסינפטי 

במוח ומחסור בה משבש את מעבירות 
הסינפסות במוח ועלול ליצור 

סימפטומים של דכאון, חוסר קשב, 
היפראקטיביות וכד'. המחקר 

מראה כי אינדקס אומגה 3 נמוך 
בדם קשור להפרעות קשב וריכוז 

אצל בני נוער.
מכאן שעודף סוכר ומחסור באומגה 

3 בתזונה מביאים לעליה מתמדת 
במספר הילדים המאובחנים עם 

קשב וריכוז והיפראקטיביות בגילאי 
הגן ובית הספר היסודי. על מנת לזרז 

את האבחון ולהקדים את גיל מתן 
התרופות או על מנת לקבל הקלות 

בלימודים התפתחה בישראל תעשיית 
אבחון זריזה ויעילה מאין כמותה 

כולל כלי אבחון חדשים כמו מבחן 
 .MOXO או מבחן TOVA

במקרים רבים ניתן להיגמל 
מתרופות פסיכיאטריות אם רק 

משנים את התזונה למה שאני קורא 
תזונת אומגה. בתזונה זו הופכים 
למעשה את פירמידת המזון של 

ה-USDA ושמים בבסיסה הרחב שומן 
וחלבון בריאים מהם מומלץ לצרוך כל 

יום ובראשה סוכר ופחמימות ריקות, מהם 
מומלץ לצרוך רק מעט ולעיתים 

רחוקות. בנוסף יש בתזונה זו 
תיסוף משמעותי של אומגה 

3 ימית עקב המחסור אומגה 3 
בתזונה הישראלית.

וק
סט

טר
שא

ם: 
לו

צי


