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  1

 ?החלב ממה מורכב 
 מערך שיעור לבתי הספר העל יסודיים

 בחסות קונצרן תנובה
  
  
  
  

מערך שיעור זה נועד לאפשר למורי מדעים בחטיבה העליונה לערוך  .1

 .בנושא החלבאחד או מספר שיעורים שיעור 

 .הלומדים יכירו את מרכיבי החלב וחשיבותם וסוגי החלב השונים .2

  .יעים על החלבהלומדים יכירו את הגורמים המשפ .3
  
  
  
  
  

  . דקות45 בת שעה אחת
למשל שיעור , ניתן בהתאם לרמת הלומדים בכיתה לחלק את השיעור לכמה שיעורי משנה

הכל בהתאם להחלטת המורה ביחס . הסידן וכדומהשיעור שלם על , שלם על חלב ומרכיביו
  .לרמת התלמידים ומידת התקדמותם בחומר הנלמד

  
  
  
  
  
  
  

  .החלבהכרות עם 

 תומטר

 משך

 רציונל
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   דקות5 – פתיחה  . א

   דקות10 – מרכיבי החלב  .ב

     דקות10 – הסידן  . ג

   דקות10 – גורמים המשפיעים על מרכיבי החלב  .    ד

   דקות10 – השוואה בין סוגי חלב שונים  .ה

   דקות10 – זיהומי חלב  .ו

   דקות10 – סיכום  . ז

  

  

  

  

  
  . המשולבת במסמך זהמצגת שקפים

מבנה 
 השיעור

 עזרים
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  .ל נכיר לעומק את החלב"בשיעור הנ : השיעור הצג את מטרתמורה

  

 -הסבר וספר
  ?ין מיץ למשקהבמה ההבדל : למשל 

  

  . מיץ טבעי ללא תוספות סוכר או תבלינים100%=  מיץ

  .אפשר להכניס תוספות שונות למיץ הטבעי=  משקה

  .מרכיבי פרי ואחרים, הגדרה אחרת של מרכיבי מיץ טבעי=  נקטר

  

  ?ומה לגבי החלב
  . Dו , Aאפשר להוסיף אליו על פי תקן רק ויטמינים . וא מוצר בסיסי בעל תקן מוגדרהחלב ה

  .משקה חלבהוא הופך להיות , או טעמים, כאשר מוסיפים תוספים לחלב כגון אבקת קקאו

  

  ?מהו חלב מזון או משקה :  שאלמורה

  .הוא מזון מושלם.  כי יש בו את כל אבות המזון-חלב הוא מזון

 פתיחה.  א
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  ?מהו ערך תזונתי :  שאלמורה

חשיבה , אנרגיה שאנו מוציאים על פעולה . קלורי הוא ערך האנרגיה שיש למזון/ערף תזונתי

  .אם איננו משתמשים בה היא מצטברת כשומן . וגדילה

  .שהן פחמימות.  של סוכרים13%למשקה מסוים למשל יש 

  .52 =מלמד אותנו שהערך הקלורי של המשקה, 4-הכפלה ב, חישוב ערך תזונתי 

  ?וחלב

  3%-שומן:  מכיל

  4%חלבון 

  5%פחמימות 

  .63 –ערך קלורי עומד על 

  

  

   ?אז מה ההבדל בין המשקה לחלב

חלב הוא מזון מאוזן באותו ערך קלורי הוא נותן יותר אבות מזון בעוד המשקה באותו ערך 

  .קלורי מספק רק סוכרים

  .בגלל תכונתו זאת, שחיים רק על חלב) ילודים(יש יצורים 
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  ?מצוי בו מה, מה מרכיב את החלב, אם כך,  שאלמורה

  .אסוף את תשובות המשתתפים

  

  "מרכיבי החלב" - 4' שקף מס הצג

  

 יבי החלבמרכ.  ב
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  המרכיבים של החלב – 5' שקף מס הצג
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  :הסבר
  .ומחומר יבשמים מורכב מהחלב 

  .ומינרליםפחמימות ,  חלבונים, שומנים:נמצאבחומר היבש 

 3%אך לפי התקן חלב צריך להכיל , עונותהבחלב הגולמי משתנה בין כמות השומן  - השומן

  . אשר רק בצירוף לשומן מתאפשרת ספיגתם לגוףD - וAמצויים הויטמינים  בשומן .שומן

 יותר מהאנרגיה המופקת 2.25 שהיא פי ,כמו כן הוא חשוב בשל האנרגיה המופקת ממנו

  .מפחמימות וסוכרים

  .לקטוז ומינרליםפחמימה מסוג  , ניםללים את החלבוכומוצקים אחרים שאינם שומן 

  . יש אנשים שרגישים ללקטוז. ייחודי לחלב פרה, הוא סוכר החלב-הלקטוז

 איכות החלב .החלבון חיוני לייצור גבינות.  לקזאינים וחלבוני מי גבינהים מתחלק-ניםהחלבו

תר כך איכותו של החלב ככל שאחוז החלבון גבוהה יו. נקבעת לפי אחוז החלבון המצוי בתוכו

  .גבוהה יותר

  . מעלות צלזיוס140יציבים עד . קריטיים לתינוקות בשלב הינקות – קזאינים

. אתם חלבונים" סוחבים"מי הגבינה המופרשים בתהליך יצירת הגבן  -חלבוני מי הגבינה

  .לייצור גלידות ותרופות. מפעל מי הגבינה מנצל אותם 

  .בחימום הם מתפרקים ומתחברים לקזאינים. ומעלהצלסיוס  מעלות 60-הם נהרסים ב
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אלו  (רכיב נוסף ומרכזי המצוי בחלב וחשוב מאד לתזונת האדם הינו הסידן:  הסברמורה

הסידן חשוב לבריאות האדם בעיקר . בשנים האחרונות עולה המודעות לצריכתו. )המינרלים

  ).תופעת בריחת סידן אצל נשים: לדוגמא(בבניית העצם 

  . את חשיבותוהסבר

  .הסידן לא תמיד נקלט בגוף,למרות שהסידן מצוי במוצרי החלב

   

  ?מה לדעתכם הגורמים המשפיעים על קליטת סידן אצל האדם ,שאל

  

  "גורמים המשפיעים על קליטת הסידן" – 6'  מסףשק הצג

 הסידן.  ג
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 רזות דלותת ובגבינלמשל ? ם הסידן במוצריעל מנת לשפר את קליטתים  מה עושהסבר

וזה  .מאפשר צריכת סידן ללא תוספת שומן.  ריכוז גבוה של סידן וריכוז נמוך של שומן-שומן 

  .ם מועשרים בסידן יש בעיית ספיגהבמוצרי. טבעי
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מה לדעתכם משפיע על , על מנת להגיע להרכב חלב איכותי,  שאלמורה

  ?הרכב החלב בעת ייצורו בפרה

  

  .אסוף את כל המשתנים על הלוח, מורה

  

  

  "גורמים המשפיעים על הרכב החלב" - 8' הצג שקף מס

  

  

 עים על מרכיבי החלביגורמים המשפ.  ד
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  . כל גורםהסבר

  . אחוז השומן נמוך בתחילת החליבה והולך ועולה בהמשך-חליבההשינוי במהלך 

לא נשלח למחלבות בימים ראשונים ניתן – קולוסטרום חלב ראשון -שינויים לאחר המלטה

  .לעגלים

  .חורף יש יותר שומןב.  אחוז השומן משתנה בין עונות-עונות

  .תפוקה וטעם,  משפיעה על מרקם-תזונה

  . תנובה פוחתת עם הגיל-גיל הפרה

  .פעילות מואצת מעלה את תפוקת החלב -פעילות פיזית
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  הרכבם של חלבים שונים – 9'  מסףשק הצג

  

  
  

 ההבדל טמון בצרכים השונים של התינוק –את השונות בין חלב אם לחלב פרה הסבר 
  .לוהעג

  

  חלב כבשים וחלב עיזים:  שוניםמקורות חלבהרכבם של  – 10'  מסףשק הצג
  

 השוואה בין סוגי חלב שונים.  ה
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  "הרכב חלב יונקים בהתאם לקצב גידול בעלי חיים צעירים" – 11'  מסףשק הצג
  

  
  

ערוך השוואה בין סוגי החלב השונים על מנת להדגיש את איכות ותועלות חלב , מורה

  . הפרה

  .בון  וניתן לחלוב אותו בכמויות חלב פרה עשיר יותר מחלב אדם בחל

  .הכפלת משקל הגוף קשורה לכמות החלבון בחלב

  .לחלבון  חשוב לבניית עצמות ורקמות) סידן( השילוב בין מינרלים

  .יש יותר בחלב אם.  ביחס ישר לגודל המוח-סוכר
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מגיעים רכיבים בלתי רצויים שעימם ,  יחד עם המרכיבים הטובים של החלב,הסבר

  .חלבה מתמודדתהמ

  

  ?מהם לדעתכם רכיבים אלו וכיצד לדעתכם ניתן להתמודד עימם, שאל

  

  "רכיבים בלתי רצויים בחלב" – 12'  מסףשק הצג
  

  

לתהליכי " בנוי"החלב אינו . זהו מעבר נקי.  חלב בנוי ליניקה ישירה מהעטין לעגל-הסבר

  . בתהליכים אלו הוא נחשף לרעלים מקרואורגניזמים וכו– הובלה

  .  קשה לאיתור בחלב-אנטיביוטיקה

הבדיקות הן . בדרך כלל משתמשים בפניצילינים. יש שבעה סוגים בהם משתמשים ברפתות

  .המשמעות היא שסילו מחכה את הזמן הזה.  שעות3.5-ארוכות כ

  . ליטר200,000- מיליגרם אנטיביוטיקה ב500 -ערך הזיהוי
  .זיהום רדיואקטיבילמשל .  הכוונה לרעלנים שונים-מיקוטוקסינים

 זיהומי חלב.  ו
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  . את השיעור סכםמורה

  
  ?במה עסקנו  – 13'  מסףשק הצג

  

  
  

  .חזור על תחומי התוכן החשובים וודא עם המשתתפים שאכן הבינו את הנלמד

 סיכום.  ז
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