
אלרגיות למזון
מצגת הדרכה למוסדות חינוך



קצת עלינו

עמותת יהל הוקמה בשנת 2007 במטרה לתמוך במשפחות 
המתמודדות עם אתגר החיים עם אלרגיות למזון.

מזון  אלרגיות  עם  ההתמודדות 
מתחילה בתופעות הרפואיות

של אלרגיות מזון וממשיכה עם 
בעיות סביבתיות-חברתיות כגון: 
על  המשפיע  במודעות  מחסור 

כל אורח החיים.



פעילות העמותה

משרדי החינוך, 
הרווחה, הבריאות, 
צה"ל ביטוח לאומי 

ועוד

פעילות מול 
משרדי ממשלה 
ומוסדות המדינה

1

הדרכות מפעלי מזון 
למודעות וליצירת 

מזונות ללא אלרגניים

פעילות מול 
תעשיית המזון

2
העלאת מודעות 

הציבור לנושא 
האלרגיה 

והשלכותיה

3
בית וקהילה עבור 

אלפי הורים 
מאוכלוסיית 

האלרגיים למזון 
בארץ

4



מהי אלרגיה?

תפקיד מערכת החיסון להגן על האדם מחיידקים 
וממחלות. 

אלרגיה היא תגובת יתר של מערכת החיסון למרכיבים 
החודרים לגוף ע"י אכילה, עקיצות חרקים, מגע, שאיפה 

ועוד. 

חשיפת הגוף לחומר אליו הוא רגיש -"אלרגן", מביא 
לשחרור חומרים הגורמים לתגובה אלרגית.

התגובה האלרגית היא התגובה החיסונית המהירה 
ביותר בטבע ולכן הטיפול בה חייב להיות מיידי!
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אלרגיה למזון

אלרגיה למזון היא תגובת יתר של מערכת החיסון 
למרכיבים חלבוניים במזון (או מרכיבים כימיים 

הקשורים לחלבונים).

אפילו חשיפה לכמות מזערית ביותר של "אלרגן" עשויה 
לגרום לתגובת יתר של מערכת החיסון ולתופעות  קשות 

עד כדי סכנת חיים.

אלרגיה למזון היא בגדר מצב חירום רפואי והיא 
עשויה להיות מסוכנת. 

מיידי!

<
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אלרגניים נפוצים
כ-90% מהאלרגיות למזון מיוחסות ל 8 סוגי מזון עיקריים :  

ניתן לפתח אלרגיה לכל סוג של מזון

אגוזים
פקאן, מלך, קשיו, פיסטוק, ברזיל, 

מקדמיה, שקדים, לוז.

ביציםחלבבוטנים

דגים
כולל פירות ים

חיטהסויהשומשום

*



מאפייני האלרגניים

מרבית התגובות הקשות הן כתוצאה מאכילת האלרגן.

אלרגנים שעוברים באוויר, 
חלקיקים קטנים נשאפים 

לגוף ועשויים לגרום לתגובה 
אלרגית גם בנשימה מאוויר 

החדר ולא רק ע"י אכילה.  

בגילאים קטנים

אלרגניים שעוברים באוויר : אלרגיה הנפוצה בישראל:

 חלב ומוצריו
שומשום 

(טחינה, חלבה וכד‘)
בוטנים ודגים

אגוזים ובוטנים

האלרגיה הנפוצה:

בגילאים בוגרים



מקרי מוות בישראל

שלו חזן ז“ל
חייל שנפטר מאלרגיה לאגוזים 
בבסיס הטירונות כחודש לאחר 

גיוסו.

עדי זריהן ז“ל
נער בן 17 שאכל שוקולד פרווה 

שהכיל חלב.

לידיה לבושן ז“ל
תיירת בת 30 מדרום אפריקה 

שנפטרה עקב אלרגיה לשומשום 
לאחר שבטעות אכלה טחינה בבית 

מלון בירושלים.

בר כהן ז“ל
בת 16 משוהם נפטרה לאחר 

שאכלה בורקס פרווה שהיה באותה 
שקית עם בורקס חלבי.

אור נחמן דנינו ז“ל
בן 10 מיבנה, נפטר לאחר שאכל 

עוגיה שסומנה כפרווה והכילה 
מרכיבים חלביים.

*  יש עוד לא מעט מקרים שאינם מדווחים, ויש עוד עשרות מקרים 
שקורים על בסיס יומיומי שטופלו בזמן ונגמרו בטוב

*  ע"פ דוח המועצה לשלום הילד כ-2400 ילדים אושפזו במדינת 
ישראל בעקבות תגובה אנפילקטית ב-2016 , שנה קודם לכן 

המספרים עמדו על קצת  יותר ממחצית, כמובן שחלק מהדיווחים 
נובעים מהתוויה שגויה, אולם עדיין לא ניתן להתעלם מהמספרים 

שהולכים ועולים בהתמדה.

יעקב לוי ז“ל
בן 65 נפטר בביתו לאחר שאכל 

קייל בסלט.

חן אפרת  ז“ל
צעירה בת 26 נפטרה לאחר 
שאכלה במסעדה ופל בלגי.



אלרגן סמוי

אלרגן סמוי הוא אלרגן הנמצא במזון ולא 
מסומן ברשימת המרכיבים.

כיצד מגיע האלרגן הסמוי למזון?
בזמן אריזה של מוצרים בבית החרושת או יצור על 

פס יצור שקודם הוכן בו מזון המכיל את האלרגן.
אוכל שנחתך בחנות בעזרת אותו סכין/ כלי אחר. 
בזמן הכנת מזון בבית או במסעדה ע"י מכשור, 

סכינים או ידיים שנגעו קודם באלרגן.
אלרגן שמופיע ברשימת רכיבי המזון בשם אחר.
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תגובה אלרגית

תגובות אלרגיות שונות מאדם לאדם באופן התגובה  
ובעוצמה ועשויות להשתנות גם מחשיפה לחשיפה. 

התגובות יכולות להיות במערכת גוף אחת (עור, נשימה, 
לב , עיכול, עצבים) או שילוב של מספר מערכות.

<

<



תגובה אלרגית - דוגמאות

נפיחות בשפתייםנפיחות בעיניים כתמים אדומים 
מפושטים

פריחה

תגובה עורית:
עיניים | פה | צוואר | גוף



תגובה אלרגית - דוגמאות

תגובה של מערכת העיכול :
כאבי בטן |  הקאות | בחילות | שלשול



תגובה אלרגית - דוגמאות

תגובה נשימתית:
קוצר נשימה |  חנק | 

שיעול

תגובה של לחץ דם נמוך:
חיוורון |  עילפון



שלב 1 - טיפול

אנטיהיסטמין
(פנסטיל וכו‘)

הזרק אפיפן מיד
0.3mg IM \ 0.15gmg מינון

במקרה ויש תגובה נשימתית או תגובה המערבת 
שתי מערכות – להזריק אדרנלין מיד

- חומרת התסמינים וערוב המערכות יכולות להשתנות במהירות. 
- כל התסמינים המופיעים ב * עלולים להתפתח לתגובה מסכנת חיים

גרד, עיטושים
נזלת מימית

תגובות קשות | תגובה אנפילקטיתתגובות קלות

גרד ונפיחות 
בשפתיים, 

בחילה קלהבלשון או בפה
חוסר נוחות

פריחה וגרד קל 
פריחה 

מופשטת, 
אודם מופשט 

ונפיחות 
בגפיים

נפיחות רצינית 
בשפתיים, 

בלשון או בפה

קוצר נשימה, 
שיעול,

צפצופים

דופק חלש,
עירפול הכרה
התעלפות, 

חיוורון, 
הכחלה

בחילה,
כאב בטן 

עויתי, הקאה, 
שלשול חמור

תחושת צריבה 
או מלאות 

בלוע, צרידות, 
כחכוח

התגובה מחמירה, 
תחושה לא טובה 

או מופיעים 
סימנים במספר 

מערכות



מהי תגובה אנפילקטית :

התגובה האלרגית החמורה ביותר. 
מצב חירום - תגובה מסכנת חיים. 

תגובה מיידית  (עד 20 דקות בד"כ).
תגובה מאוחרת (לאחר 4 שעות).

ירידת לחץ דם.
קשיי נשימה אצל אסמטיים התקפת אסטמה קשה.

נפיחות שפתיים, לשון, דרכי הנשימה מה שעלול להוביל לחנק. 
לעיתים תופיע תגובה נוספת לאחר מספר שעות.

פעילות גופנית ו/או שימוש במשככי כאבים ממשפחת 
איבופרופן לאחר חשיפה יכולים להגביר את עוצמת התגובה.

<
<
<
<
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תגובה אנפילקטית - טיפול

התגובה מחייבת טיפול מיידי
הטיפול הראשוני:  הזרקת אדרנלין באמצעות מזרק "אפיפן"

שכיח יותר בילדים עם אלרגיה + אסתמה
תיתכן תגובה שניה אחרי מספר שעות.  

<
<
<
<



ילד אשר חווה תגובה אלרגית בגיל קטן בלבד, ללא תגובות מספר שנים, 
לא ידע לתאר שיש לו תגובה אלרגית.

תגובה אנפילקטית - טיפול
ילד מדבר: 

"משהו תקוע לי בפה/בגרון"
"הלשון שלי כבדה"

"השפתיים שלי מתוחות"
"יש לי בלוטה בפה, בגרון"

"האוכל חריף מדי"
"הלשון שורפת"

"מגרד לי בלשון/בגרון"
"כאילו יש שערות בלשון"

"משונה לי בפה"

ילד שאינו מדבר: 
מצביע על האיזור המגרד

בכי לא מוסבר
מוציא לשון
רוקע ברגליו

תופס את הגרון
משתעל

מראה את הפה

<
<
<
<
<
<
<
<
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תגובה אנפילקטית - טיפול

עיניים דומעות, 
נזלת

קשיי בליעה, קוצר 
נשימה, שיעול טורדני

שינוי קול
ירידה בלחץ דם
איבוד הכרה – 
נדיר  בגילאים 

הצעירים

נפיחות (מקומית / מופשטת)
פריחה מגרדת מתפשטת

בחילות והקאות
שלשול

כאבי בטן



שימוש במזרק אפיפן

תאריך תפוגה 
מוצג בצד המזרק

אחיזה 
ארגונומית

0.3 מ“ג0.15 מ“ג

חלונית בקרה לבדיקת 
תקינות המזרק 
(שקוף וצלול)

קצה כתום בולט 
לסימון המחט.
המחט סמויה 

אין אפשרות להידקר

תאריך תפוגה 
מוצג בצד המזרק

הוראות הפעלה 
ב-3 שלבים

ניצרת בטיחות 
כחולה המוסרת 
במשיכה כלפי 

מעלה

מחקרים מראים כי 
בארה“ב 1 מתוך 5 

אנשים, שסבלו 
מתגובה אלרגית קשה, 
הזדקקו למזרק אפיפן 

שני, טרם ההגעה לחדר 
מיון לקבלת טיפול 

רפואי. 
לכן מומלץ תמיד 
לשאת 2 מזרקים.

יש להזריק גם 
אם המזרק אינו 

בתוקף.



המזרק מיועד לשימוש ע"י כל אדם ללא צורך בידע רפואי

במקרה של ספק לתגובה אלרגית קשה אז אין ספק, 
עדיף להזריק הזרקה מיותרת מאשר לא להזריק.  

לא ידוע בתחילת תגובה איך זה יסתיים, אך אין סיבוכים 
משמעותיים מהזרקת "שווא" אצל ילדים.

<

<

<

שימוש במזרק אפיפן



- הוצאת המזרק מהקופסא  
  השקופה.

- הוצאת הנצרה הכחולה  
  במשיכה כלפי מעלה.

- לאחר ההזרקה יש לדאוג 
  שהילד/ה נמצא בישיבה או 

  שכיבה בלבד

- מזעיקים ניידת טיפול נמרץ 
  לפינוי הילד. חשוב לציין 

  בשיחה שהילד קיבל אפיפן 
  עקב תגובה אלרגית

- מתקשרים להורים לעדכן

- בסיום הפעולה כדאי להחזיר 
  את המזרק לתוך הקופסא 

  שלו ולכתוב עליו את שעת 
  ההזרקה

- הצמדת החלק הכתום לירך 
  בלחיצה עד לשמיעת קליק. 

- השארת המזרק בלחיצה על  
  הירך כ- 3 שניות. 

- הוצאת המזרק ועיסוי אזור 
  ההזרקה

- המחט אינה נראית לעין גם 
  לאחר ההזרקה

- קירוב הקצה הכתום לחלק   
  החיצוני של הירך

שימוש במזרק אפיפן

1

3

2

4

5

6

7

8



תגובות אנפילקטיות אינן מתוכננות

הכן תוכנית כתובה מראש

דאג להימצאות מזרק אדרנלין בכל עת 

דע להכיר סימני תגובה אנפילקטית

דע איך להשתמש במזרק האדרנלין

<

<

<

<

<

היו מוכנים למקרה של תגובה 
אנפילקטית



אחריות משולבת של המשפחה ובית ספר
המטרה היא לשמור על בטיחותו של הילד ולאפשר 

לו להשתתף בכל הפעילויות הבית ספריות ככל 
הילדים.

<

<

תוכנית התמודדות עם אלרגיה 
למזון בבתי ספר



תפקיד ההורים

לספק הצהרת בריאות מעודכנת + אישור מרופא 
אלרגיה, שיקבע את מידת הסיכון, את אמצעי המניעה 

ואת דרכי הטיפול.
לספק 2 מזרקים ותרופות בתוקף, עם פרטי הילד 

ודף הוראות לשעת חירום
חתימה על טפסים 

המאפשרים מתן טיפול 
תרופתי

לסייע לצוות ליידע את 
הורי הכיתה/הגן

<

<

<

<

1

2

10 10

1
2 
 

נפיחות בעיניים

קוצר נשימה

+ עיניים

 30 טיפות פנסטיל 

(לתת גם אם יש חשד לחשיפה)

אם: 
אב: 

להתקשר למד“א - 101 - ולהזמין ניידת טיפול נמרץ (ולא ניידת רגילה)!

להתקשר להורה:

מזרק אפיפן 

בשילוב מערכות ו/או קושי נשימתי  - לא להסס להזריק 

שימוש במזרק אפיפן 

מיד לאחר ההזרקה יש 

לדאוג שבילד/ה ימצאו 

בישיבה או שכיבה, 

ולהעברת הילד/ה לבדיקה 

רפואית בחדר מיון. 

יש לדווח לצוות האמבולנס 

/רופאים בחדר מיון על 

השימוש במזרק (רצוי 

לצרפו לילד/ה)

1
2

3
4



עפ“י חוזר מנכ“ל משרד החינוך

אחריות ביה“ס 

במקרה שמגיע ילד עם אלרגיה למזון יש להתנהל 
במספר אופנים במקביל: 

הדרכה והעלאת מודעות 

התאמת הסביבה 

היערכות למתן מענה בעת חשיפה

א.

ב.

ג.



א. הדרכה והעלאת המודעות

הדרכה כללית לצוות החינוכי בבית הספר ופרטנית לצוות שמלווה 
את הילד.

עבודה מול תלמידי הכיתה השכבה וכלל התלמידים בבית הספר 
ומול הוריהם.

על מוסד החינוך להתייחס להיבטים שונים בחיי התלמיד הסובל 
מאלרגיה- כולל היבט חברתי רגשי, יש לדאוג לליווי התלמיד ע"י 

יועץ/פסיכולוג ולתמיכה בו.
יש להימנע מאפליה או החרגה על רקע האלרגיה. 

יש לרתום את הנהגת ההורים והקהילה.
יש ליידע את הורי הכיתה על המגבלות ועל האיסור להכניס את 

האלרגן לאיזורים שהוגדרו.
בגנים – מומלץ לקיים ארוחות משותפות שלא יכללו את האלרגן.
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ב. התאמת הסביבה 

בשגרה
החלטה על אזורים נקיים:

גן / כיתת אם / מבואה
מעבדות

מגרשי ספורט 
ניקוי משטחים
שטיפת ידיים

פעילות ללא האלרגן וכיו"ב 
התאמת מערכת השיעורים כך שהילד ישהה בסביבה נקייה

הסדרת נושא האוכל בגן וביה"ס בשגרה ובפעילויות נוספות 
כגון:מכירות מזון, חגים, הסעות, מסיבות, אבא ואמא שבת, 

ימי הולדת, טיולים וכיו"ב
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ב. התאמת הסביבה 

ביציאה מהשגרה
כל יציאה מהגן ובית הספר (טיול,סיור לימודי, הצגה, האחריות 

במוסד אחר) הוא עזיבת מקום בטוח ויש להתייחס אליו ככזה 
ולהיערך בהתאמה: 

יש לתכנן עם התלמיד ועם תלמידים אחרים את המהלך על מנת   
   להבטיח את בטיחות האלרגי.

יש לאפשר להורים במידה והם מעוניינים לצאת כמלווים.
יש לוודא לפני כל יציאה אם המקום אליו יוצאים מתכוון לחלק מזון.

   יש לתת את הדעת על האוכל המוגש בטיול ע"י ספק חיצוני. 
על המוסד לוודא עם ספק המזון שאלרגן שיש לו נטיה להתפזר  

   באוויר לא יוגש.
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נוהל כתוב לשעת חירום 

הגדרה וחלוקת אחריות

החלטה על מיקום המזרק ויידוע כלל הצוות 
במיקום הערכה

פעל מייד והכר את הסימנים

תחקיר האירוע - דיווח לפיקוח והפקת לקחים.
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ג. היערכות למתן מענה 
    בעת חשיפה



כמה עצות נוספות חשובות

בין אם יש סייעת ובין אם אין, באחריותו של המוסד החינוכי לנקוט 
את אמצעי המניעה החיונים, בכל שטחי הפעילות של התלמידים 

ובכל שעות שהייתם במסגרת החינוכית או בפעילות מטעמה.
חשוב לשתף המידע. 

תגובה אנפלקטית יכולה לקרות בכל מקום (בחצר, באולם הספורט, 
וכו') ולא רק בכיתת הלימודים. 

טיולים, מסיבות דורשות התייחסות מיוחדת.
כדאי לשתף את ועד ההורים ומועצת התלמידים כבר בתחילת שנה 

במהלכים, על מנת שהם יסייעו להטמעת אמצעי המניעה.
יש לתת את הדעת לנושא התנכלויות ולערוך פעילויות יזומות 

בנושא.

אם קיים מערך הסעות לבי“ס, יש ליידע הנהגים ולתדרך גם אותם.
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המלצות חמות

אפינפרין – מזרק אוטומטי הוא התרופה הראשונה לאנפילקסיס
אנטיהיסמנים, סטרואידים ומשאפים לטיפול באסטמה אינם 

משמשים כתחליף למזרק לטיפול באנפילקסיס.

יש לפנות כל מי שמקבל זריקת אדרנלין לבית חולים באופן מיידי 
באמצעות ניידת טיפול נמרץ.

יש לתת מנה שניה של אפיפן 5 עד 15 דקות אחרי המנה הראשונה 
אם אין שיפור בתגובה.

במידה והמזרק לא צמוד למטופל, יש להביא את המזרק אליו באופן 
שיצמצם פעילות פיזית של המטופל.

<

<

<

<



אם המטופל מרגיש סחרחורת או חולשה בעקבות תגובה קשה צריך 
להשכיב אותו ואם הוא מקיא, להשכיב אותו על הצד.

אדם בכל גיל בהתקף אנפילקסיס עשוי להתקשות להזריק לעצמו. 

יש לוודא שהמטופל יודע מה גורם לו לתגובה ויודע איך לטפל בתגובה.

בלי מזרק לא אוכלים.

המלצות חמות - המשך
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תודה
רבה!


