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גננות וסייעות יקרות,
הרצליה עיר בריאה פועלת לקידום בריאות התושב בכל גיל ,בכל תחומי החיים ובמסגרות השונות.
מחלקת הבריאות העירונית מקדמת "בריאות לכל" דרך העלאת המודעות הציבורית לבריאות כחלק
מאורח החיים ,הטמעת נושא הבריאות כחלק מתרבות החיים בעיר ומתן כלים ותשתיות לשיפור
איכות החיים של התושבים בתחום הבריאות .קידום הבריאות נעשה באמצעות חינוך ,הסברה ,ליווי,
הדרכה ויעוץ לאורח חיים בריא בכל שכבות הגיל.
אנו שמים דגש רב לקידום בריאות ילדנו החל מהגיל הרך במסגרת החינוך הפורמלית ,הבלתי
פורמלית ,במסגרת המשפחתית ובקהילה.
כחלק מהמאמץ המתמשך לקידום בריאות הילדים ,בנינו בשיתוף המחלקה לגיל הרך ,החינוך היסודי
וועד ההורים העירוני את "תוכנית הרצפים החינוכיים בבריאות" ,אשר תרחיב את הידע ומודעות
הילדים והצוותים החינוכיים לתזונה נבונה ואורח חיים בריא כחלק משגרת היום ותוטמע לאורך
השנה באופן הדרגתי בכל שכבות הגיל ,החל מהגיל הרך ועד בית ספר על-יסודי.
בחוברת בריאות זו אנו מביאים לכם תקציר מההנחיות והעקרונות לבריאות במוסדות החינוך
בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשרד הבריאות
נשמח לשתף אתכם בהנחיות ומידע נוסף בנושא בריאות וללוות אתכם במהלך השנה בדרך ליישום
עקרונות הבריאות למען קידום בריאות הילדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הבריאות העירונית; טלפון09-9705206 :
עדי חמו ,מנהל מחלקת הבריאות העירונית מיילAdih@herzliya.muni.il :
הדס לרר ,תזונאית קלינית ,מנהלת מדור קידום בריאות ואורח חיים בריאHadasl@herzliya.muni.il :
אביבה אליהו ,מנהלת מדור קידום בריאות ,מחלקת הבריאות העירונית
עמית אלפסי ,תזונאית קלינית ,צוות תזונה עירוני מיילAmit@herzliya.muni.il :
אמילי גוזלן ,תזונאית קלינית ,צוות תזונה עירוני מיילemiliy@herzliya.muni.il :
אליס סוויסה ,מזכירת המחלקה מיילAlis@herzliya.muni.il :
העתקים:
מר משה פדלון ,ראש העירייה
גב' איה פרישקולניק ,סגנית ראש העירייה
מר יהודה בן עזרא ,מנכ"ל העירייה
מר יעקוב נחום ,ראש אגף החינוך
גב' נאוה שחם ,מנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך
גב' אורנה בירן ,מנהלת מחלקת חינוך מיוחד
גב' שירי רפפורט ,מנהלת מחלקת נוער וקהילה
גב' עדנה צימרמן ,מפקחת גני ילדים
גב' רונית נגר ,מפקחת גני ילדים
יקי חרלפ ,מנכ"ל המרכזים הקהילתיים
נציגות ועד הורים עירוני

בברכה,
עדי חמו,
מנהל מחלקת הבריאות העירונית
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חוברת בריאות
לצוותים החינוכיים בגנים
תוכן עניינים
מידע אודות אורח חיים בריא בגנים.........................................................עמ' 4-5
הערכות המוסד החינוכי בנוגע לאלרגיה מסכנת חיים....................................עמ' 6
שמירה על היגיינה ,הרחקת מחלות ותברואה בגן.........................................עמ' 7
עקרונות תזונה נבונה בגנים................................................................עמ' 8-12
הנחיות אלרגיה בילדים.........................................................................עמ' 13
הנחיות סוכרת......................................................................................עמ' 14
הנחיות רגישות לגלוטן (צליאק)...............................................................עמ' 15
נספחי בריאות.................................................................................עמ' 16-18
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אנו מברכים על פתיחת שנת הלימודים תש"פ

שרותי עזרה ראשונה לילד  -בכל מקרה של פגיעה או פציעת ילד ,שברים או פריקות ,חתכים עמוקים ,פגיעות
מבעלי חיים ,מכות חום או התייבשות יש לפנות למוקד מד"א בטל:
 1700-550-096בלבד .מוקד מד"א פעיל בין השעות  07:30-16:00בכל ימי הלימודים הרשמיים.
השירות ללא תשלום.
במקרה של חבלה /פציעה יש להעביר העתק דו"ח למחלקת הבריאות העירונית בפקס 09-9562116
במקרה של תחלואה בגן ,יש לדווח טלפונית למחלקת הבריאות העירונית בטל' .09-9705206
הכשרת מגישי עזרה ראשונה בגנים – ניתן לקיים קורס נאמני החייאה בהיקף של  4שעות במוסד
החינוכי וקורס מע"ר בהיקף של  20שעות הניתן ע"י מד"א ובמימון מחלקת הבריאות העירונית .יש
לתאם לפחות חודש מראש מול יחידת הבריאות ולהודיע על כמות המשתתפים.
הולכים על בטוח ובריא  -ארגון בטרם מעודד את הילדים וההורים להליכה לגן ולא באמצעות הרכב.
ניתן לקבל ליווי מקצועי ,ייעוץ והרצאות לצוות החינוכי ולהורים במסגרת
גנים מקדמי בריאות – במסגרת התוכנית הארצית "אפשרי בריא" אנו מעודדים גנים להיות חלק מהתוכנית הארצית
לקידום בריאות במוסדות החינוך .דגשים לתוכנית :קידום תזונה נבונה ,שגרה פעילה ,שמירה על היגיינה
ורווחה נפשית .גנים המעוניינים להצטרף לתוכנית יקבלו ליווי והדרכה לאורך השנה ע"י מחלקת
הבריאות העירונית ובשיתוף משרד החינוך ומשרד הבריאות.
תזונה נבונה ואורח חיים בריא בגנים – בגנים אוכלים ארוחת בוקר בריאה ומגוונת ,בהתאם לתוכנית
התזונה העירונית וע"פ הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות .אנו שמים דגש על הגשת ירקות טריים
וצבעוניים ,דגנים מלאים ,קטניות שונות ,וחלבונים איכותיים דלי שומן ,שותים רק מים לרוויה ומפחיתים
בצריכת סוכרים ,ממתקים שונים ,חטיפים ומאפים.
בגנים לא מכניסים ממתקים וחטיפים שונים ולא מגישים לילדים.
לגנים ני תן ליווי מקצועי והדרכות בתחום התזונה הנבונה ואורח חיים בריא לאורך השנה מטעם מחלקת
הבריאות העירונית ובשיתוף משרד הבריאות.
חגיגות בריאות בגן – חוגגים ונהנים עם כיבוד בריא! במקום ממתקים מעובדים ומשקאות ממותקים,
חוגגים עם סלטי פירות ,פירות צבעוניים ,צלחות מחייכות וכריכים מקושטים ,יצירות עם ירקות ,עוגות
על בסיס פרי או גבינה ועוד .לרעיונות נוספים וליווי ניתן להיעזר בצוות התזונה העירוני במחלקת
הבריאות העירונית.
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שגרה פעילה בגן – אנו מעודדים את הצוות החינוכי והילדים לפעילות גופנית יזומה וחופשית בגן
ובחצר וקידום אורח חיים פעיל ובריא כחלק משגרת היום.
ב"משחקים של פעם" כ :משחקי כדור ,משחקים בחבל ,גומי ,קלאס ועוד .ניתן להיעזר
היגיינה אישית וסביבתית – שמירה על היגיינה אישית וסביבה נקייה של הגוף ,בדגש על שטיפת ידיים עם מים
וסבון במעבר בין פעילויות היום מונעת ומרחיקה מחלות .ניתן לקבל הדרכת היגיינה בהתאם לצורך ע"י
מחלקת הבריאות העירונית.
תוכנית השיניים הצוחקות  -תוכנית לילדי הגנים ,הכוללת :חינוך לתזונה נכונה ע"י תזונאית ,חינוך לבריאות השן
ע"י שיננית ובדיקת גהות הפה ע"י רופא .התוכנית בשיתוף משרד הבריאות ,בריאות השן מחוז ת"א.
יש לקבל את אישור ההורים טרם בדיקת שיני הילדים .הורים שאינם מעוניינים בבדיקה יודיעו מראש
לצוות החינוכי.
טיפולי שיניים לילדים שנפגעו בשיניהם – הסדר עבור ילדים שנפגעו בשיניהם בתאונה יש לצרף אישור ילד
מהגן .בכל שעות היממה .לקבלת טיפול השיניים יש לפנות למרפאה הקרובה של קופות החולים.
סייעת רפואית לילדים בעלי אלרגיות שונות ,ילדים סוכרתיים או מחלות אחרות .הסיוע מותנה באישור משרה"ב.
ניתן לקבל את הנוהל במחלקת הבריאות ברחוב בן גוריון  ,22קומה  1חדר  .123טל'09-9705206 :
תוכנית "יחדיו" לתרפיה ודמיון מודרך – להפחתת מתחים ולחצים בקרב הילדים
הזמנת התוכנית דרך מחלקת הבריאות העירונית והצוות החינוכי ,בהנחיית ורד כתר בטל' 054-
 .6451163התוכנית כוללת ערכות הדרכה DVD ,ו CD-שמע.
בהרצליה הגנים נקיים מעישון ,בהתאם לחוק מניעת עישון במקומות ציבוריים – ע"פ החוק ,חל איסור על עישון
במוסד החינוכי ,כולל כל מי שבסביבת הגן ,צוות חינוכי והורים .לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת
הבריאות העירונית.
פרויקט איתור עין עצלה בשיתוף ארגון "ליונס" – בדיקה ע"י מכשיר המצלם ללא קרינה את עיני הילד ממרחק
של מטר .תוצאות האבחון מהוות המלצה להורים ללכת עם ילדם לרופא עיניים לילדים לבדיקה מקיפה.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם מחלקת הבריאות העירונית ועם ארגון ליונס בטל' 054-4210635
בי"ס לחינוך לבריאות להורים – מגוון של הרצאות וסדנאות ,אחת לחודש ,בנושא חינוך לבריאות להורים .לפרטים
נוספים ניתן ליצור קשר עם מחלקת הבריאות העירונית
ממלכת בריאות הילדים – הצגות בנושא בריאות לילדים בהיכל בעיר לאורך השנה .בכל נושא בתחום הבריאות
נשמח לסייע במחלקת הבריאות העירונית.

שבוע החינוך וקידום הבריאות לאורח חיים בריא
יתקיים בתאריכים 22-28/3/2020
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הערכות המוסד החינוכי בנוגע לאלרגיה
טרם תחילת שנת הלימודים -

מסכנת חיים

א .יש לקבל הצהרת בריאות מההורים אליה מצורף סיכום רפואי מאלרגולוג מומחה ,הכולל אבחנה רפואית
מלאה לאלרגיה; תיאור האלרגיה וקביעת מידת הסיכון ,סוגי המזונות האלרגנים ,הנחיות טיפוליות
במקרה של חשיפה לאלרגן.
ב .יש לקיים מפגש בו ישתתפו מנהלת הגן ,הצוות החינוכי וההורים לקביעת דרכי ההתנהלות למהלך כל
ימי הלימודים
ג .יש ליידע את כל הורי הגן אודות המגבלות התזונתיות לקראת פתיחת שנת הלימודים וגם באסיפת
הורים ראשונה.

ד .על כלל אנשי הצוות החינוכי לעבור הדרכה לזיהוי מצבי חירום הנגרמים מאלרגיה למזון על
מנת שיוכלו לתת מענה למצבים אלו

המוסד החינוכי יהווה סביבה בטוחה נקייה מהאלרגן -
יש להקפיד לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע חשיפת הילד לאלרגן ,בין היתר :הרחקת האלרגן ויצירת
סביבה בטוחה ,שילוט בולט בשטח המוסד שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו
מחלקת הבריאות העירונית תתמוך בהעשרת פריטי מזון והתאמת תפריטים לארוחות מגוונות ,הדרכות הצוות החינוכי
וההורים במידת הצורך
יש איסור הכנסת חטיפים המכילים את האלרגן לשטח המוסד החינוכי
יש ליישם את כללי ההתנהגות בשגרת הפעילויות השונות במוסד החינוכי ובכל פעילות בחוץ
על ההורים של הילד האלרגי להפקיד במוסד החינוכי מזרק בר תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום ,פרטי הילד
וצילום כרטיס קופ"ח וכן לחתום על טפסים למתן טיפול רפואי לילד ע"פ חוזר מנכ"ל ,ומזרק שני נוסף
בתיק הילד
יש להציג במקום ידוע ובולט את נוהל הטיפול בהתקף (איזה משאף  +התרופות והמינון  +מזרק)  +טלפונים למשפחה
בחירום.
בהתעורר חשד או תסמינים ראשונים המעידים על שינוי במצב בריאות הילד על המבוגר הנמצא בסביבה לתת לו
טיפול ראשוני ללא דיחוי בהתאם להנחיית הרופא .במקביל יש לפנות מידית למוקד  101של מד"א
יש להקפיד ולמלא דו"ח תאונה בכל אירוע חריג בו היה צורך בהזרקה או פינוי חירום

סייעות רפואיות
ניתן לקבל סייעת לילדים בעלי אלרגיות שונות ,ילדים סוכרתיים או מחלות אחרות .הסיוע מותנה
באישור משרד החינוך .ניתן ליצור קשר עם מחלקת הבריאות העירונית 09-9705206
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שמירה על היגיינה ,הרחקת מחלות
ותברואה בגן
היגיינה אישית וסביבתית
על מנת להימנע מהיארעות מחלות בגן ,יש לוודא התנהלות בריאותית תקינה של כלל הצוות החינוכי והילדים ,תוך
שמירה על כללי ההיגיינה – אישית וסביבתית ,ובפרט רחיצת ידיים במים ובסבון
שטיפת ידיים באמצעות מים וסבון לפני ואחרי הארוחה ,לפני הכניסה לגן מהחצר ,ניגוב הידיים יעשה במגבות חד
פעמיות בלבד
יש לשמור על סדר וניקיון המטבח באופן שוטף ומיקום הפח  -הרחק מהמזון,
יש לשמור במקום סגור והרחק מנגישות הילדים את חומרי הניקיון ולדאוג להפרדה מוחלטת בין כלי ניקיון למטבח
ולשירותים
יש לאחסן מזון כראוי; מזון הדורש קירור יישמר במקרר ,תהיה הפרדה בין ירקות גולמיים ,ביצים ,גבינות וממרחים
שונים
יש להקפיד על טריות מזון ,לשים לב לתאריך תפוגה ושימוש בשיטת  FIFOבמקרר (המוצר הראשון שנכנס למקרר,
הוא הראשון שנצרך)
ילד המפתח סימנ י מחלה בעת שהותו במסגרת החינוכית על הגננת לבודד את הילד משאר הילדים
במידת האפשר ולהודיע להורים על מנת שיחזירו לביתו בהקדם .ילד החולה במחלה זיהומית
מדבקת עלול להיות מקור להדבקה.
במידה וההורה אינו נענה לבקשת הגננת מספר פעמים לקחת את ילדו החולה ,הגננת תפנה לרשויות לצורך דיווח.
ילד שנשלח הביתה מהמסגרת החינוכית עקב הופעת סימני מחלה לא ישוב למסגרת זו בטרם יעברו  24שעות מתום יום
הפעילות.
רופא רשאי להמציא אישור על חזרה מוקדמת אם הוא סבור כי הילד יכול מבחינה בריאותית ואינו סובל ממחלה מדבקת.
יש להתעדכן מידי יום במצב תחלואה ו/או ילדים נעדרים מהגן ולפרט סיבה.
במקרה של תחלואה מדבקת ,יש לפנות למחלקת הבריאות העירונית בטלפון  09-9705206לקבלת מידע נוסף.
מתן תרופה במוסד החינוכי – בהינתן הוראה מרופא מטפל על מתן תרופה להמשך הרצף הטיפולי במסגרת החינוכית.
*חל אסור לתת תרופה על פי החלטה של צוות המוסד החינוכי ,ואין להעביר לגן את האחריות על מתן תרופות
גם אם תפקוד ההורים לקוי.
במקרה של ספקות יש לשקול ,בשיתוף עם ההורים ,התייעצות עם הרופא המטפל או עם גורם הרווחה כיצד
ניתן להבטיח את מתן הטיפול התרופתי הנדרש.
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עקרונות תזונה נבונה  -ארוחת הבוקר בגן
ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר ביום!
ילדים האוכלים ארוחת בוקר בריאה ומזינה נהנים לאורך זמן מבריאות טובה יותר .ארוחת הבוקר,
כחלק מתזונה בריאה ומאוזנת במהלך היום מספקת לילד את האנרגיה הדרושה לו לגדילה
והתפתחות .על כן ,יש חשיבות גבוהה לאכילה של ארוחת בוקר ,וחשיבות גבוהה ביותר לארוחה
מזינה ובריאה
ארוחת בוקר מומלצת כוללת את כל אבות המזון;
ירקות ופירות צבעוניים ושמנים בריאים
איכותי,
חלבון
הבוקרמלאים),
ארוחת(דגנים
מורכבות
פתוח"
"מזנון
מוגשת כ
פחמימות –
הזנה בגן
ארוחת בוקר מוגשת בסיוע הצוות ובשיתוף הילדים
הילדים בוחרים ממגוון של מזונות מומלצים להרכבה עצמית של ארוחת בוקר בריא
יתרונות בשיטת ההזנה  -חשיפה של הילדים למגוון מזונות ,הקניית הרגלי אכילה ונימוסי
שולחן ,עידוד עצמאות -דרך קבלת החלטות בבחירת מזונות ,שימוש בכלי אוכל באופן מותאם,
עבודה על מוטוריקה ועוד.

אין הזנה? בקשו מההורים להביא כריך בריא!
כריך מלחם דגנים/מלא ,פיתה או לחמנייה מחיטה מלאה
תוספת חלבונית כמו :ביצה על צורותיה/טונה/גבינה לבנה או קוטג' ,יוגורט לא ממותק
ממרחים כמו :טחינה גולמית ,חומוס ,סלט אבוקדו ,ממרח תמרים/סילאן  100%טבעי ללא
סוכר –לעיתים
ירקות שונים ומגוונים! תשלחו עם הילדים ירקות חתוכים ,מומלץ לפחות  2סוגים בכל יום או
 5סוגים במהלך השבוע ,עם או בלי הקליפה ...איך שאוהבים
דגשים חינוכיים בארוחה:
מומלץ לשתף את הילדים בהכנת האוכל וסידור השולחן לקראת הארוחה
יש לשאוף להוות מודל לחיקוי להרגלי אכילה טובים עבור הילדים ,וכחלק מכך ,לאכול יחד
עם הילדים את האוכל המוגש
חשוב לשמור על אווירה נעימה במהלך הארוחה ,ללא ויכוחים ונזיפות ,לעודד אכילה איטית
ללא הסחות דעת
חשוב להתאים את האוכל לילדים ,צורת החיתוך ,המרקם ,לשמור על נראות אסטטית על מנת
לעורר את התיאבון
יש לכבד את העדפות של הילדים בנוגע למזון ,ניתן להניח את מגוון המזון ולהציע ,ולאפשר
להם את הבחירה המתאימה להם ,אין להכריח ילד לאכול או לסיים מהצלחת
אין להשתמש באוכל כאמצעי הרגעה או כפרס
חשיפה למזון חדש – דרושה סבלנות והתמדה בחשיפת ילדים למזון חדש .לרוב יש צורך במס'
רב של פעמים בהצגת המזון על מנת שיש יטעם
בגן שלנו אין ממתקים ולא מכניסים ממתקים!
הכנסת ממתקים לגן היא לא חינוכית ,לא בריאה ונוגדת את הנחיות חוזר מנכ"ל!
ארוחה הכוללת מזונות עשירים בסוכרים ושומנים ,כמו חטיפים ,ממרחים מתוקים ועוגיות,
מגבילה ופוגעת ביכולת הילד למקסם את היכולות שלו במהלך היום בגן; הילד יהיה עצבני יותר,
פחות מרוכז ,רעב יותר ופחות זמין ללמידה והתנסויות חדשות בגן
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דוגמא לתפריט  -בוקר בריא בגנים
ארוחה

מרכיב/
יום

ביצה קשה

סלט טונה

גבינה
צהובה

סלט ביצים
או חביתה

קוטג' 5%

גבינה לבנה
5%

קוטג' 5%

גבינה לבנה 5%

חלב 3%

חומוס/טחינה

גרגירי תירס

טבעות
זיתים
ירוקים

חומוס/טחינה

חומוס/טחינה

דגנים
מלאים

לחם אחיד

לחם מלא

לחם מלא

לחם אחיד

לחם מלא

ירקות
חתוכים

מלפפון+פלפל
אדום+גזר

מלפפון+
פלפל צהוב+
עגבניה

סלט ירקות
עשיר ,קצוץ

מלפפון+קולורבי
+עגבניה

מלפפון+פלפל
אדום+גזר

שתיה

מים

מים

מים

מים

מים

ירקות+
פירות
העונה

מגוונים,
חתוכים

מגוונים,
חתוכים

מגוונים,
חתוכים

מגוונים,
חתוכים

מגוונים,
חתוכים

תוספת1

מוצר חלב
תוספת2

ארוחת
מנחה

ד

קורנפלקס לא
ממותק

עיקרית

ארוחת
בוקר

א

ב

ג

ה

שונות

ירקות :מומלץ לחשוף את הילדים למגוון של ירקות ,צבעים וצורות  -לפחות  3סוגים של ירקות העונה מידי
יום ,חתוכים/קצוצים לסלט; מלפפון ,עגבנייה ,פלפל אדום ,קולרבי ,צנונית ,גזר ,סלק ,שומר
פירות :סוגים שונים של פירות במהלך השבוע ,טריים וחתוכים בסמוך למועד הארוחה.
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אצלנו בצהרון בגן האוכל טרי ,בריא ומגוון
אנו שמים דגש מיוחד על ארוחת הצהריים המוגשת בצהרונים בפיקוח מחלקת הבריאות עירונית
ובשיתוף ועד ההורים

האוכל מוגש בתפזורת בכלי נירוסטה  -לשמירה על חום ,הגשה נאותה ,קידום
תרבות אכילה ובחירה עצמאית של מזון ,שמירה על קיימות סביבתית
וחברתית ,שמירה על טעם ומרקם המזון.
תפריט עשיר מגוון ובריא – פרטי מזון שונים מתוך מרכיבי הארוחה במהלך
היום ובמהלך השבוע תפריט דל בסוכרים ,מלחים ושומנים.
ירקות ופירות – טריים ומגוונים מידי יום
בישול בריא – משתמשים בשיטות בישול כמו :אידוי ,אפייה ,צלייה ,לא אוכלים
מטוגן – וכך שומרים על הערכים התזונתיים של האוכל במידה הטובה
ביותר.
חלבון איכותי ,דל שומן רווי – אוכלים מוצרי חלב רזים ,בשר בקר רזה ,עוף
ללא עור.
חומרים גלם איכותיים מחומרים טבעיים בלבד  -ללא חומרים
משמרים ,צבעי מאכל ,חומרי טעם וריח
אכילה משותפת – הצוות החינוכי משמש כמודל ודוגמא אישית
לדפוסי אכילה בריאים.
פיקוח ,ליווי והדרכה בנושא תזונה והזנה ניתן ע"י מחלקת
הבריאות העירונית
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הנחיות למזונות מותרים בגן 2019-2020
על מנת לקדם תזונה בריאה לילדים ,וכדי לספק לילדים את המזון המתאים ביותר עבורם בגן,
הבאנו לכם ,הצוותים החינוכיים המשפיעים באופן ישיר על הילד ,רשימה של מזונות מותרים
ואסורים להגשה עבור הילדים במהלך היום בגן ,כולל ארוחת בוקר וארוחת ביניים בהתאם
לתקנות החדשות של משרד הבריאות לאיכות מזון ותזונה נכונה

מזונות מותרים
 שתייה  -מים ,חלב ,סודה ,משקה סויה – ללא סוכר או
ממתיק ,מים עם צמחי תבלין ובכלל זה לואיזה ,נענע;
מיץ טבעי סחוט ממרכיב אחד בלבד
 ירקות ופירות מכל הסוגים וכל הצבעים טריים

מזונות שאינם מותרים
 שתייה מתוקה ו/או ממותקת ,מיץ טבעי סחוט משני
רכיבים ומעלה
 כל מזון העשיר בסוכר ו/או בשומן ו/או במלח ,ובכלל
זה :מזונות העשויים מקמח לבן ,דברי מאפה ,בורקסים,

ושטופים ,מבושלים ,מאודים .לפחות  3סוגי ירקות ו3-

עוגות ,עוגיות ,רוגלך ,ופלים ,פתי בר ,חטיפים מתוקים

סוגי פירות העונה.

או מלוחים וממתקים שונים

 דגנים מלאים ,דגני בוקר דלי סוכר ושומן ,עשירים
בסיבים תזונתיים ,שיבולת שועל ,תירס ,בורגול,

 אבקות תיבול ורטבים מוכנים ,ירקות כבושים ,פיצוחים
מלוחים

גריסים ,סובין חיטה ,קוסקוס מלא ,בטטה ותפו"א עם

 מרגרינה קשה ,חמאה ,גלידות שמנת ,מיונז.

קליפה

 מזונות שעברו טיגון.

 לחמים שונים; לחם דגנים ,שיפון ,מלא ,חיטה טרום
נבוטה ,פיתה כוסמין/מלאה
 חלבונים איכותיים  -מוצרי חלב; חלב ,יוגורט/לבן עד
 ,3%גבינות רכות ( 5%קוטג' ,לבנה) ,גבינות קשות,
גבינה צהובה
 סלט טונה ,סרדינים
 ביצים – ביצה קשה ,מקושקשת ,חביתה ,חביתת ירק,
שקשוקה
 שמנים בריאים -שמן זית או שמן קנולה ,אבוקדו

 שמן סויה ,שמן תירס ,שמן דקלים ,שמן חמניות
 ארטיקים (קרטיבים) ,שלגונים וגלידות בכמות גבוהה
של חומצות שומן רווי או סוכר
 ממרחים שאינם מורשים ,עשירים בסוכר :שוקולד,
חלווה ,ריבה ,סילאן.
 מזונות העלולים לגרום לחנק :שברי אגוזים ,פירות
יבשים ,ענבים – לחצות ולהוציא גרעינים ,מלפפון –
חתוך לאורך ולא לטבעות ,פופקורן ,סוכריות מציצה,
סוכריות טופי וכו'.

(בעונה)
לפרטים נוספים  /עזרה מקצועית  -צוות תזונה עירוני
 אגוזים/שקדים לא קלויים – בגנים בהם אין ילדים
הדס לרר ,תזונאית קלינית ,מנהלת מדור קידום בריאות ,תזונה נבונה ואורח חיים בריא
אלרגנייםאלפסי ,תזונאית קלינית ,צוות תזונה עירוני ,מחלקת הבריאות העירונית
עמית
הבריאות העירונית
מחלקת
עירונית,
קלינית
תזונאית
,
גוזלן
אמילי
 ארטיקים (קרטיבים) ,שלגונים וגלידות בגודל מנה עד
Emilymaman20@gmail.com
| || Amit@herzliya.muni.il Hadasl@herzliya.muni.il
 80גר' ובלבד שאינם בכמות גבוהה של חומצות שומן
רווי או סוכר
 ממרחים מורשים :גבינות ,טחינה גולמית ,חומוס עד
 9%שומן ,אבוקדו ממרחים ע"ב ירקות ו/או קטניות.
אין להכניס מזונות אלרגנים בגנים
בהם יש ילדים אלרגיים למזונות אלו!
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רעיונות ,הנחיות והמלצות בריאות לחגיגות בגן הילדים
(ימי הולדת ,ימי שישי ,אירועים ומסיבות)

הנחיות בהתאם חוזר מנכ"ל ותוכנית "אפשרי בריא" של משרד הבריאות:
הכיבוד בימי הולדת יהיה תוספת לארוחה הניתנת בגן ולא במקומה .על הכיבוד ועל הרכבו יוחלט
בשיתוף עם ההורים ובכפיפות להנחיות מזונות מומלצים ושאינם מומלצים ,המצוינים בחוזר זה.
תיאום ציפיות בתחילת השנה ,כולל דפים כתובים שההורים יכולים לקחת הביתה הכוללים הנחיות
מפורטות.
מומלץ כי הכיבוד יכלול ירקות מגוונים ,פירות מגוונים ומים.
מומלץ לשתף את הילדים בקבלת החלטה על הכיבוד הבריא שיוגש בזמן החגיגה  ,אפשר אף
לבקש מהם לספר לילדי הגן מדוע בחרו כך.
מומלץ לרכז את ימי ההולדת ולחגוג לכמה ילדים במשותף פעם בתקופה כדי למנוע צריכת כיבוד
ועוגות בתדירות גבוהה  ,ניתן לחגוג עם עוגה אחת שתספיק עבור כל ילדי הגן.
בחגים וב אירועים יש להתאים את הכיבוד לאופי החג או האירוע ולמאכלים המזוהים עמו.

מומלץ לשתף את הילדים בהכנת הכיבוד ,בחלוקתו למנות אישיות ובהגשתו.
מומלץ לרכז את ימי ההולדת ולחגוג לכמה ילדים במשותף פעם בתקופה כדי למנוע צריכת
בתדירות
כיבוד
גבוהה.רצועות של ירקות צבעוניים ועגבניות שרי חתוכות ,עם גבינה לבנה-
צבעוניים "
ועוגותעימים ו
טבלים ט
"מ
מתובלת ) פפריקה מתוקה /שום ושמיר /זיתים קצוצים /עירית /בצל ירוק ( וקרקרים.
כריכים מקושטים וצלחות מחייכות יצירה בעזרת ירקות צבעוניים וממרחים שונים ,בשיתוף הילדים.
כוסות מוזלי אישיות יוגורט לבן ,פירות חתוכים ,סילאן ,פתיתי קוקוס ושיבולת שועל ) קוואקר(
צלוחיות קורנפלקס עם חלב קורנפלקס דגנים מלאים /מלא עם חלב)  – 3%חלב פרה ,סויה ,שקדים
לא ממותק ,חלב שיבולת שועל עשירים בסידן ועוד(.
דייסת קוואקר שיבולת שועל עם חלב ומים רותחים) או הכנה במיקרוגל (בתוספת קינמון וסילאן.
ביצה מחופשת ביצה קשה חתוכה ל 2 -ובמקום החלמון מניחים סלט טונה משודרג) עם פלפל/תירס( או ממרח
אחר) למשל גבינה מתובלת(.
קלחי תירס.
אנטיפסטי ירקות צבעוניים להכנה בתנור ,בסוף האפייה מוסיפים שמן זית טרי.
פנקייקים בריאים/חביתיות ירק וגבינה *מקמח תופח מלא או קמח לבן בתוספת שיבולת שועל.
חלות שישי *מומלץ להשתמש בשמן קנולה ולהחליף  – 1/3מהקמח הלבן בקמח מלא
פירות בצורות פירות חתוכים עם חותכני עוגיות ,שיפודי פירות צבעוניים .
כדורי תמרים קקאו וקוקוס תמרים  – 100%טבעי ,אבקת קקאו ופתיתי קוקוס ,להכנה עם הילדים.
סלט פירות העונה בתוספת מיץ תפוזים טבעי ,מומלץ להכין עם הילדים .
שייק פירות ויוגורט ניתן גם להקפיא בכוסות עם מקל לקבלת ארטיקים בריאים!

12

מחלקת הבריאות העירונית

אלרגיות בילדים
מהי אלרגיה?
תגובה לא רצויה של מערכת החיסון כתוצאה מחשיפה למזון
מסוים המעורר את המערכת ביתר ומוביל לתופעות לוואי מזיקות.
מזונות אלרגניים:
בוטנים
אגוזים
חלב פרה

סויה
דגים
ביצים

חיטה
שומשום

ביטוי האלרגיה:
דרכי נשימה – נזלת ,עיטושים ,התקררויות חוזרות ונשנות ,קוצר נשימה חוזר ,שיעול טורדני
תסמיני עור מיידים – גרד ,אדמומיות ,תפרחת ,התנפחות שפתיים ,לשון ולוע ,דלקות עור,
אסטמה של העור
מערכת העיכול – הפרעות עיכול ,בעיה ביציאות ,כאבי בטן עזים
אלרגיה קשה עלולה להוביל לשוק אנפילקטי (תגובה אלרגית מהירה וקשה) ומוות!
במקרה של חשיפה הטיפול חייב להיות מהיר ומידי!

כיצד מטפלים באלרגיה?
מניעה! הימנעות מחשיפה לגורם האלרגיה.
חשוב ביותר לדעת האם מזון כלשהו מכיל את האלרגן .מזון שאין ודאות לגביו – אין לגעת!
טיפול תרופתי  -טיפול בתסמינים ע"י תרופות אנטי היסטמיניות או מניעה וטיפול בדלקות ע"י
נוגדי דלקת .חשוב לציין כי כל תרופה חייבת להיות לפי המלצת רופא ויש לדרוש אישור למתן
התרופה הרלוונטית לילד .יש להחזיק במקום ציוד מתאים למקרה חירום!
מתן טיפול ראשוני← שמירה בהשגחה צמודה← הודעה להורים← פינוי לטיפול רפואי
חשוב לעדכן את כל הצוות וההורים במידה ויש ילד אלרגני בגן ולהימנע ככל הניתן בחשיפה
לאלרגן .בנוסף ,יש לאפשר לסייעת הרפואית הצמודה מרחב פעולה מיטבי על מנת למנוע
חשיפה ולאפשר טיפול בילד במקרה של תגובה אלרגית.
הנחיות פרטניות לכל אלרגיה ותחליפי מזון מתאימים ניתן לקבל מחלקת הבריאות העירונית
טלפונים חשובים
מוקד חירום עירוני –  24שעות ביממה
מגן דוד אדום (מד"א)
הורי הילד

106
101

09-9591527
1700-550-096
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סוכרת סוג  ,1ילדים
מהי סוכרת ?

סוכרת נעורים היא מחלה כרונית לא מידבקת  ,שאינה עוברת ואינה נרפאת ,אך ניתנת לשליטה
ולאיזון .הטיפול הניתן לחולה בסוכרת מסייע לגופו לשמור על שיווי משקל בתהליך חילוף החומרים
בגוף ועל איזון רמת הסוכר בדם.
חולה סוכרתי נזקק כמה פעמים ביום להזרקת אינסולין שגופו אינו מייצר בעצמו.
נזקק לבדיקת רמת הסוכר בדם על ידי דקירת האצבע כמה פעמים ביום ,שכן חייב להיות איזון
בין האינסולין ,המזון והפעילות הגופנית.
לילד הסוכרתי מועדים קבועים במהלך היום לארוחות ולהזרקת אינסולין.
יש לקבל הנחיות פרטניות מהורי הילד לגבי סימנים ודרכי טיפול .יש להכיר את הערכה האישית
של כל ילד ,במידה ומשתמש במשאבות או זריקות אינסולין וללמוד את דרכי השימוש בכל פרט.
מה יכול לשבש את רמות הסוכר?
התאמה לא נכונה של תזונה
הזרקת אינסולין בכמות וברמה לא נאותה
פעילות גופנית לא מבוקרת או מתוכננת

לחץ נפשי
הפרעה בראייה
שינויי הורמונלי

גדילה
מחלות

סימנים וטיפול בהיפוגליקמיה (רמה נמוכה של סוכר בדם)
בלבול2
עצבנות
רעב
חרדה
הפרעה בראייה
הזעה
דפיקות לב מהירות
עייפות
חיוורון
עילפון3
כאב ראש
סחרחורות
*יכול להופיע סימן אחד או כמה סימנים ,תלוי בילד .יש להכיר את הסימנים המאפיינים את הילד
טיפול במצב של ירידה ברמות הסוכר
מה יש לעשות?
דרגה
יש לשתות משקה ממותק או לאכול  3טבליות סוכר ,ומיד לאחר מכן פחמימה מורכבת
 1קלה
(כגון :פרוסת לחם 2 ,קרקרים ,ביסקוויטים)
 2בינונית יש לשים דבש בתוך הפה ולשפשף בחיך מעל השיניים ,ובהמשך לאכול פחמימה מורכבת
מצב חירום! יש להוציא את הגלוקגון מהערכה ולהזריקו ,יש להזמין מיד אמבולנס ולעדכן
 3קשה
מידית בטלפון את ההורים
סימנים במצב של היפרגליקמיה (עלייה ברמות הסוכר)
עור יבש
רעב
צמא קיצוני
ריח אצטון מהפה
טשטוש בראייה
ישנוניות
יובש בפה
בחילה וכאבי בטן
השתנה מרובה
לטיפול :יש לבדוק את רמות הסוכר ובמידת הצורך להתייעץ בטלפון עם הורי הילד או גורם רפואי
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רגישות לגלוטן
מהו גלוטן?
מרכיב חלבוני הנמצא בדגנים מסוימים ומעורר רגישות במערכת העיכול
אצל הרגישים לגלוטן
אילו מזונות מכילים גלוטן?
שיפון
שעורה
חיטה

שיבולת שועל*

אסור! לחם ,פיתות ,לחמניות ,קרקרים ,ביסקוויטים ,וופלים ,דגני בוקר,
עוגות ,בורקסים ,בצקים למיניהם וכל סוגי הפסטות
מותר :אורז ,תירס ,תפוחי אדמה ,קמח ללא גלוטן ,ירקות ,קטניות,
ביצים ,פירות ,חלב ומוצרי חלב ,בשר ומוצרי בשר ,חטיפים וממתקים*,
שמנים ,ביצים ,שתייה ,תבלינים*
* המזון אינו מכיל גלוטן אך ייתכן ובתהליך העיבוד במפעל יש חשיפה לגלוטן .יש לוודא זאת בתווית המזון

חשוב גלוטן נמצא במזונות מיוצרים ומעובדים רבים ,לכן יש לבדוק
במשנה זהירות טרם השימוש במוצרים כגון :תבלינים ,רוטב סויה ,אבקות
מרק ,חטיפים שונים וממתקים
ביטויי הרגישות האפשריים במקרה של חשיפה לגלוטן:
מערכת העיכול – כאבי בטן ,שלשולים ,הקאות
כאבי ראש
המלצות בפעילויות כיתתיות ,כגון ימי הולדת וחגים:
יש לעדכן את הורי הילד לגבי התפריט הניתן בגן על מנת שיוכלו להיערך בחלופות מתאימות
במידת הצורך
מומלץ להתייעץ עם הורי הילד בתחילת השנה לגבי סוג הממתקים/החטיפים המותרים
ולתעדף ממתקים אלו על פני אחרים
כאשר מחלקים לילדי הכיתה/הגן עוגה ,יש להודיע על כך להורי הילד מראש ,על מנת שיוכלו
לשלוח תחליף ללא גלוטן
יש להגיש את החטיפים בצלחות נפרדות ,שכן חטיפים שלא מכילים גלוטן הבאים במגע עם
חטיפים המכילים גלוטן ,הופכים גם הם לאסורים
ניתן לקבל הדרכה פרטנית ממחלקת הבריאות העירונית

הקפדה על דיאטת נטולת גלוטן מאפשרת שמירה על בריאות תקינה
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נספח בריאות
:קישורים להנחיות וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך
גן מקדם בריאות
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/healt h/Pages/H
ealth_promotions_in_kindergarens.aspx
הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסד החינוכי
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/22/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
אפשרי בריא
/http://www.efsharibari.gov.il
מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2 2/HoraotKeva/K-2012-1b-2-2-74.htm
התנהלות מוסדות החינוך להבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=43
מניעת הידבקויות ממחלות במוסדות החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2 2/HoraotKeva/K-2013-1-1-2-2-79.htm
הסדר הטבה למתן טיפולי שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בתאונה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/bituach/NifgaeTeuna/dental+treatme
nt.htm
שירותי בריאות השן לתלמיד
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/TochniyoB
riut/shenly.htm
שירותי עזרה ראשונה ופינוי לתלמידים
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2 2/HoraotKeva/K-2013-1-1-2-2-83.htm
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נספח 2
לפי חוזר מנכל תשסג(1/א) ,כ"ד אלול תשס"ב 1 ,בספטמבר 2002

הצהרה על מצב בריאות שנה"ל תש"פ 2019-2019
שם הגן_______________________ :

שם הגננת מנהלת הגן_____________ :

שם הילד______________________ :

ת.ז__________________________ :.

אני מצהיר/ה כי (נא סמן בעיגול את האפשרות המתאימה):
 .1לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בגן
ומטעמו.
 .2יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת בגן
ומטעמו ,כדלקמן:
 פעילות גופנית טיולים פעילות אחרת_________________________________________________ :תיאור המגבלה:
___________________________________________________
מצ ורף אישור רפואי שניתן על ידי_______________________________________:
לתקופה_______________________________________________________ :
 .3יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון אסתמה ,סוכרת נעורים ,אפילפסיה וכו'):
מצורף אישור רפואי שניתן על ידי_______________________________________:
לתקופה_______________________________________________________ :
שם ,כתובת ומספר טלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית___________ :
______________________________________________________________
אני מתחייב/ת להודיע לגננת מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב
הבריאות של בני/בתי.
אני אחראי/ת לדאוג שצוות הגן יקבל הנחיה לגבי העזרה הראשונה הנדרשת לבני/בתי במקרי חירום.
___________________

___________________

___________________

חתימת ההורה

שם ההורה

תאריך
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נספח 3

טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי על ידי המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה (מופנה
למנהל המסגרת)
לכבוד
________________
שלום רב,
הנדון :טיפול תרופתי בשעות הלימודים
אני ,הורי התלמיד/ה ___________________ מספר ת.ז___________________ :.
מבקש/ים לתת לבננו/בתנו תרופה בזמן הלימודים בהתאם לבקשת הרופא המטפל המצ"ב.
במקרה של אי מתן התרופה בזמן או במקרה של תופעות לוואי יש להודיע על כך למספר הטלפון:
___________________ .תוקף בקשתנו הוא עד לתאריך._____________ :
אנו מאשרים ,כי הטיפול בתרופה ___________________ הוא בידיעתנו ובאחריותנו.

בכבוד רב,
___________________
שם פרטי

___________________
שם משפחה

___________________
חתימה

הערה :הבקשה תוגש כל חודשיים ,כדי להבטיח מעקב רפואי.
______________________________________________________________
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