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מדיניות מזון עירונית – שילוב של תזונה בריאה וקיימות

תוכנית התזונה העירונית
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

מדיניות מזון עירונית – שילוב של תזונה בריאה וקיימות
משנת 2014

בהרצליה פועלת תכנית תזונה עירונית בכל המסגרות תחת הרשות בהובלת
ראש העיר מר משה פדלון ומנכ"ל העירייה מר יהודה בן עזרא
הרצליה עיר בריאה מקדמת מדיניות של תזונה בריאה ומקיימת לכלל התושבים ,ללא
הבדלים סוציואקונומיים תוך צמצום פערים בריאותיים
תוכנית התזונה העירונית מובילה ארצית בתחום קידום התזונה הנבונה ואורח חיים
בריא לתושבים ומושתתת על ההמלצות וההנחיות המעודכנים ביותר של משרד הבריאות
לפי גיל ואוכלוסיית יעד ומהווה חלק בלתי נפרד ממכרזים תחת הרשות

תוכנית התזונה העירונית
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

מדיניות מזון עירונית – שילוב של תזונה בריאה וקיימות
משנת 2014
 צוות תזונה עירוני ,מחלקת הבריאות העירונית – עדי חמו ,מנהל מחלקת הבריאות
העירונית וצוות הדיאטניות הדס לרר ,מורן שומרת ואמילי גוזלן .צוות התזונה העירוני
חבר בועדות עירוניות מקצועיות וועדי הורים ,חלק חשוב וחיוני גם במערך החירום
בעת קורונה
 קשר ישיר ועבודה משותפת עם לשכת הבריאות המחוזית ,רשת ערים בריאות ,מרכז
השלטון המקומי ועוד.
 עדכון הנחיות ונהלים מול הנהלת העירייה ,אגפים ומחלקות העירייה ,מרכזים
קהילתיים ,תאגידים עירוניים ,מסגרות פורמליות ובלתי פורמליות ,עסקים בעיר ועוד
 הדרכה וליווי מקצועי של כל המסגרות תחת הרשות ,החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
בשגרה ובחירום ליישום מלא של ההנחיות והנהלים של משרד הבריאות
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זה

 צמצום פערים
בריאותיים

נתונים – קידום בריאות בכל שכבות הגיל ובכל המסגרות

 3מעונות יום כ150-
פעוטות

 120גנים מקדמי
בריאות

 26בתי ספר מקדמי
בריאות

 14בתי ספר יסודיים
בתוכנית "מועדון ארוחת
הבוקר"

 20מסגרות חינוך מיוחד
ופנימיות יום

 3מזנונים בריאים
בתיכוניים

כ 7000-ילדים מוזנים
במוסדות החינוך

כ 500-אנשי צוות
חינוכי בצהרונים
ובמעונות

 4מפעילי צהרונים ו4-
ספקי מזון

 6מועדוניות רווחה

כ 300-משפחות
המקבלות מידי יום
"ארוחה עד הבית"

כ 200-סלי מזון
מחולקים לסירוגין
למשפחות

כ 100-עסקים עם רישיון
עסק לממכר מזון
ושתייה בעיר

כ 3000-ילדים בקייטנות
עירוניות

כ 100-ילדים בעלי
צרכים בריאותיים
מיוחדים (כגון אלרגיות)
בהתאמת תזונה מיוחדת
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שותפים :

הנהלת
העיר

משרד
הבריאות

 צמצום פערים
בריאותיים

מחלקת
הבריאות
העירונית

הורים,
עמותות
וארגונים

האגף
לשירותים
חברתיים

תוכנית
התזונה
העירונית

רישוי
עסקים

אגף
החינוך

אגף
תנו"ס

אגף
תב"ל

דוברות
העירייה

אגף
שאיפ"ה
ספקי מזון
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זה

 צמצום פערים
בריאותיים

יישום הנחיות משרד הבריאות לקידום מדיניות תזונה בריאה כחלק
ממדיניות מזון עירונית – בכל המסגרות תחת הרשות ובקהילה
= מזון טרי ,בריא ,מגוון ,מזין
ואיכותי בכל קבוצת גיל

הנגשת המזון
העלאת המודעות
חינוך לתזונה נבונה
ליווי מקצועי והדרכה

חומרי גלם
איכותיים ללא
חומרים
משמרים
חלבון איכותי,
דגנים מלאים
וקטניות

ירקות ופירות
ב 5-צבעים!

דל בסוכרים,
מלחים
ושומנים

ממרחים
בריאים

לחם מחיטה
מלאה
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בחינוך

מדיניות מזון עירונית = שילוב של בריאות וקיימות
בכל מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
החל משעות הבוקר ,כולל ארוחת צהריים ומנחה
הכריך הבריא

 חינוך לבריאות; צוותים חינוכיים ,הורים וילדים
 ליווי מקצועי של המסגרות החינוכיות; גנים ,בתי ספר ,צהרונים
 הנגשת מזון בריא ומפוקח
 התאמות מיוחדות של מזון

הצלחת המנצחת

יומולדת בריא

המזנון הבריא
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זה

בחינוך

מדיניות מזון עירונית = שילוב של בריאות וקיימות
ארוחת הבוקר והצהריים במוסדות החינוך מוגשת בכלים רב פעמיים
> הקמת תשתיות לשימוש מופחת בפלסטיק חד פעמי ,העלאת הידע והמודעותבשיתוף הילדים!
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זה

בחינוך

מדיניות מזון עירונית = שילוב של בריאות וקיימות
 – 2019שלב שני;
השלמת התהליך בצהרוני בית ספר
בשיתוף ההורים והילדים!
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זה
מדיניות מזון בריא ונגיש – במזנוני בית ספר






בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל
ההנחיות גלומות בחוזה של הזכיין מול
הרשות
תהליך הדרגתי משתף
ליווי והסברה בבתי ספר
ועדת בריאות כוללת נציגות מועצת
תלמידים ,ועדי הורים עירוני ונציג
מקצועי מהרשות

קיר של בריאות! בתיכון חדש

בחינוך
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 -רצפים חינוכיים בבריאותחינוך והסברה – אוכלוסייה ייעודית
 קורס עיוני לצוותים חינוכיים בגנים – במסגרת תוכנית לימוד דו-שנתית

 השתלמויות רבעוניות לצוותים חינוכיים ע"י צוות תזונה עירוני
 השתלמויות קבוצתיות והדרכות פרטניות – גם בזום
 העברת ידע וכלים לעידוד תזונה בריאה ,שילוב תכנים חינוכיים בנושאי

תזונה וחשיבות הפעילות הגופנית
 פעולות ליישום ההמלצות
 העברת מידע נגיש להורים

 קיום פעילויות בשיתוף הורים וילדים
©

תוכנית התזונה העירונית
זה
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מוסדות חינוך
וקהילה

תוכנית התנהלות עם ילדים אלרגיים והפחתת צריכת מזון מעובד
מטרת על :הבטחת בריאות הילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים במוסדות החינוך
ובמרחב הציבורי
בכל מוסדות החינוך ערכת מזרקי אפיפן

יעדים





יצירת סביבה בטוחה נקייה מהאלרגן במוסדות תחת הרשות ובמקומות ציבוריים ← שיתוף
פעולה מלא בין כל הגורמים
העלאת המודעות בקרב כלל האוכלוסייה בעיר ,העלאת המודעות במוסדות החינוך ובמרכזים
הקהילתיים; שילוט במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים ,דפי מידע ,שיווק והסברה לציבור
מתן שירות כולל ע"י מחלקת הבריאות העירונית; קשר מול הורי הילד האלרגי ,ניהול הסייעות
הרפואיות והמחליפות ,הפעלת מערך של ליווי והדרכה במוסדות החינוך הפורמליים והבלתי
פורמליים לקבלת מענה בשטח לאורך השנה ,כולל התאמות מזון ותפריטים מקבילים
הדרכות מקצועיות של צוותים חינוכיים במוסדות החינוך ,סייעות רפואיות והכשרת סייעות
נוספות להחלפה טרם תחילת שנה

תוכנית התזונה העירונית
זה

מוסדות חינוך
וקהילה

תוכנית התנהלות עם ילדים אלרגיים והפחתת צריכת מזון מעובד

בהרצליה
למקום

תוכנית התזונה העירונית
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

בעת הקורונה  -קידום בריאות ושירות התושב
 קו פתוח לתושבים מענה ופניות ,ייעוץ והכוונה לתושבים בכל תחומי הבריאות ,עדכון
הנחיות והודעות משרד הבריאות לשמירה על בריאות ואורח חיים בריא בבית  -לכל
המשפחה
 תזונה בריאה בשמרטפיות בעת סגר הקורונה לילדים של עובדי מערכת הבריאות
תושבי הרצליה; קביעת מפרט המזון ע"י דיאטנית ובהתאם לתוכנית התזונה העירונית,
הזמנת הארוחות (בוקר/צהריים/מנחה) ,הדרכת הצוות ליישום בפועל של הנחיות
משרה"ב
 הפקת חומרי מידע והנחיות לאוכלוסייה  -בזמן קורונה בשילוב עקרונות אפשריבריא
לשמירה על בריאות הציבור ,קידום "בית בריא" ומסרים של תזונה בריאה לאוכלוסייה

תוכנית התזונה העירונית
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

קידום בריאות ושירות התושב גם בעת קורונה
 הפקת חוברת מקוונת "העיקר הבריאות" – מידע נגיש לתושב לקידום הבריאות
והרגלי תזונה נבונים באתר העירייה ,בפייסבוק העירוני ודרך מנהלי מוסדות תחת
הרשות.

https://www.herzliya.muni.il/duplicated-1587275944/

 המשך עבודה בתוכנית התזונה העירונית במסגרת החינוכית הפורמלית והבלתי
פורמלית – תחת המגבלות
 עדכון נהלים והנחיות חדשות באופן שוטף
 ליווי מקצועי ,פיקוח ובקרה על כל מערך המזון
 הדרכות צוותים חינוכיים בהתאם לנהלי קורונה

 הכנה לשנת תשפ"א
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זה

 צמצום פערים
בריאותיים

קידום בריאות ושירות התושב גם בעת קורונה

 תקופת המשבר

הזדמנות לקדם שינויים

התוכנית לביטחון תזונתי עירוני

מחלקת הבריאות העירונית ,עיריית הרצליה

קידום ביטחון תזונתי עירוני
גם בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

ביטחון תזונתי עירוני
כחלק מ"תוכנית התזונה העירונית"

= קידום מדיניות תזונה בריאה נגישה ומקיימת  -לכל
עיריית הרצליה הצטרפה לתוכנית הלאומית לקידום ביטחון תזונתי עירוני במטרה להבטיח נגישות
לאוכל מזין ומקיים עבור כלל התושבים תוך צמצום פערים בריאותיים וקידום בריאותם
אנו פועלים לקידום ביטחון תזונתי גם בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה ,לעידוד ייצור וצריכה של

מזון בריא ומקיים מהגיל הרך ועד הגיל המבוגר ,תוך התייחסות ממוקדת לאוכלוסיות בסיכון

ביטחון תזונתי עירוני
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

התאמת התוכנית הלאומית  ---להרצליה
• צוות התזונה העירוני בקשר ישיר עם לשכת הבריאות המחוזית ליישום תוכנית
משרד הבריאות ברשות
 גיוס הנהלת העיר לתוכנית
 איסוף נתונים; יצירת קשר מול הגורמים ברשות הפועלים בתחום וקבלת נתונים
בחינת הפערים בין ההנחיות למצב הקיים
מהשטח
 בניית מתווה לתוכנית
 הקמת ועדה עירונית להתאמת התוכנית הלאומית – להרצליה
 איתור יזום/ממוקד אוכלוסייה בסיכון
 התאמת סל מזון והנגשת המזון לתושבים
 פרסום ושיווק התוכנית ,העלאת המודעות בקרב האוכלוסייה לתזונה מקדמת
בריאות

ביטחון תזונתי עירוני
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

ועדה עירונית לביטחון תזונתי

 הועדה לביטחון תזונתי מורכבת מנציגים ממסגרות שונות
בעיר ושותפים מקצועיים;










לשכת הבריאות מחוז ת"א
מחלקת הבריאות העירונית ,אגף החינוך
לשכת ראש העיר
דוברות העירייה
האגף לשירותים חברתיים
רישוי עסקים
אגף תנו"ס – קהילה
אגף תב"ל
עמותת עתי"ד

כל אחד
מהשותפים פועל
בתחום אחריותו

ביטחון תזונתי עירוני
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

איתור אוכלוסייה בסיכון

 קביעת מתווה לאיתור אוכלוסיות בסיכון תזונתי אשר זקוקים
למזונות בריאים בכדי להימנע מהגדלת הפערים בתחלואה
ותמותה





אוכלוסייה בסיכון מוכרת ע"י הרווחה ,מוסדות חינוך (גיל הרך ,יסודי ,על-יסודי,
חינוך מיוחד) ,מרכזים קהילתיים ועוד
במקביל ,איתור יזום פרו-אקטיבי של אוכלוסיות בסיכון לאי-ביטחון תזונתי בקהילה
לדוגמא; קשישים ,מבודדי בית ,בעלי מוגבלויות ,משפחות במצוקה ועוד
הקמת קו פתוח נגיש וידוע לאלו שנזקקים לסיוע תזונתי – תשאול ראשוני לאיסוף
מידע נכון
בפיתוח :שאלון עירוני לאיתור אוכלוסייה בסיכון – השאלון מפותח ע"י פרופ' אהרון
טרואן ,מהאונ' העברית – מטעם משרד הבריאות

ביטחון תזונתי עירוני
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

הרכבת סל מזון והנגשת המזון

 מתן מענה מידי לאוכלוסייה ממוקדת בסיכון; בעת קורונה ובשגרה
 שיפור סל המזון באופן הדרגתי – בשיתוף צוות התזונה העירוני
" ארוחה עד הבית"  -לבתי התושבים





הגדרה במכרז; ע"פ דרישות תוכנית התזונה העירונית
ארוחה מצוננת – חלבון ,פחמימה וירקנית
ירקות ופירות טריים ,לחם מלא
מזון מפוקח ומבוקר

 סל מזון יבש
 תלושי מזון
תבוצע התאמה נוספת
לעמידה בהנחיות משרד
הבריאות

ביטחון תזונתי עירוני
זה

 צמצום פערים
בריאותיים

הנגשת המזון – מועדוניות הרווחה
 תוכנית לשיפור תשתיות מטבחי המועדוניות לשימור הבישול המקומי

לקבלת היתר להפעלת המטבח בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 בשיתוף לשכת הבריאות המחוזית ,צוות התזונה העירוני ,האגף לשירותים חברתיים ,אגף תב"ל

 עד לקבלת ההיתר מחלקת הבריאות העירונית נותנת לילדים מענה דרך "תוכנית
התזונה העירונית" למזון מזין ,בריא ,מגוון ,מותאם ומפוקח – ע"פ ההנחיות להזנת
ילדים ומתבגרים במוסדות החינוך ,משרד הבריאות

 צוות התזונה העירוני מלווה באופן שוטף את צוות המועדונית;

הדרכה לחינוך תזונתי ,התאמת תפריטים ,עמידה בהנחיות

ביטחון תזונתי עירוני
זה

בעבודה

מדיניות מזון בריא ונגיש  -בסביבת העבודה

כיבוד בריא בישיבות

קידום בריאות העובד;
ייעוץ תזונתי מקצועי אישי

ביטחון תזונתי עירוני
זה

בעסקים

מדיניות מזון בריא ונגיש – בעסקים –
תוכנית לסימון תזונתי ירוק

 עסקים מקומיים





בעלי רישיון עסק לממכר מזון
מכולת | סופר | ירקן
תלושי מזון
הבלטת סימון תזונתי – ירוק של מזונות ,כחלק מהתוכנית הלאומית
של משרד הבריאות בנושא סימון מוצרים
 שילוט מדף
 מזונות בתפזורת ,גולמיים ומזונות העומדים בהמלצות התזונתיות
הלאומיות לסימון ירוק

תוכנית
הסברה ,שיווק ופרסום ,פעילות פתוחה לקהל
 העלאת הידע והמודעות בקרב האוכלוסייה
 שיווק ,פרסום ,העלאת המודעות של התושבים לתוכנית לביטחון תזונתי עירוני בכל
ערוצי המדיה ,יצירת קמפיין בנושא בשיתוף הדוברות
 הרצאות ב ZOOM-לקהל הרחב ולאוכלוסייה ממוקדת בשיתוף מומחים בתחום
התזונה והבריאות נושאים;
 הרצאות "הבית הבריא"







"כלים פרקטיים לשיפור תזונת המשפחה בתקופת הקורונה"
חשיבות בצריכת מזון בריא ,ההשפעה המידית וארוכת הטווח על הבריאות ,השפעה על
תחלואה כרונית ,הקשר בין מצב סוציו-אקונומי לבין תחלואה כרונית
דימוי גוף חיובי ותקין
תזונה בגיל השלישי
תזונה ובריאות במעגל החיים – מהגיל הרך ועד הגיל
המבוגר ,תזונה בהריון ,הנקה
מזון טבעי ויצירת גינות מאכל
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תוכנית
הסברה ,שיווק ופרסום ,פעילות פתוחה לקהל
בשגרה -
קיום אירועים ,הרצאות ,סדנאות לאורך השנה להגברת הידע והמודעות
לתזונה נבונה ,פעילות בתנועה ואורח חיים בריא;

הצגות בריאות חוויתיות לילדים ב"ממלכת בריאות הילדים",
"בריאות של תרבות" בהיכל בעיר,
שישי בריאותי בהיכל בעיר ,קורסי הכשרה למתנדבים

נעים בעיר בשיתוף מחלקת הספורט ,בטרם בעיר ,בי"ס לחינוך לבריאות
להורים ,דיוור ישיר להורים במייל ,פרסום באתר העירוני ובפייסבוק ,חודש
הבריאות במוסדות החינוך,
גנים ובתי"ס מקדמי בריאות
©

אירועים נוספים בשיתוף עמותות וארגונים במהלך השנה

בשבילכם ולמען בריאותכם
מחלקת הבריאות העירונית
עדי חמו | הדס לרר | אמילי גוזלן | מורן שומרת| אליס סוויסה | אביבה אליהו
רח' בן-גוריון  ,22הרצליה טל'09-9705206 :
adih@herzliya.muni.il hadasl@herzliya.muni.il
www.herzliya.muni.il/health

בברכה,
עדי חמו,
מנהל מחלקת הבריאות העירונית

