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תגובה אלרגית–טיפול 

!!!הכר את הסימנים



טיפול-תגובה אנפילקטית 

:סרטון

שניות להציל חיים3-אפיפןמזרק -למזון אלרגיה 

אפיפןהזרקת -טיפול 

https://youtu.be/AS-Vw77RD3Q


במוסדות החינוך  הבטחת בריאות הילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים : מטרת על

ובמרחב הציבורי

יעדים
שיתוף  ← יצירת סביבה בטוחה נקייה מהאלרגן במוסדות תחת הרשות ובמקומות ציבוריים

פעולה מלא בין כל הגורמים

החינוך ובמרכזים  העלאת המודעות במוסדות , בקרב כלל האוכלוסייה בעירהעלאת המודעות

שיווק והסברה לציבור, דפי מידע, שילוט במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים;הקהילתיים

 ניהול הסייעות  , קשר מול הורי הילד האלרגי;י מחלקת הבריאות העירונית"עשירות כולל מתן

במוסדות החינוך הפורמליים והבלתי  ליווי והדרכהשל הפעלת מערך , הרפואיות והמחליפות

התאמות מזון ותפריטים מקביליםכולל , השנהפורמליים לקבלת מענה בשטח לאורך 

 והכשרת סייעות  סייעות רפואיות , החינוךצוותים חינוכיים במוסדות של מקצועיות הדרכות

טרם תחילת שנה  נוספות להחלפה 

 בכל מוסדות החינוך  אפיפןערכת מזרקי
  שילוט
ניהול סייעות רפואיות
 חינוכייםליווי צוותים
התאמות תפריט

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית



התאמות תזונתיות  

;למסגרת
  קבלת מענה הולם לכלל

הילדים תחת המגבלות

  מגוון רחב ככל הניתן של

מזון מתאים

  שיתוף פעולה מלא של

ההורים והצוות

סביבה בטוחה= המוסד החינוכי 

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית



סיכום טיפול–אלרגיות בילדים 

אלרגיה קשה עלולה להוביל לשוק אנפילקטי  

!ואף למוות( תגובה אלרגית מהירה וקשה)
!הטיפול חייב להיות מהיר ומידי–במקרה של חשיפה 
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אנפילקסיסינוהל טיפול 

–בחירום 
הצגה במקום בולט וידיעת  

ההנחיות

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית



שימוש מופחת בחטיפים והעלאת המודעות למזון בריא יותר< =

כל הילדים יכולים לשחק בבטחה

 ( 'ממתקים וכו, ללא חטיפים)מפחיתים את האוכל המעובד

ובוחרים אוכל בריא יותר

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית



אלרגיהקליטת ילד עם 

אנו פועלים  , על מנת שנוכל לקלוט את הילד עם המצב הבריאותי המיוחד במסגרת החינוכית

:להלן התקציר לפעולות. ל"בהתאם להנחיות חוזר מנכ

מההוריםמפעיל הצהרון או ישירות /הגןממנהלת –מידע ראשוני קבלת 1.

הרפואית ברורההאבחנה מרופא הכולל את מסמך •

מתן הנחיות להתנהלות  , ייעוץ ראשוני במידת הצורך להתנהלות, לקבלת מידע נוסףשיחה עם ההורים •

.  הפנייה לדיאטנית בקהילה במידת הצורך, מענה על שאלות, במסגרת החינוכית כפי שמפורט בהמשך

תמונת הילד עבור צוות הגן והצהרון  + דף קצר עם הנחיותלבקש מההורים להוציא יש•

נוסף במקום ידוע ובהישג יד  אפיפןלוודא כי ישנו מזרק יש -באלרגיה למזון •

י הערכות מוקדמת והתנהלות שוויונית ככל הניתן"יש להימנע מהחרגה של הילד ככל הניתן ע•

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית

אין להכניס את האלרגן לגן–בגנים בהם ישנו ילד אלרגי 



הנחיות תזונתיות

-על הצוות החינוכי 2.

דרכי ההתנהלות ומזונות  , האלרגיה/הרגישות, יש להכיר את המצב הבריאותי המיוחד

כפי שמופיע בהדרכה–אסורים /מותרים

מאילו מזונות , רגישות/אלרגיה)כולל תמונה , יש לתלות במטבח הנחיות פרטניות לכל ילד

(.  א"טלפון של ההורים וטלפון של מוקד מד, מה לעשות במידה שיש חשיפה, להימנע

חדש/יש לעדכן כל איש צוות מחליף

מנה מיועדת עבורו לארוחת הצהריים*( ברוב המקרים)תהיה –צליאק /לילד עם אלרגיה

יש לוודא את התאמת המנה לילד עם המצב הבריאותי המיוחד*

כולל ממרח סגור ולחם חלופי ברגישות לגלוטן, יש לוודא כי ישנן החלופות המתאימות בגן

 כי אינו טועם מהצלחות של הילדים האחריםיכול לשבת בחברת ילדי הגן ולאכול תוך פיקוח הילד  ,

.וכי האחרים לא מכניסים ידיים לצלחת שלו

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית



מנה מיוחדת–תזונתיות הנחיות 

לוודא כי הילד אוכל את האוכל המיועד עבורו–על הצוות החינוכי 2.

המנה ללא אלרגניים מכסה את האלרגניים הבאים:

גלוטן, מלךקשיו ואגוזי , פיסטוק, אגוזי לוז, ביצים, שקדים, בוטנים, שומשום, סויה, חלב

 אוכל מותאם מהביתמביאים –ילדים עם אלרגיה שאינה מופיעה ברשימה

מומחהללא אישור מפורש מרופא אין לתת לילד לאכול מהאוכל הרגיל בשום מקרה

ואושרשהתקבל במחלקת הבריאות העירונית בלבד ( במקרה של אלרגיהאלרגולוג)בלבד 

י דיאטנית קלינית"ע

 צליאק/המזון שמאושרים לייצר מנה סטרילית עבור ילדים עם אלרגיהספקי:

טייםלאנצ-https://www.lunch-time.co.il/special-courses/

קייטרינג כפיר :https://www.k-kfir.co.il/product-category/%D7%9C%D7%9C%D7%90-

%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9F/

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית

https://www.lunch-time.co.il/special-courses/
https://www.k-kfir.co.il/product-category/%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9F/


אלרגיות

כיתה/הנחיות הזנה לצוותים החינוכיים בגן

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית



צליאק+ אלרגיות מתאימה ל-מנה סטרילית  -ארוחת צהריים 

 או ( בחמגשית)י ספק המזון "צהריים מתקבל מזון סטרילי מגלוטן המסופק עמידי

המביאים אוכל מהביתי ההורים "ע

 הילדיםלהעביר את האוכל הסטרילי לצלחת נקייה זהה לזה של שאר יש

 עבורםלאפשר לילדים אלו לאכול מזון שאינו מיועד אין

 המנהלשמור על סטריליות בעת ההכנה והגשה יש

 שאינו חלק מהארוחה שמיועדת  מזון )סטרילי לב שבזמן הארוחה מזון שאינו לשים

צלחת הילדמגיע אל ( לילד

כיתה/הנחיות הזנה לצוותים החינוכיים בגן

התנהלות עם ילדים במסגרת החינוכית



עיריית הרצליה© 

העירוניתהבריאות מחלקת 
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