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  ב"לפי סדר א :כותבי המדרי

  

   דיאטנית לשכת בריאות חדרה–ואהר 'אגרבייה ג

  המחלקה לתזונה משרד הבריאות,  דיאטנית ארצית בבריאות הציבור –לטמ� חווה א
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   דיאטנית לשכת בריאות עכו–יצחקי דורית 

   דיאטנית לשכת בריאות אשקלו�– הדס טוביאס�  רגב
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  בחר איריס 

     פישוב רונית

סלומו� נחמה
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  פתח דבר

  

ולאחר פניות רבות להדרכת " לאכול ולגדול"בעיקבות ההצלחה והביקוש למדריכי 

תו" מת� , הכנו מדרי" מיוחד למגזר זה, העוסקי# בהזנה בתי הספר של החינו" המיוחד

  . בקרב אוכלוסייה זודגש לקשיי האכילה ומצבי# רפואיי# ותזונתיי# השכיחי#

" המיוחד וכ� התגברו חינושל ה חל גידול במספר הילדי# הנמצאי# במסגרות ע# השני#

אחוז ניכר מהמזו� לו זקוקי# הילדי# מספקות אלו מסגרות . הקשיי# בהזנת# הנאותה

בנוס% . וקשיי# כלכליי# בקרב חלק המשפחות, בגלל שעות ארוכות של שהייה במסגרת

הרגלי אכילה נאותי# לימוד ילדי# גרות החינו" המיוחד מאפשרות למס, ההזנהלמת� 

 המזו� מהווה מרכיב, לכ� . כלי# ליישו# אכילה בהתא# לעקרונות התזונה הנבונהתוקבל

החברתית והרגשית של הנמצאי# במסגרות חינוכיות , בריאות# ורווחת# הגופניתקריטי ב

  . אלו

בי� תזונה , ציאל הגדילה וההתפתחות שלו בי� תזונת הילד למיצוי פוטנהידוע הקשר 

כמו כ� באר& ובעול# .  נכו� ג# בקרב תלמידי החינו" המיוחדלבריאות  ובי� תזונה ללמידה

: המשפיעי# על מצב# התזונתי  מידע על ליקויי# בצריכת מזו� של ילדי# ובני נוערנאס%

, קטניות, # מלאי#דגני, מלח וסוכר והפחתת מזו� עשיר ברזל, שומ� רווי, העדפת שומ�

בנוס% שכיחות ההשמנה ומחלות כרוניות הנובעות ממנה עלתה בארצות . פירות וירקות

  . כל אלה משפיעי# ג#  על אוכלוסיית החינו" המיוחד  .מתפתחות

 תשיפור מערכתי ושיטתי בתזונ ל את הצור"במשרד הבריאות ממצאי# אלה חיזקו 

 שארוחת הצהריי# תהיה מבוססת על  ארוחות כ"תפריט הרכב וגוו� הי שינוי  "הילדי# ע

  .צהריי# בשריות המכילות רמות חלבו�  ושומ� מבוקרי# ורמת ברזל גבוהה יותר

התאמת מרק# מזו� לבעיות , דרישות תזונתיות מיוחדות, החוברת כוללת הרכב התפריט

  .ודוגמאות לתפריטי#, בליעה ולעיסה

  .תאמת לילדי# ע# צרכי# מיוחדי#אנו מקווי# כי מדרי" זה יאפשר מת� הזנה מו
  

  בברכה
  ר זיוה שטל"ד

  מ" ממנהלת המחלקה לתזונה
  שרותי בריאות הציבור

  משרד הבריאות
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  :�ענייניתוכ  

  4..............................................................................................הקדמה

  5.................................................................... ...........למי מיועד המדרי

   5.................................................................................. מטרות המדרי

  5....................................................... בסיס לקביעת הדרישות התזונתיותה

  6..למנות עשירות חלבו ) ברזל, שומ , חלבו (סטנדרטי� נדרשי� של רכיבי תזונה 
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  8......................בניית תפריט שבועימנחי� בתכנו  ועקרונות  ' התפריט השבועי
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  10……....…...……...……………..……………………………ארוחת בוקר

  13…….…......…………….………..…………………ארוחת צהרי� בשרית

  17……...…………...….......………..………………ארוחת צהרי� צמחונית
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  21.........................................................................................ארוחת ערב

  24.….………..…..….....…………...…………חגי�ותכנו  התפריט בחגיגות 

  נספחי�

 25) ...............................2005'1997(המלצות תזונתיות לרכיבי תזונה : 1נספח 

  , משרד הבריאות, הנחיות לתזונה נבונה לילדי� ובני נוער: 2נספח 

 26.................. ......................................................2003, המחלקה לתזונה

  28................................................שעות מומלצות להגשת הארוחות :3נספח 

 29....................................................................חשיבות השתייה : 4נספח 

 30...................................................................גודלי מנה לפירות : 5נספח 

  31.....................................................מזונות העלולי� לגרו� לחנק : 6נספח 

 32........................................תבנית לתפריט שבועי במרקמי� שוני�: 7נספח 

 33.........................................................ריכוז כמויות מזו  נדרשות : 8נספח 

  34...........................................................................סוגי מרקי� : 9נספח 
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  הקדמה

קידו# מצבו , מיצוי פוטנציאל הגדילה שלו, מזו� ותזונה ה# בעלי תפקיד חשוב בהתפתחות הילד

למזו� וג# לאכילה תפקידי# נוספי# הקשורי# ברכישת  .ות כרוניות בעתידהבריאותי ומניעת מחל

פתוח , רכישת הרגלי אכילה, קוגניציה, מיומנויות והיבטי# התפתחותיי# כמו מוטוריקה עדינה וגסה

  .בניית עול# מושגי# ופיתוח השפה, הקניית התנהגות חברתית, )גרייה(החושי# 

 בסיכו� לפתח בעיות בריאות הקשורות בתזונה ולכ� מחייבת תלמידי# בעלי צרכי# מיוחדי# נמצאי#

מעבר לזו הניתנת לתלמידי# במסגרות החינו" , התערבות רבה של שירותי# רפואיי# וטיפוליי# אחרי#

  .  הרגיל

עוד% משקל או , תת משקל, עיכוב בגדילה, הבעיות התזונתיות השכיחות ה� עליה בדרישה לאנרגיה

, אינטראקציה בי� תרופות למזו�, בעיות עיכול וספיגת מזו�, טורי של הפהקושי בתפקוד מו, השמנה

  . חניכיי# ועוד, מחלות פה שיניי#, עוד% תאבו�/חוסר

, מצבי# בריאותיי# אלו מחייבי# התייחסות תזונתית מיוחדת של צוות רב מקצועי הכולל תזונאיות

בעת שהות# של התלמידי# במסגרות . מרפאי# בעיסוק ואחרי#, קלינאיות תקשורת, אחיות, רופאי#

החינו" המיוחד ה# מקבלי# ארוחות אשר צריכות לעמוד בסטנדרטי# על מנת להבטיח את העקרונות 

קיימת חשיבות , בנוס%. יחד ע# בטיחות המזו� ותברואה נאותה) א"מג(יזו� איוו� וג, ינו�מהתזונתיי# של 

  .ומעקב אחר צריכת המזו� בישולו והגשתו, רכישת המזו�, רבה בתכנו� תפריטי#

אספקת מזו� הולמת וניטור אחר מדדי# תזונתיי# יסייעו בשמירה על מצב# הבריאותי והתזונתי של 

  . התלמידי# וימנעו התפתחות מחלות כרוניות בעתיד

  .מוגש בזה מדרי" הזנה למסגרות החינו" המיוחד, לפיכ"

נתיות אישיות לטיפול בילדי� ע� בעיות אינו מספק הנחיות תזו, מדרי זה אינו נות  מענה פרטני

  .  רפואיות הדורשות התייחסות תזונתית מיוחדת ואינו מהווה תחלי. לייעו- רפואי אישי

, תוספת קלורית מוגדרת, דל גלוט�: אשר זקוקי# לדיאטה מיוחדת כמו, תלמידי# ע# צרכי# מיוחדי#

, בכתב על ידי רופא מטפל, על כ", שתיספקו לבית הספר הנחייה מפור, מרק# ייחודי ואחר, דל שומ�

  .דיאטנית או קלינאית תקשורת

  

לאכול "מומל& להשתמש במדרי" ,  6ילדי� בחינו המיוחד מתחת לגיל לש# קביעת גודלי מנה עבור 

משרד הבריאות , 2006ספטמבר "  תדרי" להזנת תינוקות פעוטות וילדי# במסגרות חינוכיות�ולגדול

  . לי#ומשרד הרווחה בהוצאת אש
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  ?מי מיועד המדריל

 .מנהלי# ומפקחי# במסגרות החינו" המיוחד  .א

             , מבשלות, טבחי#(עוסקי# בתכנו� התפריט המוסדי והכנת מזו� במסגרות החינו" המיוחד   .ב

 )אמהות בית        

 .אנשי רכש או קנייני# או ספקי מזו�  .ג

 , קלינאית תקשורת, אחות, אטניתדי, רופא(אנשי מקצוע העוסקי# בגדילה והתפתחות הילד   .ד

 )מרפאה בעיסוק, פיזיוטרפיסטית            

  

   : ושימושי� אפשריי� במדרימטרות

  .להבטיח תזונה העונה על הצרכי# התזונתיי# של ילדי החינו" המיוחד  .א

 .לסייע בתכנו� תפריט שבועי למסגרות החינו" המיוחד  .ב

תכנית תזונתית פרטנית באמצעות שימוש לסייע בידי דיאטנית בשירותי הבריאות לקבוע   .ג

 . בהמלצות המזו� במסגרות אלו

  

  

  :הבסיס לקביעת הדרישות התזונתיות

  , )1נספח ( )2005�DRI's) 1997  �ההמלצות התזונתיות לרכיבי תזונה מתו" ה. א

  ,)2נספח  (2003 המחלקה לתזונה ,  משרד הבריאות,הנחיות לתזונה נבונה לילדי# ובני נוער. ב

  משרד , שירותי המזו� והתזונה,  מדרי" הזנה לילדי# ובני נוער במוסדות חינו","לאכול ולגדול"  מדרי" .ג

  .2003, הבריאות    

התלמידי# נמצאי# במש" רוב .  ע# הגילהמשתנההצריכה האנרגתית הנדרשת את הטבלה הבאה מדגימה 

 מהדרישה האנרגתית 90% לה#  יש לספק,לכ�. שעות היו# האפקטיביות לאכילה במסגרת החינוכית

  .יש להנחות את ההורי# להשלי# את עשרת האחוזי# הנוספי# בבית בשעות הערב. הנדרשתהיומית 

  הצור באנרגיה לפי גיל: 1טבלה 

  

  גילאי�

  שנים

אנרגיה צריכת 

  *   בקלוריותתיומי

 מצריכת 90%'כ
האנרגיה היומית 

  **בקלוריות

6'8  1530  1380  

9'13 1890 1670 

14'18 2100 1890 

19'21***  2400  2200  

  . בטווח גילאי# מסוי#לכל הילדי# האנרגיה המומלצת ליו# של#  – צריכת אנרגיה יומית *  

 במש" שהות# במסגרות לתלמידי#האנרגיה המומלצת  – מצריכת האנרגיה היומית בקלוריות 90%'כ **

 .המגישות ארוחת ערבחינוכיות 
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 לכ  יש להגיש .יותר) ל"קק( קילו קלוריות 300 'זקוקי� לכ 19'21תלמידי� בגילאי� *** 

 ולהוסי. בכל יו� שתי פרוסות לח� 18'14לתלמידי� אלה תפריט על פי קבוצת  הגיל 

  . וכוס חלב

  

  :  מהאנרגיה היומית %'מומל- לחלק את הארוחות לפי הצור ב

   מהאנרגיה בארוחת הבוקר25%

   מהאנרגיה בארוחת הצהרי33%#

  רגיה בארוחת המנחה מהאנ10%

   מהאנרגיה בארוחת הערב22%

  בבית או במסגרת החינוכית,  מהאנרגיה המומלצת לכל תלמיד10% �יש צור" בהשלמה של  כ

  

  

  סטנדרטי� נדרשי� של רכיבי תזונה למנות עשירות חלבו  
  גבוה ג� ברזל במינוהמספקת מנה עשירה בחלבו  , מידי יו�  ,צהרי� בארוחה הכוללהתפריט השבועי 

מאחר שה� עשירי� בחלבו  בעל ער , יש להעדי. את המזונות מהחי על המנה הצמחונית. יחסית

שומ  וברזל במזונות , הטבלה להל  מציינת את ערכי החלבו . ביולוגי גבוה ובברזל בעל ספיגה טובה יותר

  .  בו  נבחרי�לעשירי ח

למנות עשירות חלבו                            ) ברזל, שומ , חלבו (סטנדרטי� נדרשי� של רכיבי תזונה  :2טבלה 

  ) גר� מזו  מוכ  לאכילה100(

  

  חלבו   

  בגר�

  שומ  

  בגר�

  ברזל

  במיליגר�

  3.5�2.0  13�6  29�24  בקר/ **עו%/הודו: *בשר

  2.3�1.3  20�13  18�13  בקר / עו%/הודו: *בשר טחו�

  1.4�1.1  10  15�13  )ללא עצמות (*דג

  2.0�1.8  15�10  18�13  מנה צמחונית

  חלבו  בעל ער ביולוגי גבוה        * 
  להודו ובקר גבוהי� יותר, 2.5'1.5ערכי ברזל מינימליי� לעו.          **  
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  מרקמי מזו  

מאחר . לא פחות מהתייחסות לסוגי המזונות המוגשי� והרכב� התזונתיאופ  הגשת המזו  חשובה 

המטרה היא ; יש לתת על כ את הדעת, יסה או בליעה שונותשחלק מהילדי� לוקי� ג� בבעיות לע

אסתטיקה בהגשה , צבעו, טעמו, גיוו  המזו : תחומי� כמולספק מזו  במרק� המתאי� ללא פגיעה ב

  . וההרכב התזונתי

    .להל  רשומי� הגדרות של סוגי המרקמי� השוני� ודוגמאות ליישו�

ילדי# , לעיסה או בליעה מיוחדות מזו� המיועד לילדי# ללא בעיות –מזו  מוצק  •

  .חיי#ופירות ירקות , שניצל, לח# אחיד: המסוגלי# לאכול מזו� מוצק כגו�

•  ע# בעיות לעיסה או המיועד לילדי# , טבול ברוטב/ מבושל, מזו� חתו" –מזו  ר

                               . יהי בעזרת פומפגררל, לחתו" לקוביות, ית� למעו" את המזו� בעזרת מזלגנ. בליעה

דגני בוקר ,  מפוררת במזלגהגבינה מלוח,  ירקות מגוררי# בפומפיה גסה או דקה:ותדוגמא

רסק , ירקות מבושלי#, מחית תפוחי אדמה, קציצות, מושרי# בחלב או לח# טבול בעגבנייה

 .פירות מבושלי#, פירות

להחלי% ירקות חיי# נית� , כאשר לא נית� להציע ירקות חיי# במרק# ר", בארוחת בוקר

 . בפירות חיי# מעוכי#

המיועד לילדי# ע# בעיות לעיסה ,  מזו� אשר עבר טחינה בבלנדר– )טחו (מזו  דייסתי  •

 מהמרק עד מינימו� נוזלי� להוסי.בעת טחינת מרכיבי הארוחה המוצקי# יש . או בליעה

  .סמי"�לקבלת מרק# דייסתי

 ה לחוות מגוו�/כדי לאפשר לילד, ) האפשרבמידת (חשוב לטחו� כל מרכיב בארוחה בנפרד

  .טחינת המזו� תעשה סמו" ככל האפשר להגשת הארוחה. של טעמי# וצבעי#
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  התפריט השבועי

בניית התפריט השבועי תעשה על פי הטבלאות . פרק זה מסייע לבניית תפריט יומי ושבועי לפי ארוחות

  :המפורטות לכל אחת מהארוחות

פריטי המזו� ומספר ,  מתארת את מרכיבי הארוחה"המזו  בארוחהתדירות פריטי "טבלת  �

גיוו� התפריט שונה ולכ� לכל אחד מ� המרכיבי# תרומה תזונתית . הפעמי# שיש להגיש# במהל" השבוע

  .אספקת הצרכי# התזונתיי# של הילדי#יבטיח היומי והשבועי 

, ה לכל פריט מזו� מפרטת את גודל המנה המומל& להגש"הגדרת גודל מנה להגשה"טבלת  �

 .מותא# לגילאי# השוני#, במשקל או בנפח

  

  : ארוחותארבע כולל יומיהתפריט ה

  חלביות ארוחות  �מנחה וערב  , בוקר

  בשריתארוחה  �צהרי#  

רישו# התפריט יכלול את שעות הארוחות כמקובל ). 3נספח " (שעות מומלצות להגשת הארוחות"לעזרתכ# 

  .  במסגרות חינוכיות

 ימי# עבור ארוחת צהרי# חמישה ומ, עבור ארוחת בוקר פעילות ימישישהממורכב  שבועיה תפריטה

    .ארוחת מנחה וארוחת ערב

 . המלצה לתפריט במרק# מזו� מוצק ומרק# ר" מופיע בנפרד לכל ארוחה

  
  :בניית תפריט שבועימנחי� בתכנו  ועקרונות 

  .גיוו  במרכיבי הארוחה בכל יו� ובמש השבוע .1

 .   פריט במרקמי מזו  בהתא� למסוגלות האכילה של הילדי�תכנו  ת .2

  . להמעיט בטיגו�מומל&. צלייה, אפייה, אידוי, בישול: שימוש במגוו  שיטות בישול .3

  .אורז אדו# ושעועית צהובה, קציצות דגי#, מרק אפונה, לדוגמא: גיוו  צבעי� בארוחה .4

  תוגש ע# )  קציצות ברוטב עגבניותלדוגמא(מנה ע# רוטב : התאמה בי  המנות המוגשות בארוחה .5

  )לדוגמא אורז או פירה(תוספת אשר יכולה לספוג את הרוטב    

 על מנת להבטיח את כל צורכיה# של הילדי# ואת עקרו� , תפריטי� דו שבועיי� מומל& לעבוד ע# .6

 .גיוו� המזו�  

 רי מזו� מעובדי# מוצ. מומל- להימנע ככל האפשר מרכישת מוצרי מזו  מעובדי� ומוכני� לשימוש .7

   .צבעי מאכל ועוד, חומרי# משמרי#, מלח, מכילי# כמויות גדולות של שומ� רווי  

 .  לא מומל& להגיש יותר ממנה אחת לשבוע של מזו� מעובד

 )4נספח (  סוכר יוגש ללא תה . מומל& להגיש מי#: שתייה .8

  .5%מעדני# עד , 3%יוגורט עד , 1%חלב  : מומל& להשתמש במוצרי חלב רזי#: אחוזי שומ  .9

  .אי� להגיש ביצת עי� או ביצה רכה, יש להגיש ביצה מבושלת היטב: ביצי� .10

 .מי#  יוכ� על בסיס חלב פרה ללא שוקו,  בסיד�העשירי# מוצרי חלב רכוש ל&מומל:  מוצרי חלב .11

  . סוגי# שוני# בשבוע3 יוגשו לפחות :ירקות .12

 )5מנה מומלצי# של פירות בנספח גודלי ( סוגי# שוני# בשבוע 3יוגשו לפחות :  פירות .13
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  6 ראה נספח  �טיפול נכו  במזונות העלולי� לגרו� חנק .14

  

, י ירקות צבעוניי#"נית� לקשט את כלי ההגשה ואת צלחות האוכל ע: הגשת המזו  בצורה אסטטית ויפה

מזמינה לבחור כלי אוכל וכלי הגשה נאי# לש# יצירת אווירה יש . או עשבי תבלי� טריי#, תבליני# שוני#

 .הליונעימה לאכ

  
  :ציוד נדרש במסגרות הזנה וספקי מזו  לש� הבטחת יישו� מיטבי של המלצות המדרי

  . גר1# גר# בדיוק של 250 מאזניי# לשקילת מזו� עד  •

  .ל" מ15�5כפיות וכפות מדידה לפי סטנדרטי# בינלאומיי# בנפח  •

 אשר גודל המנה בטבלאות מופיע   כ.ל" מ240כוסות מדידה לפי סטנדרטי# בינלאומיי# בנפח של  •

  .ל" מ240      בכוסות הכוונה לכוס סטנדרטית של 

 .בשרי וחלבי, שני מכשירי בלנדר לטחינת מזו   •

 י הצוות המקצועי " תותא� באופ  פרטני לכל ילד ע'� ועוד"סכו, התאמה פרטנית של סוגי הצלחות •

  .      של המסגרת

  
  

  :שלבי� בבניית תפריט שבועי

  ,למשל ארוחת בוקר, ת הארוחה הרצויהבחרו א  .א

 ,מצאו את טבלת התדירויות המתאימה לארוחה שבחרת#  .ב

 את פריט המזו� בהתא# לתדירות הרשומה ליד מרכיב ) 7נספח (שבצו בטבלת התפריט הריקה   .ג

 ,     הארוחה

 ,ודאו כי כל מרכיבי הארוחה הרשומי# בטור הימני של הטבלה מופיעי# בארוחה שאת# מתכנני#  .ד

 .רו לארוחה הבאה ותכננו אותה באותו אופ�עב  .ה

 

  :שלבי� בחישוב כמויות מזו  נדרשות

  :לאחר בניית התפריט השבועי

  ,בחרו את הארוחה הרצויה  .א

 ,בחרו את קבוצת הגיל המתאימה  .ב

 ,מצאו את טבלת הגדרת גודל מנה להגשה  .ג

 ,ודאו את מספר הסועדי# בארוחה זו  .ד

 , פריט מזו� המופיע בתפריט שבנית#הכפילו את מספר הסועדי# בגודל המנה של כל  .ה

 שבוע וחודש , לתכנו� רכישת כמויות מזו� לארוחה" ריכוז כמויות מזו� נדרשות "8היעזרו בנספח   .ו

 .      ימי#
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  רוחת בוקרא

  . בשישה ימי פעילות את תדירות פריטי המזו� מכל מרכיב ארוחת בוקר תארתטבלה מה

                           , מוצרי חלב( ממרכיבי הארוחה הרשומי# אחדפריט מזו� יש לכלול  בארוחת הבוקר

  . בהתא# לתדירות פריטי המזו� בכל מרכיב ארוחה) ירקות ושתייה, דגני#, תוספות וממרחי#

  

   עבור שישה ימי פעילות–תדירויות פריטי המזו  בארוחת בוקר 

  ימי�6 ' תדירות ב פריטי מזו  מרכיבי הארוחה

/ מתבלי גבינה/ 'גבינת קוטג/ גבינה לבנה

מעד� /  יוגורט  ע# פרי/לב�/ יוגורט/ חלב

 שוקו/ חלב

5   

  מוצרי חלב 

 

 1 מותכת / חצי קשה / קשה גבינה 

   דגני�  5  חלה/ פיתה/ לחמנייה/ לח# אחיד

  1  דגני בוקר

 / שקשוקה/חביתת ירק/ חביתה/ ביצה קשה

 חביתה אפויה

2 

 2 סלט חומוס/ נהטו/ סרדי�

  

 תוספות וממרחי�  

 2 * ללא גרעיני# זיתי#/ אבוקדו/ טחינה

 6 ירקות חיי# ירקות

 6 מי# שתייה

  יש לחתו" את הזיתי# או להגיש ממרח זיתי#  . נית� להגיש זיתי# ללא גרעיני# כתוספת לארוחה      * 
 .               בהתאמה ליכולת הלעיסה והבליעה של התלמידי#

  :     דגשי�

 ).חמיונית לממר, שמ� לטיגו�, שמ� לסלט(כחלק מהארוחה שמ�  תוספת  יש לקחת בחשבו� �שמ�  •
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   ארוחת בוקר 'גודל מנה להגשה

טבלה קובעת את גודל המנה המומל& להגשה של כל פריטי המזו� בארוחת בוקר לפי מרכיבי הארוחה ה

  .השוני# בהתא# לקבוצות הגיל

  

  בוקרוחת  אר' לפי גילהגדרת גודל מנה להגשה

  

  

   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 : או בחור%/לתלמידי# אשר אוכלי# מזו� ר" ו, במידת הצור",  יינתנו– דייסות

 יש להשתמש בגודל מנת חלב הרשומה ). ללא תוספת מי# ( בסיס חלביוכנו על  .א

  .שה לפי גיל       בטבלת גודלי מנה להג

 .ורבי#מעדגני# , תירס, כוסמת, אורז, שיבולת שועל, סולת � סוגי דגני# לגיוו�  .ב

 ,                                ל חלב" מ180 � גר# ל23, ל חלב" מ150 � גר# ל19: גודל מנת הדגני# למנת חלב הוא  .ג

 .יש להשלי# בלח# וממרח,  במידת הצור".  ל חלב" מ200 �  גר#  ל25

  . פעמי# בשישה ימי פעילות3סות יוגשו עד דיי  .ד

  

  גודל מנה להגשה
  לפי גיל

מרכיבי 

  הארוחה

   פריטי מזו 

6'8  9'13  14'18  

מתבל / 'גבינת קוטג/ גבינה 

    גבינה

30  50  50  

  200  180  150  )ל"מ (שוקו/ חלב 

/ לב�/ יוגורט ע# פרי/ יוגורט 

  )ל"מ (מעד� חלב 

125  150  150  

  30  30  15   מלוחה/ גבינה צהובה

  

  

מוצרי חלב 
  בגר#

  25  25  15   גבינה מותכת

  60  60  60   חביתה/ ביצה קשה

  30  30  30   סרדיני#/ טונה

  20  20  20  חומוס 

  20  20  20   טחינה/ אבוקדו

  
תוספות 

  וממרחי�
  בגר#

  7  7  5   מיונז/ שמ� 

  90  60  60  / לח# אחיד

  90  60  60    חלה/  לחמנייה / פיתה 

  דגני�
  בגר#

  60  45  30   דגני בוקר

  רקותי
  בגר#

  150  150  100    ירקות חיי#

  מי# חופשי   מי#   שתייה



 

 13

  

  

  

  שבועי ארוחת בוקרתפריט דוגמא ל

  

מרכיבי   'א  'ב  'ג  'ד  'ה  'ו
  הארוחה

מתבל גבינה   'גבינת קוטג
לבנה ע# 
פפריקה 
  מתוקה

מתבל   1%חלב   גבינה צהובה
גבינה 

ע# בצל 
  ירוק

גבינת 
  'קוטג

  מוצרי חלב 

סלט ביצי#   סלט חומוס  אבוקדו
  קשות

סלט   חביתה  טחינה
  טונה

תוספות 
  וממרחי�

לח#   דגני בוקר   לח# אחיד  לח# אחיד  לח# אחיד
  אחיד

לח# 
  אחיד

  דגני�

סלט כרוב 
  וגזר

סלט   סלט ירקות
  מלפפוני#

סלט 
  ירקות

סלט 
  גזר

סלט 
  עגבניות 

תפריט 
  רגיל

תפריט   פירות העונה מגוררי# או מרוסקי#/מגוו� ירקות
  ר

  
  ירקות

  שתייה  מי#  מי#  מי#  מי#  מי#  מי#
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  ארוחת צהריי� בשרית

 בשרית ארוחת צהריי�  מתארת את התדירות הנדרשת של פריטי המזו� מכל מרכיב של הטבלה

  . ימי פעילותבחמישה

מנה עשירת , מרק( אחד מכל מרכיבי הארוחה הרשומי# פריט מזו�בארוחת הצהריי# יש לכלול 

ות של פריטי המזו� הכלולי# בכל מרכיב בהתא# לתדיר) פירות ושתייה, ירקות, דגני#, חלבו�

  . ארוחה

  

  תדירות פריטי מזו  בארוחת צהרי� בשרית בחמישה ימי פעילות

 מרכיבי הארוחה פריטי מזו   ימי�5 'תדירות ב

 מרק  ירקות ע# קטניות  5

  /חזה עו%/ חזה הודו 2

כרעיי# /  שיפודי עו%/ שיפודי הודו

 בתנור

  בקר / הודו : טחו�בשר  1

 )קבב/ המבורגר / קציצות(

 שניצל עו% 1

 קציצות דג)/ פילה(דג ללא עצמות  1

  

  

  מנה עשירת חלבו  

   תפריט בשרי

 

 תירס / כוסמת/ גריסי#/ אורז 1

  

2 

  קוסקוס/סולת / בורגול

 ספגטי/ מקרוני/ פתיתי#

 תפוח אדמה  2

  

  

  דגני� 

 

  ירקות חיי#  / מאודי#/ירקות מבושלי# 5

  פירות פירות חיי#  5

 שתייה מי# 5

  
  

  :דגשי�

אפונה , עדשי#, פולי סויה,  יבשהשעועית, חומוסהרכב המרק כולל ירקות ע# קטניות כמו  •
 .9  נספחב, מרקי#דוגמאות ל. יבשה

  .קטניות אינ� מחליפות מנה עשירת חלבו� •
  

   

  



 

 15

  גודל מנה להגשה בארוחת צהריי� בשרית

בשרית המומל& להגשה של פריטי המזו� בארוחת צהריי# טבלה מתארת את גודל המנה ה

  . עבור חמישה ימי פעילותהתא# לקבוצות הגילב

  

  צהרי� ארוחת ' לפי גילהגדרת גודל מנה להגשה

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  גודל מנה להגשה
  לפי גיל

מרכיבי 
  הארוחה

  

       פריטי מזו 
6'8  9'13  14'18  

  300  250  200  ירקות ע# קטניות   ל"בממרק 

                 /חזה עו%/ חזה הודו

  שיפודי עו%  / שיפודי הודו

100  120  120  

  120  120  100  ) עור ועצמותללא(כרעיי# עו% 

  בקר / הודו –טחו� 

  ) קבב/ המבורגר / קציצות(

100  120  120  

  120  120  100  שניצל עו% 

  

מנה עשירת 

  בגר�חלבו  

 אפוי או פילה(דג ללא עצמות 

   )קציצות דגי#/ מבושל 

120  150  150  

/ כוסמת/ גריסי#/ חיטה/ אורז  כוס דגני� 

  /קוסקוס/סולת / בורגול

    /ספגטי/ מקרוני/ פתיתי#

  תירס / א"תפו

  

  

1  

  

  

1.25  

  

  

1.5  

 /מבושלי# / חיי# ירקות    בגר�ירקות 

  מאודי# 

100  150  150  

  1  1  1  פרי העונה   במנותפירות 

  מי� חופשי  מי#   שתייה
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   ארוחת צהריי� בשרית 'גודל מנה לפני בישול 

 את גודל המנה המומל& של פריטי המזו� הדרושי# מתארת" גודל מנה לפני בישול"הטבלה 

בקביעת טבלה זו יכולה לסייע . בהתא# לקבוצות הגיל, )גולמי (לפני הבישוללארוחת צהריי# 

  . ותהמנות המוגשבתכנו� המצרכי# הדרושי# להכנת כמות ו

  

  צהרי� בשרית ארוחת '  לפי גיללפני בישול  הגדרת גודל מנה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  גודל מנה מזו  גולמי 
  לפני בישול

  לפי גיל

    

מרכיבי 
  הארוחה

  

  פריטי מזו 

6'8  9'13  14'18  

  9ראה נספח   ירקות ע# קטניות  ל"בממרק 

/ שיפודי הודו/חזה עו%/ חזה הודו

  שיפודי עו%  

110  135  135  

  240  240  200  )ע# עור ועצמות(כרעיי# עו% 

  בקר / הודו –טחו� 

  )קבב/ המבורגר / קציצות(

125  150  150  

  135  135  110  חזה עו% להכנת שניצל עו%

  

מנה 

עשירת 

  בגר�חלבו  

  180  180  144  פילה (דג ללא עצמות  

  75  63  50  אורז 

  53  44  35   קוסקוס/ בורגול

  120  100  80  סולת/ פתיתי#

  90  75  60  ספגטי

  38  31  25  חיטה

  60  50  40  כוסמת/ גריסי# 

  
  
  

  בגר�דגני� 

  255  213  170  תירס/ א"תפו

   בגר�ירקות   185  185  125  מבושלי# או מאודי#

  165  165  110  ירקות חיי#  

פירות 
  במנות

  5ראה נספח   פרי העונה 
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   תבשריי� ארוחת צהר  שבועי תפריטדוגמא ל

  
  ה

  
  ד

  
  ג

  
  ב

  
  א

                       
יו�                  
  מרכיב ארוחה

גזר ע# 
  אפונה יבשה

עגבניות ע# 
  שעועית לבנה

ירקות מעורבי# 
  ע# חומוס

דלעת ע# עדשי# 
  כתומי#

ירקות 
מעורבי# ע# 
  שעועית חומה

  מרק

רולדת הודו   שניצל עו%
  ברוטב

 בקרקציצות 
   עגבניותוטבבר

תפריט   קציצות דג   בדבשעו% חזה
  רגיל

קציצות עו% 
  ברוטב

קציצות הודו 
  ברוטב

 בקרקציצות 
   עגבניותוטבבר

 עו%קציצות מ
  ברוטב

תפריט   קציצות דג
  ר

מנה 
עשירת 

  חלבו 

פתיתי# ע#   אורז צהוב
  בצל

פסטה ברוטב   א"פירה תפו  קוסקוס
  עגבניות

  דגני�

קישואי# 
  ברוטב

סלט 
  מלפפוני# חי

גזר גמדי ע#   סלק מבושל   סלט עגבניות
  מי& תפוזי#

  ירקות 

תפריט   אגס  אפרסק  בננה  משמש  תפוח ע&
  רגיל

תפריט   פירות מגוררי# או מרוסקי#
  ר

  
  ירותפ

  שתייה  מי#  מי#  מי#  מי#  מי#
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    ארוחת צהרי� צמחונית
  

פי שאר המנות יהיו ל, תינת  רק לפי הצהרה ודרישה מפורשת של ההורי� בכתב :מנה צמחונית

  .טבלת ארוחת צהרי# בשרית

  .  לשיפור ספיגת הברזל שמקורו בצומחCבארוחה צמחונית יש לתת ירק או פרי עשיר בוויטמי� 

  
   עשירת חלבו  מ  הצומח  בחמישה ימי פעילות                  גודל מנהתדירות והגדרת 

  צמחוניתארוחת צהרי� 

                           

 בגר#  מ  הצומחנה עשירת חלבו מ                   

  גודל מנה להגשה

 לפי גיל

  תדירות  פריטי מזו 
6�8  9�13 14-18  

, אפונה, עדשי#, שעועית יבשה: קטניות

  *פשטידת גבינה/ פלאפל כדורי# / חומוס

2 100 100 120 

 גולש מפתיתי סויה או מטופו/ קציצות

נקניקיות / המבורגר/ קבב/ שניצל

 *מהצומח 

2 100 100 120 

קציצות דג / מבושל) פילה(דג ללא עצמות 

  *מבושלות

1 100 120 120 

 50 40 40 לפני בישולקטניות גודל מנה בגר# 

    
  :דגשי�

   מזו� מתועש או חצי מוכ�לא יותר מפעמיי# בשבוע  
  .מנות אלו מחליפות מנות בשר בארוחת הצהרי# הבשרית* 
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  ארוחת מנחה

בחמישה ימי  מנחה תהנדרשת של פריטי המזו� מכל מרכיב של ארוחטבלה מתארת את התדירות ה

  . פעילות

 פירות, כרי" ע# ממרח או עוגה(אחד מכל מרכיבי הארוחה הרשומי# פריט מזו�  יש לכלול הבארוח

  . בהתא# לתדירות פריטי המזו� בכל מרכיב ארוחה) ושתייה

  . ומעלה בלבד14מוצרי חלב יינתנו לבני נוער מגיל 

  

   עבור חמישה ימי פעילות–ארוחת מנחה ת פריטי מזו  בתדירו

  

 5 'תדירות ב פריטי מזו  מרכיבי הארוחה

 ימי�

 4 פיתה/ לחמנייה/ לח# אחיד דגני�

  ' גבינת קוטג/ גבינה לבנה ' ממרח א

 סלט חומוס/ אבוקדו/ סלט טחינה

3 

  

  

  

כרי ע� 

 ממרח

ממרח / טחינה ע# קקאו או דבש 'ממרח ב

 שוקולד/ הריב/ בוטני#

1 

עוגת / עוגת פירות/ עוגה בחושה עוגה

 עוגיות/ גבינה

1 

 5 פרי העונה פירות

 5 מי# שתייה

  

 :דגשי�
 .יש להתייע& ע# דיאטנית מוסמכת, במקרי# בה# לא נית� לתת מנה חלבית בארוחת מנחה
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   ארוחת מנחה'גודל מנה להגשה 

טי המזו� בארוחת מנחה לפי מרכיבי טבלה מתארת את גודל המנה המומל& להגשה של כל פריה

  . הארוחה השוני# בהתא# לקבוצות הגיל

  

  מנחה ארוחת ' לפי גילהגדרת גודל מנה להגשה

  גודל מנה להגשה
  לפי גיל

  

מרכיבי 

  הארוחה

  )שני�(גיל 

  

  פריטי מזו 
  

6'8  

  

9'13  

  

14'18  

ממרח 

  'א

  בגר�

 /'גבינת קוטג/ גבינה

/ ה סלט טחינ /חומוס

   אבוקדו

20  30  30  

ממרח 

  'ב

  בגר�

/ טחינה ע# קקאו

/ טחינה ע# דבש

/ ריבה/ ממרח בוטני#

  שוקולד

15  20  20  

  

  

 כרי

ע� 

  ממרח

  דגני�

  בגר�

  60  60  30  לחמנייה / לח# אחיד 

  עוגה

  בגר�

עוגת / עוגה בחושה

/ עוגת גבינה/ פירות

   עוגיות

80  100  100  

  פירות

  במנות

  1  1  1  פירות חיי#

  שימי# חופ  מי#   שתייה
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  דוגמא לתפריט שבועי ארוחת מנחה

  

  
  ה

  
  ד

  
  ג

  
  ב

  
  א

                       יו�                  
  מרכיב ארוחה

 לח# אחיד 
ע# גבינת 

  'קוטג

לח# אחיד 
  ע# חומוס

לח# 
אחיד ע# 

  גבינה

לח# 
אחיד 
ע# 

  ריבה

עוגת תפוחי 
  ע&

כרי ע� ממרח או 
  עוגה

פריט ת  בננה  אגס  תפוח ע&  אפרסק  מלו�
  רגיל

תפריט   פירות מגוררי# או מרוסקי#
  ר

  
  פירות

 3%יוגורט   שוקו
  ע� פרי

מעד  
  חלב

מוצרי חלב ניגר   יוגורט   חלב 
   * ומעלה14לגילאי 

  
  שתייה  מי#  מי#  מי#  מי#  מי#

  
  
. נובעת מהעלייה בדרישה הקלורית ביממה14תוספת מוצר חלב מגיל * 
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  ארוחת ערב

      .הנדרשת של פריטי המזו� מכל מרכיב של ארוחת ערבטבלה מתארת את התדירות ה

תוספות ,  מוצרי חלב(אחד מכל מרכיבי הארוחה הרשומי# פריט מזו� בארוחת הערב יש לכלול 

בהתא# לתדירות של פריטי המזו� הכלולי# בכל ) מנה מורכבת ושתייה, ירקות, דגני#, וממרחי#

  . מרכיב ארוחה

  

  ב בחמישה ימי פעילותתדירות פריטי מזו  בארוחת ער

               תדירות 
  ימי�5 'ב

 מרכיבי הארוחה פריטי המזו 

/ 1% חלב /5%' גבינת קוטג / 5%גבינה לבנה  4

 ע# 3%יוגורט  / 3%יוגורט / לב�/ מעד� חלב 

דייסה על בסיס / שוקו על בסיס חלב/ פרי

  חלב

לט ס/ טחינהסלט חציל ב/ סלט חומוס 1

/ טונה / סרדיני#/אבוקדוממרח / טחינה 

 סלט ביצי#

  

  ממרחי� ומוצרי חלב

 

 דגני� חלה / פיתה/ לחמנייה/ לח# אחיד 5

 ירקות ירקות חיי#  5

/ פשטידת ירקות ע# גבינה/ פשטידת גבינה 5

/ לזניה / פיצה/ פשטידת אטריות ע# גבינה

             / ע# גבינהאטריות / כופתאות גבינה

/ ס גבינה 'נצבלי/  בשמנת א מוקר#"תפו

 כדורי פלאפל 

  

 מנה מורכבת חמה

 שתייה  מי#  5

  
  :דגשי�

   שמ� או מיונז יינתנו כתוספת לארוחה מדי יו#
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  ארוחת ערב
  

 לפי מרכיבי הארוחה השוני# בארוחת ערב את גודל המנה להגשה של פריטי המזו� קובעתטבלה ה

  . בהתא# לקבוצות הגיל

  
   וחת ערב אר' לפי גילהגדרת גודל מנה להגשה

  ???הא� הטבלה בכוונה הפוכה

   שומ 1%שוקו יוכ  מחלד  1

 :דגשי�
   הוגשה ביצה בבוקרלאביצה תוגש בארוחת ערב ביו# בו 

  

  גודל מנה להגשה
  לפי גיל

  
מרכיבי 
  הארוחה

    

  פריטי מזו 
6'8  9'13  14'18  

  150  150  100  )ל"מ (1 שוקו/ 1%חלב 

/ 3%יוגורט / מעד� חלב

  )ל"מ (לב�/  ע# פרי3% יוגורט

125/150  125/150  125/150  

/ 5%' וטגגבינת ק/ גבינה 

  חומוס 

40  50  60  

  60  50  40  סלט חצילי# בטחינה 

 /טחינה / טונה/סרדיני# 

  אבוקדו

20  30  40  

  

  

  

מוצרי חלב 

  וממרחי�

  בגר#

  60  60  30  ביצה 

  דגני�

  בגר#

  30  30  30  פיתה /חלה / לח# אחיד 

  ירקות

  בגר#

  150  100  100   ירקות חיי#

  120  100  70  פיצה 

/ ירקותופשטידת גבינה 

 / ואטריות ינהפשטידת גב

 ס'בלינצ/ פשטידת גבינה

  גבינה

80  100  120  

  100  80  60  )'ג(כדורי פלאפל 

  

  

  

מנה 

  מורכבת

 בתוספת א מוקר#"תפו

  )'ג(שמנת 

100  125  150  
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  דוגמא לארוחת ערב

    א  ב  ג  ד  ה
ה גבינה לבנ  סלט טונה

5%  
גבינת 
  5% 'קוטג

סלט 
חצילי# 
  בטחינה

 חלב מוצרי  אבוקדו
  וממרחי�

  דגני�  לח# אחיד  לח# אחיד   לח# אחיד  לח# אחיד  חלה מתוקה
  

ירקות 
  חתוכי#

סלט גזר 
  מתוק

סלט כרוב 
  וגזר

סלט   סלט ירקות
מלפפוני# 
  ע# שמיר

תפריט 
  רגיל

יט תפר  פירות העונה מגוררי# או מרוסקי#/מגוו� ירקות
  ר

  
  

  ירקות

א מוקר# "תפו
  בשמנת

  

פשטידת 
גבינה ע# 

  ירקות

כדורי   פיצה
  פלאפל

פשטידת 
גבינה ע# 

  אטריות

  מנה מורכבת

  שתייה  מי#  מי#  מי#  מי#  מי#
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  .חגי�ותכנו  התפריט בחגיגות 

  

.  תופסי# חלק משמעותי במסגרת חינוכיתי#חגיגות שונו  מועדי#אירועי# מיוחדי# כגו� חגי#

התייחסות מיוחדת נדרשת בתכנו� תפריט . ללי# מזו� שונה מזה המוגש בשגרהאירועי# אלו כו

  . שבועי הכולל אירוע מיוחד

  .להל� קווי# מנחי# להתאמת התפריט לאירוע מיוחד

  

  : ומועדי�חגי�

למרכיבי , יש להתאי# את המאכלי# האופייניי# לחג לתפריט. לכל חג מאכלי# המאפייני# אותו

  . דרי"תלי המנה המומלצי# בהארוחה המתאימי# ולגוד

  

  :חגיגות שונות

ירקות .  וסוכרמלח, בתכנו� תפריט למסיבות רצוי לשלב בכיבוד המוגש ג# מזו� דל יותר בשומ�

  .מי# ע# פלח לימו�שתיית  ועוגות על בסיס פרי או מגבינה, חטיפי דגני#, ופירות חתוכי#

.                 הילדי#  על מנת למנוע חנקחשוב להתאי# את סוג הכיבוד ליכולת הלעיסה והבליעה של

 )6נספח (
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  נספחי�

  

  :1נספח 

  )DRI’s) 7199'4200ההמלצות התזונתיות לרכיבי תזונה 

  

משמעותיי#  הרכיבי תזונה עיקריי# ומתבגרי# לטבלה זו מגדירה את הצור" של ילדי# 

  .)www.nap.edu(נאותה לגדילה 

 

גילאי� 
  )שני�(

 *אנרגיה
  )יו�/ל"קק(

לבו  ח
  )יו�/גר�(

  סיד 
  )יו�/ג "מ(

  )יו#/ג"מ(ברזל 

6'8  1522  19  800  10.0  

13'9  1885  34  1300  8.0  

  1300  49  2100  14'18  11.0: בני#

   15.0: בנות

  1000  51  2344  21' 19  8.0:   בני#

  18.0: בנות

  האנרגיה חושבה על פי רמת פעילות גופנית נמוכה*
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  :2נספח 

  לילדי� ובני נוער נבונה הנחיות לתזונה

 2003, שרותי המזו  והתזונה, משרד הבריאות

  
  גוו  בסוגי המזו  �

מזונות , ומוצרי מאפה, דגני#: יש לכלול בתפריט היומי מזונות מקבוצות המזו� הבאות

, חשוב לגוו� במזונות.  ירקות ופירות,כולל קטניותמזונות עשירי# בחלבו� , עשירי# בשמני#

פירמידת המזו� עוזרת בבניית התפריט . וגי מזו� שוני# בכל קבוצת מזו�לבחור ס, כלומר

  .ובגיוונו

  

  

  

 המעטה בצריכת ממתקי� ומשקאות ממותקי� בסוכר �

. א# אוכלי# ממתקי# עדיפי# אלו הדלי# יותר בסוכר. מומל& להמעיט באכילת ממתקי#

� החטיפי# עדיפי# מבי,  בנוס% יש להמעיט בצריכת חטיפי#.נית� להציע פרי במקו# ממתק

  .מלח וסוכר, אלו הדלי# בשומ�
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 שתיית מי� לרוויה �

            . כשח# ומזיעי# א" ג# כשקר ולא מרגישי# צמא, מומל& להקפיד על שתייה מרובה

  .לשתות מי# ללא הגבלה לילדי# ציעלה שי

  

  צריכת מזו  דל בשומ  רווי �

, 3%מעדני# ויוגורטי# , 5%גבינות (י# רזמומל& לאכול מוצרי חלב לילדי# מעל גיל שנתיי# 

    .עו% ללא עור, בשר בקר רזה, )1%חלב 

  

 גיוו  בקבוצת המזו  העשירה בחלבו   �

יש להקפיד על צריכת חלב : המזו� בקבוצה זו מכיל רכיבי תזונה חיוניי# לגדילה והתפתחות

 צריכת מוצרי עלכמו כ� יש להקפיד . לבריאות העצמות והשיניי#, ומוצריו העשירי# בסיד�

  .למניעת אנמיה, העשירי# בברזל, בשר ודגי#, עו%

  

 ירקות ופירות, קטניות, אכילת דגני� �

, אורז מלא, מומלצי# דגני# מלאי#, כמו כ�על קליפת#  והפירותאת הירקות מומל& לצרו" 

בהיות# מקור עיקרי לסיבי# תזונתיי# ויטמיני# , לח# מחיטה מלאה, שיבולת שועל

  .ומינרלי#

  

 כילת פירות וירקותא �

  . שוני#חמישה צבעי# מ, ירקות ופירות ביו#סוגי ההמלצה כיו# היא לאכול לפחות חמישה 

מומל& להגיש במסגרות החינוכיות שלושה סוגי# של ירק ושלושה סוגי# של פירות בארוחות 

  .העיקריות ובארוחות הביניי#

  

 .אכילה מסודרת �

ארוחת ביניי# .  ארוחות ביניי2#�3ו ) רי# וערבצה, בוקר( ארוחות עיקריות 3מומל& לאכול 

דגני בוקר ע# , יוגורט ופרי, )גבינה לבנה וכדומה, טחינה, חומוס(יכולה להיות כרי" ע# ממרח 

  .חלב וכדומה

  

  .)נתר (הפחתת מלח  �

מומל& לצמצ# את השימוש במלח או אבקות מרק ולהימנע משימוש מופרז במזו� עשיר בנתר� 

  . טיפי# מלוחי#כגו� אבקות מרק וח
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  הארוחות/ שעות מומלצות להגשת המזו 

  

  . חשוב לפזר את הארוחות במש" היו# בהתא# לצורכי האכילה של הילדי#

  .מש" הזמ� בי� הארוחות משתנה בהתא# ליכולת האכילה של הילד וגילו

  

   : שעות ארוחות מומל- לאור היו�להל�

 בוקר ביניי� צהרי� מנחה  ערב

  

18:00  

  

15:30 

  

13:00�12:15 

  

10:30�10:00 

  

7:30 –8:45 
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  חשיבות השתייה

  רקע

למי# .  ממשקל גו% האד55%#מי# מהווי# בממוצע . לשתייה חשיבות רבה עבור ילדי#

משמשי# , מרכיב עיקרי בתו" התאי#מהווי# ה# . תפקידי# רבי# וחשובי# בתפקוד הגו%

ממלאי# תפקיד בוויסות ,  להובלה של חומרי# שוני# בגו%משמשי#, ממיס לרוב חומרי הגו%

  .# הגו% ועודוח

מי# מופרשי# . מזו� וייצור מטבולי בגו%, מי# מגיעי# לגו% ממשקאות: מאז� המי# בגו%

בקרת מאז� המי# בגו% נעשית באמצעות מנגנו� . הריאות והצואה, העור, מהגו% דר" השת�

  . הצמא

כאבי , נ# שת� בצבע כההיסימני התייבשות ה. # להתייבשותשתייה בלתי מספקת עלולה לגרו

במצבי התייבשות קשי# . תחושת חו# ויובש בפה, אובד� תיאבו�, עייפות, סחרחורת, ראש

  . בלבול וא% ערפול חושי#, עור יבש, קושי בבליעה, יותר יופיעו עוויתות שרירי#

  . ה ועד יצירת אבני# בכליות בעיות למיד,שתייה בלתי מספקת תגרו# לחוסר ריכוז, בנוס%

  

  
  ההמלצות לשתייה עבור ילדי� 

  .כל ארוחה חייבת לכלול שתייה •

 . תייה ממותקתלהימנע משיש לעודד את הילדי# לשתות בעיקר מי# ו •

  ללא תלות, יש לדאוג למת� שתייה קרה,  או בזמ� טיולבחצר המשחקי#עת השהייה ב •

 .בעונות השנה   

 .לכ� יש להציע שתייה בכל הזדמנות ובכל עונה. אילדי# לא תמיד מרגישי# צמ •

 לשתות יותר כדי יש להקפיד לכ� . איבוד הנוזלי# מהגו% גדל, לאחר פעילות גופנית מאומצת •

 .להחזיר לגו% את הנוזלי# שאבדו   

 ל שצבע השת� בהיר יותר סימ� ששתינו ככ. המדד לכמות שתייה מספקת הוא צבע השת� •

 . מספיק   
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  גודלי מנה לפירות

  

  קלוריות60 'כל פריט תור� כ

  הפרי  גודל משקל ע� קליפה וגרעי  

 אגס  בינוני1 ' גר120

  ללא גרעיני#אבטיח  כוסות2 ' גר370

 אפרסק  בינוניי2# ' גר150

 בננה  קטנה1 ' גר90

 *מלו�  מלו�1/3 ' גר180

 משמש  בינוניי4# ' גר140

 מנגו קט�½  ' גר140

  נקטרי�   בינוניי2#  'גר 140

תוספת סלט פירות ללא   כוס1 ' גר170

 סוכר

 *פומלה בינונית½  ' גר300

 *קלמנטינה  יחידות2 ' גר150

 שזי%  בינוני4 ' גר140

 *תפוז  בינוני1 ' גר150

 תפוח ע&  בינוני1 ' גר120

 *תות שדה  כוס1 '  גר150

  גרעיני#הדרי# להגיש ללא  *  ,Cפרי עשיר בויטמי� * 

לה# , התפוז וקלמנטינ, אבטיח,  למעט מלו�15%�10לרוב סוגי הפירות יש פחת אשר נע בי� 

  . יש לקחת בחשבו� עובדה זו בעת רכישת הפירות. 30%�20פחת של 
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   מזונות העלולי� לגרו� לחנק

  

הסכנה לחנק ממזו� , המיוחדבחינו" . העלולי# לגרו# לחנק מנע ממאכלי# מסוכני#ילה יש

יש להתאי# את המזו� המוגש לכל . אינה דווקא תלוית גיל אלא תלוית בעיות לעיסה או בליעה

  . ילד בהתייחס ליכולתו ללעוס ולבלוע את המזו�

אי� לתת לילדי# . עגולי# או קשי#, ה# מאכלי# בגודל קט�חנק אלו מאכלי# העלולי# לגרו# 

  : הבאותפעולותצמצמי# את הסכנה הנשקפת מה# בעזרת האלא א# כ� מ, מאכלי# כאלה

או לרסק או לבשל , יש לחתו" לחתיכות קטנות: תפוח ע& וגזר וכל פרי או ירק קשה אחר .1

  .כ" שהילד יוכל ללעוס אות# ללא קושי, עד שיהיו רכי#

  .להוציא#, א# יש בה# גרעיני#. יש לחצות את הענבי# לשניי# לפני האכילה: ענבי# .2

  .לחתיכות קטנות הניתנות ללעיסהויש לחתו" אות# לאורכ# : ת ונתחי בשרנקניקיו .3

ולכ� , מסוכנות במיוחד שכ� נמצאות זמ� רב בפהמאחר וה� , אסור לתת: סוכריות מציצה .4

  .סכנת השאיפה באקראי גדולה יותר

 בעיקר גרעיני# ובוטני#(שני#  5כל סוגי הפיצוחי# מסוכני# לילד מתחת לגיל : פיצוחי# .5

 .  ולאלו המתקשי# בבליעה ובלעיסה)# השל#במצב

 .צורת הקצוות שלו ומבנה קליפתו, מסוכ� בשל גודלו:  פופקור� .6

 וכל מזו� טחו� העלול להכיל  דגי# ע# עצמות,צימוקי#: מאכלי# מסוכני# נוספי# .7

  .חתיכות כמו זיתי# או דובדבני# ע# חרצני#
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  ___________:             תאריכי�  תפריט שבועי  ______________          : בית הספרש� 

  
 ו

  
 ה

  
 ד

  
 ג

  
 ב

  
 א

  יו�
  

 מרכיב ארוחה

  
 ארוחה

 מוצרי חלב       

 תוספות וממרחי#      

 דגני#       

 ירקות      

 שתייה      

  
  
  

 ארוחת בוקר

 מרק       

 מנה עשירת חלבו�      

 דגני#       

 ירקות       

 פירות      

 שתייה      

  
  

 ארוחת צהרי�

 דגני#       

 עוגה/ ' ב/ ' ממרח א      

 פירות      

 שתייה      

  
  

 ארוחת מנחה

  ממרח      

  דגני#      

  ירקות      

  מנה מורכבת      

  שתייה      

  
  

 ארוחת ערב
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  ריכוז כמויות מזו  נדרשות

  

 הערות

  ות חודשיתכמ
 rכמות לארוחה (

מספר הפעמי# שהמנה 
 ))מופיעה במהל" החודש

  כמות שבועית
 rכמות לארוחה (

מספר הפעמי# שהמנה 
 )מופיעה במש" השבוע

  כמות לארוחה
 rגודל מנה אחת(

 )מספר התלמידי#

  גודל מנה אחת
מתו" טבלאות גודלי (

 )מנה להגשה
 מרכיב מזו  קבוצת גיל

     1�3 

     5�4 

     11�6 

  ומעלה12     

 כ לכל הגילאי�"סה     

 

     1�3 

     5�4 

     11�6 

  ומעלה12     

 כ לכל הגילאי�"סה     

 

     1�3 

     5�4 

     11�6 

  ומעלה12     

 כ לכל הגילאי�"סה     

 

     1�3 

     5�4 

     11�6 

  ומעלה12     

 כ לכל הגילאי�"סה     

 

     1�3 

     5�4 

     11�6 

  ומעלה12     

 כ לכל הגילאי�"סה     
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  )ל נוזל" מ250'כמות המוצרי� ל (הרכב מרקי� נבחרי�

  

  משקל בגר�
 לפני בישול למנה

 ש� המרק מוצרי�

20  

7  

50  

2.50 

  אפונה יבשה

  שיבולת שועל

  ירקות מעורבי#

 שמ� 

   אפונה

30  

50  

2.5 

  אפונה ירוקה

  ירקות מעורבי#

 שמ�

  או עדשי�ירקות ואפונה

60  

15  

2.5 

  ירקות מעורבי#

  חומוס גרגירי# יבשי#

 שמ�

 ירקות וחומוס גרגרי� 

10  

5  

50  

2.5 

  חומוס גרגירי#

  גריסי#

  ירקות

 שמ�

או חומוס ע� גריסי� 

 שיבולת שועל או סולת

20  

15  

20  

2.5 

  עגבניות

  רסק עגבניות

  עדשי#

 שמ�

 עדשי�עגבניות ע� 

20  

10  

10  

30  

2.5 

  שעועית לבנה

  אורז

  רסק עגבניות

  ירקות מעורבי#

 שמ�

 שעועית ע� רסק עגבניות

  

  


