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  בהתאם לסוג המחלקה ושיקול דעת מקצועי 1
  .המזון אריזות על הרישום חובת תחול כאשר ייבדק 2
 המאפים סוגי וכל חנון'ג, מלווח ,עלים בצק, מרגרינה, חמאה: המטבחים בכל שימושהלהגביל מאוד את   יש זה נושא להבטיח מנת על

           .חומצות שומן מסוג טראנס מכלל השומן 1%עד ווריותמסך הקל 15%בעלי תכולה של שומן רווי עד  הקנויים
3 www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Documents/DRI's-Tables.doc  
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  לחם מופחת נתרן על בסיס קמח מדגנים מלאים, באישור והמלצת משרד הבריאות. 4
  יש להקפיד על הפחתה של לא יותר  רמה ארצית ומקומית במקביל.הפחתת רמת הנתרן באופן הדרגתי בליווי הסברה ב 5
  ברמות הנתרן השנתיים באופן הדרגתי בדומה לתוכנית הלאומית להפחתת נתרן.  5%מ   
6 WHO/FAO- World Health Organization Technical Report Series 916 Geneva 2003  



 

 

 

  


     

 
 

 

          
 

  
 



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

       

 

   

 
 

 
 

   

 

 


 

  

 


 

  

  
 

 


 

  

 


 

  

   

 

   
 

    



 



 

 


 
 

 
  




 


 


 

   


 


 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/food_dish_size.pdf 



 

 

 


 

 


 

  

    
    
    

 
 
 

  

   
 

    


 
   

   
 

 
   

 
    

 

   


 


 
   

    

 


 

  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                           
8 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/food_dish_size.pdf 



 

 

 

  
 


 

  

 


 

  

 
   


 

    
    

    
 

   
   




 
  

 
 

   


 
    

 


 
  




 


 


 
 


 

   
 

 
 

  




 



 

 


 
 

    
   


    
    

    
  





 

 

 

 
 

 

    









 

 






 

 


 






 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  על בסיס סל המזון המעודכן ט שבועי וריפ : : תפריט לדוגמהגנספח  

 
  יום שבת  ם שישייו  יום חמישי  יום רביעי  יום שלישי  יום שני  יום ראשון  

ארוחת 
  בוקר

  חלה  לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא

  גבינה לבנה  גבינה לבנה  גבינה לבנה  גבינה לבנה  גבינה לבנה  קוטג'   גבינה לבנה

/ סלט ירקות
סוגי  2 - רסק מ

  ירק 
  לבן

  ביצה קשה

 /סלט ירקות
סוגי  2 - רסק מ

  ירק
  לבן

ביצה  
  מקושקשת

 /סלט ירקות
סוגי  2 - רסק מ

  ירק
   לבן

  ביצה קשה 

ירקות 
חתוכים/ 
 2 - רסק מ

  סוגי ירק
  לבן

  חביתה
  

סלט ירקות/ 
סוגי  2 - רסק מ

  ירק  
  לבן

  ביצה קשה 

ירקות 
חתוכים/ 
 2 - רסק מ

  סוגי ירק
  לבן

  ביצה קשה 

ירקות 
חתוכים/ רסק 

 סוגי ירק 2 - מ
  לבן

  ביצה קשה 
  סלט טחינה

  אבוקדו/  זיתים     זיתים 
  טחינה

  אבוקדו/  יתים ז
  טחינה

  זיתים 

  דייסת סולת 
  סלט טחינה

דייסת 
  סולת

דייסת 
   סולת

דייסת 
  סולת

  סולתדייסת 
  סלט טחינה

  דייסת סולת דייסת סולת 

  ריבה  ריבה  ריבה  ריבה  ריבה/  ריבה  ריבה
קפה עם   קפה עם חלב

  חלב
קפה עם 
  חלב

קקאו עם 
  חלב

 קקאו עם חלב קפה עם חלבקפה עם חלב

ארוחת 
  שר:ע

פרי 
  ושתייה

 פרי: בננה 
 מים
  

פרי: תפוח 
  עץ

  מים 

  אגספרי: 
  מים  

   בננהפרי: 
  מים 

  תפוח עץפרי: 
  מים

פרי: 
  קלמנטינה

  מים 

   אגספרי: 
  מים 

ארוחת 
  צהריים

מרק 
עדשים 
  כתומות

מרק בטטה  מרק ירקות
  ודלעת

מרק עגבניות  מרק אפונה
  ואורז 

מרק חומוס 
(חרירה 
  צמחוני) 

מרק עוף עם 
  ריותאט

בשר הודו 
ברוטב 
  בתנור

צלי בשר 
  בקר 

פילה דג 
בקלה 

 ברוטב אפוי 

חזה עוף על 
  האש

קציצות  עוף צלוי ברוטב
  קטניות

  

  עוף בתנור

אפונה   פתיתים 
ברוטב 

  עגבניות 

תפוח אדמה 
ובטטה 
  אפוי בתנור

אורז עם 
  חומוס וגזר

אטריות 
  מסולסלות 

  

  אורז מבושל  קוסקוס

גזר בצל 
ואפונה 
   מבושל

ירק אנטי 
פסטי 

(חצילים, 
בצל, גמבה, 

  קישואים)

  
  גזר גמדי

קישואים 
ברוטב 
  עגבניות

ירקות   דלעת אפויה 
מבושלים  
 לקוסקוס 

שעועית 
  ירוקה ברוטב

סלט כרוב 
  וגזר 

סלט שומר 
 ופלפל אדום

סלט 
מלפפונים 
  עם שמיר

סלט כרוב   סלט סלק
עגבניות 

  ומלפפון ירוק 

סלט 
 עגבניות
ועשבי 
  תיבול

גמבה  סלט
  ומלפפונים

  מים  מים   מים   מים   מים   מים   מים 
ארוחת 
  ארבע

  פרי: תפוז 
 

  

פרי:   אגספרי: 
  קלמנטינה

  

תפוח פרי: 
  עץ

  

  בננהפרי: 
  

  אגספרי: 
  

 תפוח עץפרי: 

ארוחת 
  ערב

  חלה  חלה  לחם מלא    לחם מלא    לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא
מרק 

עגבניות עם 
  אורז 
  דייסה

סלט כרוב 
 העגבניי
  ומלפפון

  

 מרק אפונה
  דייסה

  
  סלט גזר 

מרק 
עדשים 
  כתומות
  דייסה
סלט 

עגבניות 
  ופיטריות 

 מרק ירקות
  דייסה

סלט גמבה 
ומלפפון 

  ירוק 

מרק דלעת 
  וקישוא
  דייסה

סלט גזר וכרוב 
  לבן

מרק עוף 
עם 

  אטריות
  

 סלט סלק 

מרק ירקות 
  וגריסים
  דייסה

  
 סלט מטבוחה

 גמבה, בצל,  גזר גמדי
קישואים 

  וקפצים מ
  

ירק מבושל 
(דלעת, גזר, 

קישוא, 
  בצל)

חצילים 
ברוטב 
  עגבניות

ירקות אנטי 
  פסטי (חצילים,

  בצל, גמבה,
  עגבניות)

שעועית 
ירוקה 
ברוטב 
  עגבניות

אצבעות גזר, 
 םקישואי
  וגמבה

תפ"א 
ובטטה 

  אפוי 
 סלט טחינה

ספגטי 
ברוטב 
  עגבניות

סלט  
  חומוס

  קוסקוס
  

סלט 
  אבוקדו

פלפל 
ממולא 
ז באור
 וירקות
  סלט
  טחינה

תפוח אדמה 
  בנייר כסף 

  אבוקדוסלט  

צלי בשר 
בקר 

  ברוטב 

לזניה עם 
 גבינה ברוטב
  סלט חומוס

  פתיתים  לבן  לבן   לבן  לבן  לבן
סלט 
  חצילים

  לבן

גבינת  גבינה לבנה גבינה לבנה 
  קוטג'

  גבינה לבנה    גבינה לבנה גבינה לבנה

ארוחת 
  לילה

 / םביסקוויטי
קרקרים 
גנים מקמח ד
  מלא

/ םביסקוויטי
קרקרים מקמח 
  דגנים מלא

על  מאפה
בסיס קמח 

  מלא

מאפה על 
בסיס קמח 

   מלא

מאפה על בסיס 
  קמח מלא

מאפה על 
בסיס 
  קמח מלא

 םביסקוויטי
/קרקרים מקמח 

  דגנים מלא
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