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 כ ל ל י  .1

המחלקה לתזונה במשרד הבריאות רואה חשיבות עליונה בהכוונת העוסקים בהזנת המטופלים 

כל , 0 לתזונה נבונה השפעה מכרעת על מצב הבריאות בכל גיללתכנון מקצועי של התפריט היומי

ולרוב  בקרב הזקוקים לאשפוזים  םלמיניה ,שכן בקרב חולים הסובלים ממחלות נפשיות

  יש מקום לתכנון תפריט בהתחשב בבעיות הייחודיות של כל קבוצות אלה0ממושכים0 

 מ ט ר ה .6

,  הנפשלנפגעי  אשפוזהשוהים במוסדות להבטיח את איכות הטיפול התזונתי במטופלים   0010

, הצרכים התזונתיים הכלליים והייחודיים למצבם הבריאותי כך שהמזון יספק את כל

 על פי עקרונות התזונה הנבונה0תוך התחשבות בכל רכיבי התזונה 

    0טה והאמצעים להכנת מזון וחלוקתוילפרט את עיקרי הש 000

  ח ל ו ת .3

והאחראים על מערך המזון ותזונה מחלקת אשפוז   / ההנוהל חל על מנהל המוסד או יחיד

 באתר0

 ת  ו ר ד ג ה .4

תפריט למטופל שאינו זקוק לדיאטה סטנדרטית או מיוחדת על בסיס  -הרכב תפריט רגיל 1010

 מוסדכולל את כל הארוחות המוגשות במקום כמו:  נבונההמלצות עדכניות לתזונה 

 0יחידת אשפוז או מחלקה לאשפוז לבריאות הנפש, לבריאות הנפש

שומן הרכב חומצות , פחמימות, שומנים, חלבונים, סך אנרגיה -דרישות תזונתיות 1000

 בין לאומיות והמלצות משרד הבריאותהויטמינים ומינרלים לפי הדרישות , והכולסטרול

 0העדכניות

כמות של מזון מסוג מסוים שנקבע כסטנדרט ותכולת רכיבי התזונה בה  –גודל מנה  1040

 ידועה0

הרכב תפריט קבוע שהרכבו התזונתי ידוע המיועד לאוכלוסיית  תפריט דיאטה סטנדרטי 1010

 לי מסוימים0 יעד במצבי חו

תוכנית הזנה עם הרכבי מזון ורכיבי תזונה השונים מהתפריט  -תפריט דיאטה מיוחדת 1060

תוספי , מותאמים לצרכים תזונתיים מיוחדים של מטופל )כולל בתוכו מזון ייעודי, הרגיל

 תזונה והתחשבות מיוחדת אחרת במידה ונדרש(0

ביחידת אשפוז  ,בבית חוליםכל מי שנמצא במוסד לבריאות הנפש כמו מאושפז  -שוהים 1050

 0או במחלקת אשפוז לבריאות הנפש
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 ם י ר ו כ ז א .5

 19900, אוקטובר 59/90סל המזון לבתי חולים פסיכיאטריים חוזר מס'  נוהל: 6010

תזונה, קובץ נהלים לבתי חולים  -, תחום מקצועי0002, יולי 60004נוהל מערך המזון מס'  6000

  0002גריאטרי, יולי 

 1999, קובץ הנחיות לטיפול בנושאי בריאות הסביבה במוסדות אשפוז' משרד הבריאות 6040

 ש י ט ה  .2

הוראות לסל מזון לצורך  -"הרכב תזונתי של התפריט שבועי"( 1001רצוף בזה )נספח 

כך , מחלקות  אשפוזאבטחת איכות הטיפול התזונתי במוסדות וביחידות באשפוז וב

יספק את כל הצרכים התזונתיים והדיאטטיים של המטופלים תוך התחשבות שהמזון 

מוסדות, יחידות ומחלקות אשפוז בזמן שהייתם של מטופלים ב, בכל רכיבי המזון

 0לבריאות הנפש

 ובמחלקות  ביחידות, הוראות הנוהל מעודכנות לביצוע הרכב התפריט הרגיל במוסדות 5010

, שומנים, החלבונים, בבירור את סך האנרגיהלבריאות נפש0 ההוראות מגדירות אשפוז 

ויטמינים ומינרלים ליום0 תכנון התפריט , הרכב חומצות השומן והכולסטרול, פחמימות

 התזונתיים סהייחומשרד הבריאות כפי שמפורסמות בערכי הרגיל עונה על הדרישות 

הבינלאומיות לשוהים שאינם זקוקים לדיאטה המלצות , ויותרנות ודכעאו מ 0010לשנת 

 i  0סטנדרטית או מיוחדת 

, לבצע רישום הנפקות מזון0 כמויות המזון הנדרשות לאדם ,  יחידה/ מחלקה על המוסד 5000

מבוססות על ספר המתכונים הסטנדרטים למוסדות אשפוז של מנהל הרפואה מהדורת 

 העתק לבקרה0יש לשמור  0או כל נוהל עדכני יותר 1991 נובמבר

שיבוא לידי ביטוי בתפריט  ארבע מחזורי  – בתכנון התפריט יילקח בחשבון הגיוון הנדרש 5040

  0בחודש, תוך הקפדה על גיוון שבועי ובין יום ליום

בכל ארוחה , התפריט לא יבוצע אלא אם כן נערך חישוב של ההרכב התזונתי בכל מנה 5010

 ביניים(0 צהריים וערב כולל ארוחות, ולמשך יום שלם )בוקר

תזונתי של תפריט השבועי ולוודא שהתכולה הממוצעת עונה  ניתוחעל הדיאטנית לערוך  5060

כל שינוי בתפריט יאושר , על דרישות ההמלצות התזונתיות העדכניות בהתאם לשוהים

את הרכיבים לכול הפחות  כלול י הניתוחבכתב ע"י הדיאטנית0 יש לשמור העתק לבקרה0 

שימוש בתוכנת תוך ברזל וסידן, , Cויטמין , שומנים וכולסטרול, חלבון, הבאים: קלוריות

 יש לשמור ניתוח תזונתי הכולל ניתוח של כלל הרכיבים )כדוגמת "צמרת"( תייעודימחשב 

 התזונתיים0

מזון בתנאי שכל מוצר , היכולים לבטל שלבי הכנה מוקדמים מזון אפשר להיעזר במוצרי 5050

בדיקה ואישור הדיאטנית בקשר להרכבו  רועבי יחידה/מחלקהלמוסד/מעובד שיוכנס 

 ואיכותו התזונתית0

התפריט המבוסס על סל המזון בבית חולים יתוכנן במשותף ע"י מנהל המטבח  5020

הטבח הראשי ואפסנאי המזון0 יש להקפיד על רכישת מזון בהתאם לגודל  והדיאטנית,

 (0 1000מנה שבסל המזון )נספח 
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יופץ כל שבוע וחתימת הדיאטנית שבדקה אותו,עם אישור מודפס מעודכן ו תפריט 5010

 במקום בו נוהגים השוהים לסעוד0 במערך מזון ולהנהלת המוסד ויוצג 

 

 ת ו נ ו ר ק ע -ט י ר פ ת  ב  כ ר ה .7

תדירויות של פריטי המזון מבוססות על הניסיון והידע שהצטבר גודלי מנות ו 02010

 במוסדות הרפואה0

מנהל , דיאטנית ראשית של המרכז הרפואיהתפריט הכללי יורכב מראש ע"י  02000

  0המטבח והטבח הראשי

על רכיביו  היומיהדיאטנית הראשית בבית החולים תבדוק את הרכב התפריט  02040

 רק במידה וענה על הדרישות המפורטות כאן0 בכתבהשונים ותאשר ביצוע 

 0  יש לשמור העתק לבקרה0יומיים יאושרו בחתימתהמיידים ושינויים 

 הפרסונל יהא זהה לתפריט המוצע.תפריט  02010

 וילדים קיים סל מזון מיוחד ויש לנהוג לפיו0, לגבי חולים קשישים 02060

 ם י ד ח ו י מ  ם  י ט י ר פ ת  י  ב כ ר ה . 8

הוא יורכב בהתאם להנחיית הדיאטנית , כאשר יש צורך בתפריט מיוחד לחולה מסוים 01010

 ובאישורה0אשפוז  /מחלקתמוסד/יחידת

 0מחייב הכנת תפריט שבועי מגוון לכל מרכיביומזון במרקם רך  01000

פריט מזון בנפרד על  יוכן על פי התפריט הרגיל או רך0 יש לטחון ולהנגיש כל -מרוסקמזון  01040

 פרט למקרים מיוחדים על פי החלטת הצוות המטפל0 שוהיםמנת לאפשר איכות חיים ל

 חו  ו י ד ו  ה  ר ק ב .9

אחת  סטנדרטיים בכפוף להרכב התפריט שתוכנן0הכנת המזון תעשה על פי מתכונים  09010

בי מזון וערך התזונתי של  כל המתכונים הקיימים יבדיקת רכ תבצעלרבעון הדיאטנית 

 , ותאשר ביצועם בכתב0במערך מזון

הזמנות והנפקות  וייצמדללוח זה  חודשים0 10משך פחות ליישמר ל שבועילוח תפריט  09000

 המזון הרלבנטיים לתקופה0

חישוב רכיבי תזונה  ישמור  לתקופה זו את  /יחידה/מחלקהלבריאות הנפשכל מוסד  09040

 ואנרגיה לתפריט0 התחשיב ימצא בידי הדיאטנית ו/או בידי הנהלת המוסד0 

גודלי מנות  מתועד של  תבצע בדיקת אימות ודיוק מוסד/יחידה/מחלקהשל הדיאטנית  09010

 פעם בחצי שנה לפחות0 ומשקלם או נפחם 

ואספקת מזון למערך ההזנה   לבצע רישום הנפקות מזון /יחידה/מחלקהאשפוז מוסדעל  09060

 0חודשים 10ולשמור אותם לפחות ולמחלקות 

חוץ  קורממאות מזון מוכן כולל מזון מוכן ישמרו דוגמ /יחידה/מחלקהאשפוז בכל מוסד 09050

במיכל חד פעמי עם מכסה המשמשים לתכלית זו בלבד0 על המכסה יסומנו פרטי המזון 

 גרם לפחות0 160של ותאריך נטילת הדוגמה0 יש לשמור דוגמאות מזון 
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מעלות צלסיוס0  6הדוגמה תאוחסן על מדף נפרד במקרר בטמפרטורה שלא תעלה על  09020

 שעות0 20ך הדוגמה תילקח מיד לאחר סיום הכנת המזון ותשמר למש

 (19990, קובץ הנחיות לטיפול בנושאי בריאות הסביבה במוסדות אשפוז' משרד הבריאות)

 ם י ח פ ס נ 0 11

 הרכב תזונתי של התפריט שבועי  –נספח א    10010

 תדירויות מומלצותגודלי מנות ו -הרכב סל מזון –נספח ב    10000

 פרוט שבועי על בסיס סל המזון המעודכן  –נספח ג   0 1004

 הרכב תזונתי של התפריט: - נספח   11.1

 בהרכב התזונתי של התפריט יש להתייחס לדרישות הבאות: 

 סה"כ הארוחות ביום יכלול: 11.1.1

 תקילו קלוריו 0400-0000–אנרגיה  

 מהקלוריות  60%-66% -פחמימות 

 מהקלוריות 16%-00% –חלבונים  

 מהקלוריות  02%-40% –שומנים  

 הרכב השומנים: 11.1.6

 10% חומצות שומן רב בלתי רוויות 

 10%-14% חומצות שומן חד בלתי רוויות          

  2%-10% חומצות שומן רוויות          

 0%-שומן טראנס פחות מ חומצות          

 בחישוב זה ביצה יומית למטופל( לולכל) אין  מ"ג ליום 400כולסטרול עד           

  Cויטמין  11.1.3         

 מ"ג ליום  46למעשנים יש לדאוג לתוספת של , מ"ג ליום 90 – 26   

 סידן 11.1.4

מ"ג  1000דהיינו , 0000כמות הסידן לא תרד מהמלצות משרד הבריאות לשנת 

 ומעלה0 06לאדם מבוגר ליום מגיל 

 ברזל 11.1.5

מ"ג  14דהיינו , 0000להמלצה של משרד הבריאות לשנת כמות הברזל בהתאם 

 ומעלה )הותאם לדרישות נשים וגברים( 11למבוגר מגיל 

 רכיבים תזונתיים אחרים 11.1.2

או  0010לשנת  הדרישות משרד הבריאות על פי בהתאם לקצובת המזון המומלצת

 הרלבנטיות והמלצות הבינלאומיותודכן יותר עמ

  סוג החלבון 11.1.7

, דגים, עוף, התפריט היומי יכיל חלבון בעל ערך ביולוגי גבוהה דהיינו: בשר כחוש

 קטניותשומן ותוספת של חלבון מן הצומח ) 6%מוצרי חלב כחושים עד , ביצה

 ודגנים(0
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   שומנים וכולסטרול 11.1.8

יש להקפיד ולהשתמש במוצרי , כדי למנוע עליה מעל לרמת כולסטרול הרצויה 

 0 6%כחושים ודברי חלב עד  בשר/עוף/דגים

שומן ומעלה יש להשתמש בהתאם לתדירות או  5%במוצרי מזון המכילים            

 בהתאם לדרישות דיאטטיות מיוחדות0

, בין חומצות השומן: חומצות שומן רוויות 1:1:1יש להגיע בהרכב התפריט ליחס           

 חד בלתי רוויות ורב בלתי רוויות0 

במידת חומצות שומן מסוג טראנס,  0%יש להגיע בהרכב התפריט למקסימום של  

 הצורך יש להשתמש במרגרינה ללא חומצות שומן טראנס0

 חובה, ההרכב התזונתי של חומצות השומן עונה על הדרישותש יש לוודא           

     בעל חומצות שומן חד בלתי רווי0שמן ב להשתמש

 סיבים תזונתיים 11.1.9

גרם ליום סיבים0 במידה וחישוב ההרכב התזונתי  06 -על הרכב התפריט להכיל כ 

יש לדאוג ולהעלות רמת הסיבים על , מההנחיהשל התפריט יראה שהמצוי נמוך 

, בקציצות, בלבן, בדייסה, פירות ובתוספת סיבים במרק, ידי תוספת ירקות

 בפשטידות ובממולאים0

 

 תדירויות מומלצותמנות ו גודלי -הרכב סל מזון - 11.6נספח 

 מוצרי חלב -עשירים בחלבון וסידן מזונות 11.6.1
 

מס' מנות  וגודל מנה שם המוצר
 בשבוע

 הערות

 /יוגורטבשבוע מעדן םיפעמילפחות  9 מ"ל 106מעדן חלב/ גיל 
לדייסה , כוס חלב ניגר 1או  כוס חלב 1-משוחזר ל 14-10  1גרם אבקת חלב 00

 או לדגני בוקר
 מנה אישית –גרם  60מנות של  0 1 גרם 60לבנה  גבינה
 מנה אישית 0 גרם 100 'קוטגגבינה 

 להכנת שתייה עם חלב 2-6 חלב  מ"ל 60
 00%גרם עד   40גבינה צהובה 

 שומן
 לשימוש גם באפיה ובישול 0

, שומן 1006%גבינה משולשת 
 גרם -06

1  

 - שומן 6% גבינה מלוחה
 גרם  10 

1  

 

                                           
1

 שומן 3%או  1%או שווה ערך של חלב ניגר   



 

 
 משרד הבריאות 600005נוהל מס': 

)מחליף נוהל:סל המזון לבתי חולים  00מהדורה מס': 
  (29/96פסיכיאטריים חוזר מס' 

 שירותי בריאות הנפש

 הנושא: נוהלי אשפוז   דפים  10מתוך  5דף 
       101000010תאריך תוקף : 

 הנדון: סל מזון למוסדות בריאות הנפש  
    

 עוף בשר בקר,קטניות וביצה, מוצרי דג –מזונות עשירים בחלבון  11.6.6

 
 ירקות ופירות* 11.6.3

שם המוצר וגודל מנה 
 ברוטו לפני עיבוד

מס' מנות 
 לשבוע

 הערות גוון

 ירק חי /לסלט
מנות  4גרם ) 400

 ביום(

יש לגוון  2
בירקות העונה 

ובצבעי 
 הירקות

 ללא שיניים, שוהיםיש לרסק הירקות ל
 סמוך לזמן האכילה0

 

 או ירק מבושל לסלט 
 000לבישול קפוא/חי 

 0)אחרי בישול  גרם
 מנות ביום(

יש לגוון  2
בירקות העונה 

ובצבעי 
 הירקות

תפוח אדמה , אפונה, לא כולל תירס
 דגניםההשייכים לקבוצת  ובטטה

 לא נחשב כתחליף למנת ירק   1 גרם 40חמוצים 
יש לגוון  5 גרם 400טריים פירות 

 בפירות העונה
ולתת לפחות 
ארבעה סוגי 
 פרי בשבוע 

לתת יש זקוקים לדיאטה רכה ה שוהיםל
העונה בננות או פירות  ,עץ/אגס רסק תפוח

יש  בהתאם לתפריט שבועי טחונים בבלנדר
 פעמיים ביום לפחותלהגיש פירות 

פירות או שימורי 
 גרם 160הכולל  לפתן

  לפחות פרי

מנת פרי  1ביום בו מוגש לפתן יש לתת עד   0
 טרי )חי(

 בהתאם לתכנון התפריט וכפי שצויןהכמות הינה ליום וניתן לחלק *
 
 

שם המוצר וגודל מנה 
 ברוטו לפני בישול

מס' מנות 
 לשבוע

 הערות

שוקיים  0או  עוף) רבע(
 ברוטו גרם 060

 1מחולק ל  1גודל עוף מיני או מס'  1-0
 מוגש ביום שישי בערב או בשבת

 160הודו/עוף  בשר חזה
 לפני בישול –גר' 

שניצל  0משקל מתייחס לבשר בלבד, כולל שניצל 0
 יוגש לא יותר מפעם בשבוע0מטוגן 

 160או גולש  בשר בקר צלי
 לפני בישול גרם

1  

דגים ללא עצם / דג טחון 
 -מכל סוג /שניצלוני דגים

 גרם 160

 אדרותדג ללא  1-0
 ערבארוחת אפשר להגיש מנה גם ב

 100בשר בקר/הודו טחון 
גרם  10עם או ממולא  גרם

 בשר

 בצק, : ירקממולא, קלופסקציצה/ 1
 

לפני גרם   60 קטניותאו 
 בישול 

 או 
 ראה הערות -מנה חלבית

 

 
 1-0 

 6-5: פלאפל עדשים, , לבנה שעועית קטניות: 
 שלמיםחומוס גרגרי , כדורים למנה

 0 ביום בו מוגשת מנה בשרית בערב-
בלינצ'ס עם , לזניה, מנה חלבית: פשטידת גבינה

 ביום בו מוגשת מנה בשרית בערב –גבינה 

 0-1 גרם 10 /צמחימעובד בשר
 

 שניצל צמחי, קבב, המבורגר,נקניקיה
  על פי שיקול דעת מקצועי של דיאטנית

 כולל בישול ואפיה 2 )מדיום( Mביצים גודל 
 

דג טונה/סרדינים 
לאחר  גרם 10שימורים 

 סינון

 ערב אפשר לתת לארוחת בוקר ו/או 0



 

 
 משרד הבריאות 600005נוהל מס': 

)מחליף נוהל:סל המזון לבתי חולים  00מהדורה מס': 
  (29/96פסיכיאטריים חוזר מס' 

 שירותי בריאות הנפש

 הנושא: נוהלי אשפוז   דפים  10מתוך  2דף 
       101000010תאריך תוקף : 

 הנדון: סל מזון למוסדות בריאות הנפש  
    

 (שבועיה תפריטב שומן כמותבהתאם לחישובי ) שומניםב מזונות עשירים 11.6.4
 

 הערות מס' מנות לשבוע שם המוצר וגודל מנה
 16שמן לבישול/אפיה/טיגון 

 םגרם ליו
בעל חומצות שומן חד בלתי  שמן  0/4חובה  2

 שמן סויה0  1/4-שמן זית( ו או קנולהרווי ) 
גרם  10לסלט /זית שמן קנולה 

 ליום
2  

 מומלץ להימנע משימוש בקיץ 1 גרם ליום 6מיונית 
 16) גרם ליום 6טחינה גולמית 

 גר' מוכן(
 

אפשר להגיש לארוחות ביניים ו/או לארוחת   4
  לילה כתחליף למזונות עשירים בסוכר

 
גרם  16זיתים ללא חרצנים 

 למנה
1  

 
 

  גרם למנה( 06בעונה )אבוקדו 
0 

או  ואין אבוקדו יש לתת מנת טחינה הבמיד
מיונית או חומוס או ממרח זיתים או ממרח 

 בוטנים
בהתאם לחישובי  גרם 10מרגרינה מנה אישית 

כמויות השומנים 
 בתפריט

 יש להשתמש במרגרינה ללא שומן טראנס

בהתאם לחישובי   גרם 6 /בישוללאפיהמרגרינה 
השומנים כמויות 
 בתפריט

יש להשתמש במרגרינה ללא שומן  לאפיה
 טראנס

 
 ומוצרי מאפה  קבוצת דגנים 11.6.5

 
 מס' מנות לפני בישול שם המוצר וגודל מנה

  לשבוע
 הערות

פרוסות  1-6, גרם 40 לחם אחיד/חלה
 ליום

לחם  ,מלא,לחם הלחמניי או תחליף: פיתה, 2
 קרקרים מלוחים, מצה ,קל עם סיבים

 0בשבתות וחגים, יבערבי שישחלה 
שלא  שוהיםמותר להוסיף כמות לחם ל

  אוכלים מנה פחמימות בבוקר ו/או ערב
  על פי שיקול דעת מקצועי של דיאטנית

פעמים  10 גרם 50 –אטריות, פתיתים
 בשבוע

 חשוב לגוון בסוגי הפחמימות במשך השבוע0
 מיועד לארוחות צהריים וערב

תפוח  מקרוני,, כולל פשטידות אטריות
 אפונה, תירס ,או בטטה אדמה

ניתן להשתמש בסלטים קרים בעיקר 
 בארוחת ערב

 
 ראה בספר המתכונים של המחלקה לתזונה

 

 גרם 50 –/חיטהאורז/ גריסים
 גרם ברוטו 060 -/בטטהתפוח אדמה

 גרם 100 -תירס,אפונה
לפחות  גרם 20 -כוסמת,בורגול, קוסקוס

פעמיים 
 בשבוע

/ בלינצ'ס עם גבינה  עוגת גבינה
 /פשטידה/לזניה עם גבינה

 מיועד לארוחת ערב או לארוחה חלבית 1

על  מיועד לארוחת ערב או לארוחה חלבית 0-1 פיצה/בורקס גבינה
  פי שיקול דעת מקצועי של דיאטנית

 ערבאו בוקר  1 גרם 60 ללא תוספת סוכרדגני בוקר 
/אורז /  שועל תשיבולסולת/
  /אטריות/פתיתים/תירסקורנפלור

 גרם 40 – 00 

 לדייסת בוקר וערב 6

 
 



 

 
 משרד הבריאות 600005נוהל מס': 

)מחליף נוהל:סל המזון לבתי חולים  00מהדורה מס': 
  (29/96פסיכיאטריים חוזר מס' 

 שירותי בריאות הנפש

 הנושא: נוהלי אשפוז   דפים  10מתוך  1דף 
       101000010תאריך תוקף : 

 הנדון: סל מזון למוסדות בריאות הנפש  
    

 מרקים 11.6.2
 

 
 ארוחות ביניים ותוספות בארוחות אחרות 11.6.7

 (השבועי בהתאם לחישובי הרכב התפריט )
  

 מספר פעמים  וגודל מנהשם המוצר 
 בשבוע

 הערות

/גבינות לבנות  'גבינה לבנה קוטג
 -בצל , ירקות, זיתים בטעמי:
  גר' למנה 06* 

לצורך הפחתה בשימוש  בארוחת לילה 5
 במוצרים עם סוכר למניעת עששת שיניים

  
  1 גרם  16*סלט חומוס מוכן 

 06/במבה גרם 1* חמאת בוטנים
 )שקית קטנה( גרם

חלקה ללא בוטנים תהיה  חמאת בוטנים 1
 לנוער וילדים גרוסים

  00* ממרח תמרים/ שוקולדממרח 
 גרם

1  

  1 גרם   06חלבה מנה אישית 
  0  גרם  06ריבה מנה אישית 

 גרם 10 עוגה
 גרם 10 / וופלט/ ביסקווי

 ארטיק בעונה

 ביום שישי שבת ובחגים  4

 את גודל המנה יש להכפיל במספר השוהים* 
  

 ה ישתיהכנת מוצרים ל 11.6.8
 

מס' מנות  שם המוצר וגודל מנה
 בשבוע

 הערות

/אבקת שוקו אבקת קקאו
 גרם  6* -נמס

 

גרם אבקת 00 -בסיס כוס חלב או מלהכין על  10
  מ"ל 000חלב לכוס של 

 (1)טבלה מס' 

 ורבע כוס חלב ל בסיס מיםע, לא לילדים 2 גרם 6*נס קפה  /,קפה שחור
 להכין על בסיס מים 0 גרם  0* ,עלי תה

חמה  הכוסות ליום כולל שתיי 11 – 10   
 וממותקת

 גרם 10* סוכר,ללא  תרכיז
 להכנת שתייה 

2  

 את גודל המנה יש להכפיל במספר השוהים* 
 

 ממתיקים וסוכרים  11.6.9
 
 

מספר  שם המוצר וגודל מנה מוכנה
פעמים 
 בשבוע

 הערות

, תוספת פחמימות למרק כגון אורז 2 גר' 060ירקות 
 תירס ועוד, גריסים, סולת, אטריות

מתכונים בספר המתכונים של לפי 
 המחלקה לתזונה

 4 גר' 060קטניות 
 0 גר' 060עוף או בשר 

 שם המוצר וגודל מנה
  גרם ליום 40עד , סוכר
 מ"ג /ק"ג משקל גוף ליום 006סכרין לא יותר מ 



 

 
 משרד הבריאות 600005נוהל מס': 

)מחליף נוהל:סל המזון לבתי חולים  00מהדורה מס': 
  (29/96פסיכיאטריים חוזר מס' 

 שירותי בריאות הנפש

 הנושא: נוהלי אשפוז   דפים  10מתוך  9דף 
       101000010תאריך תוקף : 

 הנדון: סל מזון למוסדות בריאות הנפש  
    

 11.3נספח 

 תפריט לדוגמה-על בסיס סל המזון המעודכןט שבועי ופר

 

 יום שבת יום שישי חמישייום  יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 
ארוחת 

 בוקר
 ביצה קשה ביצה קשה מעדן חלב ביצה מטוגנת ביצה קשה  ביצה קשה גבינה מותכת
 גבינה לבנה  'קוטג גבינה לבנה גבינה לבנה גבינה לבנה קוטג'  גבינה לבנה

 ירקות ירקות סלט ירקות  ירקות סלט ירקות  ירקות סלט ירקות 
זיתים ללא  שמן קנולה 

 רצניםח
 גבינה צהובה אבוקדו/טחינה שמן קנולה  אבוקדו/טחינה שמן קנולה 

 תשיבולדייסת  דייסת סולת 
 לבן  שועל,

דייסת אטריות  לבן 
 עם חלב 

דייסת אורז,  
 לבן

 קורנפלקס
 עם חלב

 חלהפרוסת  1 פרוסת לחם 1 פרוסת לחם 6 פרוסת לחם 1 פרוסת לחם 6 פרוסת לחם 1 פרוסת לחם 1
נס קפה עם 

 שומן 1%חלב 
נס קפה עם חלב 

 שומן 1%
נס קפה עם 

 חלב
נס קפה עם חלב 

 שומן 1%
נס קפה עם 

 שומן 1%חלב 
נס קפה עם 

 שומן  1%חלב 
 נס קפה עם חלב

ארוחת 
 עשר

פרי: בננה 
 תה או מים,

משקה ללא 
 סוכר 

 פרי: תפוח עץ
או תה  ,מים

 משקה ללא סוכר 

פרי: תפוז 
או תה  ,מים

משקה ללא 
 סוכר 

 פרי: אגס 
או תה  ,מים

משקה ללא 
 סוכר 

מילון פרי: 
או תה  ,מים

משקה ללא 
 סוכר 

 פרי: תפוז 
או תה  ,מים

משקה ללא 
 סוכר 

 פרי: קלמנטינה 
או תה  ,מים

 משקה ללא סוכר 

ארוחת 
 צהריים

בטטה מרק  מרק ירקות מרק עדשים
 ודלעת

מרק חומוס  מרק ירקות  מרק עגבניות
 צמחוני(  ה)חריר

מרק עוף עם 
 אטריות

בשר הודו 
 בתנור

דג בקלה פילה  גולש בשר בקר 
אפוי עם מיץ 

 לימון 

 /הודו קציצות
 בקר או ממולא 

שניצל הודו 
 מטוגן

 מנה צמחי/קבב/
 נקניקיה

 עוף בתנור

תפוח אדמה  כוסמת  פתיתים 
 בתנור

אטריות  בורגול 
 מסולסלות 

 אורז  קוסקוס

 -לקט ירקות גזר גמדי  כרובית אפוי  -בתנור דלעת לקט ירקות 
 )דלעת,כרוב,

 קישוא(

ירקות 
מבושלים  
 לקוסקוס 

 שעועית ירוקה 

סלט כרוב 
וגזר עם 
 מיונית

סלט שומר ופלפל 
 עם שמן קנולה 

סלט סלק עם 
 שמן קנולה 

סלט מלפפונים 
עם שמיר עם 

 שמן קנולה

 סלט גמבה סלט עגבניות סלט ירקות 

לפתן -שתייה שתייה שתייה שתייה שתייה שתייה שתייה 
 פירות

ארוחת 
 ארבע

 פרי: תפוז 
ביסקוויט 6

 /וופלים
שתייה 

 חמה/קרה

 פרי: בננה
פרוסת לחם עם  1

ממרח תמרים 
 שתייה חמה/קרה

 

 פרי: אגס
חלווה שתייה 

 חמה/קרה

 פרי: תפוח עץ
 עוגה

שתייה 
 חמה/קרה

פרי: 
 קלמנטינה

פרוסת לחם  1
 עם ריבה
שתייה 

 חמה/קרה

 פרי: תפוח עץ
שתייה 

 חמה/קרה

 עוגה
שתייה 

 חמה/קרה

ארוחת 
 ערב

מרק עגבניות  גבינה מלוחה דייסת אורז מרק גריסים  שקשוקה
 עם בצל מטוגן

מרק בשר עם 
 אטריות 

 -טונה/סרדינים

סלט ירקות, 
 שמן קנולה 

סלט עגבניות עם 
בצל ומיץ לימון , 

 שמן קנולה 

סלט ירקות, 
 שמן קנולה 

סלט ירקות + 
 שמן קנולה 

סלט ירקות, 
 שמן קנולה 

 ירקות  סלט גזר מתוק 

ירק מבושל 
)דלעת, כרוב, 
 קישוא, בצל(

 ירקות מוקפצים 
 לבן/ יוגורט

גולש ירקות 
)גזר,קישוא, 
 בצל,פטריות(

כרובית  טונה  סלט סלק 
מטוגנת 
 בבלילה 

 פשטידה/
בלינצ'ס עם 

 גבינה
תפוח אדמה 

 מבושל 
דגים קציצות 

 מטוגנות
פיצה עם 

 גבינה צהובה
 תפוח אדמה אורז עם תירס

 בנייר כסף
 תפ"אפירה 

בשר בקר צלי 
 ברוטב 

סלט חצילים 
 קלויים/מטבוחה/ 

 גבינה לבנה חיטה מבושלת גבינה לבנה מעדן חלב  לבן/גיל טחינה  לבן
 מעדן לפתן פירות לבן   חצי פיתה  גבינה לבנה 
 שתייה חלה שוקו עם חלב שוקו עם חלב שתייה חלבשוקו עם  שוקו עם חלב

 פרוסת לחם 1 עוגה פרוסת לחם 1 פרוסת לחם 1 פרוסת לחם 1  פרוסת לחם 1
ארוחת 

 לילה
פרוסת לחם  1

עם גבינה 
לבנה/קוטג'/ 

גבינה 
 בטעמים תה

פרוסת לחם עם  1
גבינה 

לבנה/קוטג'/ 
 גבינה בטעמים

 תה

פרוסת לחם  1
עם גבינה 

 לבנה/קוטג'/
גבינה 

 בטעמים תה

פרוסת לחם  1
עם גבינה 

לבנה/קוטג'/ 
גבינה בטעמים 

 תה

פרוסת לחם  1
עם גבינה 

לבנה/קוטג'/ 
גבינה 

 בטעמים
 תה

חלה עם 
אבוקדו 
 /טחינה

פרוסת לחם עם  1
גבינה 

לבנה/קוטג'/ 
 -גבינה בטעמים

 תה



 

 
 משרד הבריאות 600005נוהל מס': 

)מחליף נוהל:סל המזון לבתי חולים  00מהדורה מס': 
  (29/96פסיכיאטריים חוזר מס' 

 שירותי בריאות הנפש

 הנושא: נוהלי אשפוז   דפים  10מתוך  10דף 
       101000010תאריך תוקף : 

 הנדון: סל מזון למוסדות בריאות הנפש  
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סל מזון מעודכן לבתי חולים "את נוהל  2112לאוגוסט  1החל מ נוהל זה מחליף 
 1992, אוקטובר 29/92שמספרו  "פסיכיאטריים

 
 בכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר או נקבה הכוונה היא גם למגדר השני
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