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 הנדון: נוהל תזונה במסגרות לטיפול בהתמכרויות  

 

 

  י  כ ל ל .1

רואה חשיבות עליונה בשיתוף המחלקה לטיפול בהתמכרויות משרד הבריאות המחלקה לתזונה ב

הגשת תפריט העונה על צרכי  .במרכזי לטיפול בהתמכרויות  בהכוונת העוסקים בהזנת המטופלים

המטופלים, הגשת מזון בריא ובטוח, הם הבסיס להזנה מיטבית. לתזונה נבונה השפעה מכרעת על 

  נושא התזונה הינו חלק בלתי נפרד מהצלחת הטיפול בהתמכרויות.   .מצב הבריאות בכל גיל ומגדר

  מ ט ר ה .2

 לטיפול םהמזון במרכזיוהאחראים על רכישה ו/או הכנת המסגרת להנחות את מנהל  .2.1

כך שהמזון יספק את כל הצרכים התזונתיים הכלליים והייחודיים למצבם של , בהתמכרויות

  , על פי עקרונות התזונה הנבונה.ביים אחריםוחומרים פסיכואפקטי אלכוהול ,סמיםהנפגעי 

 להכנת מזון / אספקת מזון  וחלוקתו.לפרט את עיקרי השיטה והאמצעים  .2.2

  .מטופליםההקניית הרגלי תזונה נבונה בקרב  .2.3

    ח ל ו ת .3

 .מרכז לטיפול בהתמכרויותההנוהל חל על מנהל 

 יישום הנוהלהיה אחראי על יימנה איש צוות שהמרכז מנהל 

 ת  ה ג ד ר ו .4

  .במרכזתכנית הזנה שבועית הכוללת את כל הארוחות המוגשות  -תפריט .4.1

 . התפריטמבוסס על המלצות עדכניות לתזונה נבונהה ,תפריט כללי למטופל - הרכב תפריט .4.2

  .מרכזל את כל הארוחות המוגשות בוכלי

  דועה.כמות של מזון מסוג מסוים שנקבע כסטנדרט ותכולת רכיבי התזונה בה י – גודל מנה .4.3

מרכז לטיפול  בהשוהים  וחומרים פסיכואפקטיביים אחרים אלכוהול ,נפגעי  סמים -מטופלים .4.4

  .בהתמכרויות

  

 

  ידי: -אושר על
:  ד"ר גדי לובין                                 שם: פרופ' איתמר גרוטו          שם

  הציבור ראש שירותי בריאות                    ראש האגף לבריאות הנפש 
   

  
____________                   חתימה              חתימה ______________

   ידי: -נערך על
  גב' פאינה צודיקוב, , ד"ר פאולה רושקה, ד"ר אנטולי מרגוליס, גב' קרן גולדמן 



 

 

 

 תפריט שבועי .5

 ימצא תפריט שבועי מעודכן ותקף.מרכז בכל   .5.1

 סהתפריט השבועי יענה על דרישות משרד הבריאות כפי שמפורסמות בערכי הייחותכנון  .5.2

 .  iאו מעודכנות יותר, והמלצות הבינלאומיות 2010התזונתיים לשנת 

שיבוא לידי ביטוי לפחות בשני תפריטים   -בתכנון התפריט יילקח בחשבון הגיוון הנדרש .5.3

 . יומישבועיים בחודש, תוך הקפדה על גיוון שבועי ו

 .)8סעיף ( בניית התפריט  תיעשה על פי טבלאות תדירויות פריטי מזון לארוחות .5.4

  ). 8סעיף ( גודל מנות מסופקות לארוחות תמיד  על פי טבלאות גודל מנה סטנדרטי להגשה .5.5

 . למטופליםהיה אחראי על הזמנה, קבלת המזון וההגשה יאיש צוות שימונה ע"י מנהל  .5.6

 לכך. אחראיהאיש צוות המנהל ונן במשותף ע"י התפריט המבוסס על נוהל זה יתוכ .5.7

 . יבשל על פיו, אשר לאחראי לבישולתפריט מעודכן ומודפס יופץ כל שבוע   .5.8

, יוצג במקום קייטרינג-מספק מזון מוכןתפריט זה, בין אם מתוכנן ע"י הצוות ובין אם נרכש   .5.9

 לסעוד. המטופלים בו נוהגים בולט 

  .נוהל זהפיד על רכישת מזון בהתאם לגודל מנה שביש להק .5.10

 לבצע רישום הנפקות/רכישת מזון חודשי/שבועי.  מרכזעל ה .5.11

 .שישה חודשים לפחות יש לשמור העתק לבקרה .5.12

 ממטופל.כרשום בתפריט בכל הארוחות ולכל יוגשו המזונות  .5.13

ו ע"י  ייקבעמצבם הבריאותי  בשליאטה מיוחדת לדממטופלים הזקוקים המזונות עבור  .5.14

  .הרופא ו/או הדיאטנית

 קייטרינג -  ספק מזון מוכןמהספקת מזון  .6

  .בפיקוח משרד הבריאות, בעל רישיון יצרן וספק מזון מוכן מספקת מזון אל ותאפשר קיימת .6.1

  .ארוחותהם וכל יפריטהכל עבור גודלי מנות  פירוט שלספק מזון מוכן מקבל יהמרכז  .6.2

ועל פי התפריט  כמפורט בנוהל זה ותמויות הנדרשיהיה בהרכב הגיוון ובכהמוגש המזון  .6.3

  .השבועי

 ב ק ר ה   ו ד י ו ו ח .7

: האינטרנט בכתובת הזמין כמויות שבספר  סטנדרטיים מתכונים פי על תעשה המזון הכנת .7.1
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   .שתוכנן התפריט להרכב בכפוף               

 רכישת שוםיור הזמנות יוצמדו  זה ללוח. חודשים 6 משךב לפחות יישמר שבועי תפריט לוח .7.2
 .לתקופה הרלבנטיים המזון

  

  

  

  

  



 

 

 

 ספחיםנ .8
  בוקר ארוחתגודל מנה להגשה בהגדרת ו המזון פריטי תדירות .8.1

  

  
  צהרייםארוחת בהגדרת גודל מנה להגשה ותדירות פריטי המזון   .8.2

מרכיבי 
  הארוחה

תדירות   פריטי מזון
 ימים 7-ב

  הערות   גודל מנה

  שומן 3%עד   מ"ל 200  7  חלב (לדייסה, דגני בוקר)  מוצרי חלב
  שומן  3%עד   מ"ל 125של גביע  1  6  לבן/ יוגורט/מעדן חלב

  שומן 5%עד    גרם 50  7  גבינה לבנה/ קוטג'/גבינה בטעמים
    גרם  25-30  1  גבינה צהובה/מותכת/מלוחה

    M-; גודל  1יחידה   3  קשה  יםביצ
    M-; גודל  1חידה י  2  חביתה

    גרם 40  1  טונה  תוספות
    גרם 100  7  ירקות טריים  ירקות

תוספת לסלט או   מ"ל 5  7  שמן קנולה   שמן 
  להכנת חביתה 

יש להגיש לחם   פרוסות 2  6  לחם  דגנים
מקמח מלא 

פעמים  3לפחות 
  בשבוע

 וחגים שבת- שישי  גרם 50  1  חלה
עשירים בסיבים   גרם 30  1  דגני בוקר 

א תוספת ולל
  סוכר

  להכנת דייסה   גרם  30  6  /אטריותבולת שועל/סולת/אורזיש
משקה חם: לתוספת  - חלב  שתייה חמה 

  תה/קפה/שוקו 
    גרם  50  7

מרכיבי
  רוחההא

תדירות  פריטי מזון
 ימים 7-ב

  הערות   גודל מנה   

, מרק ירקות, קטניות, אורז  מרק
  , מרק עגבניות/דלעת וכו'גריסים

  סוגי בשבוע  4לפחות   מ"ל 250  7

*מנה עשירה 
  בחלבון

  שוקיים 2רעים/כעוף (רבע) 
  נור תחזה עוף ב 

גרם  200  2
   ברוטו

  

  
ביום ו' בצהרים אפשר 

בית להגיש ארוחה חל
ארוחת ערב  –ובערב שבת 

  בשרית
  גרם 100  2  בשר הודו חזה/שיפודי הודו

  גרם 100  1  בשר בקר צלי/גולש
  גרם 130  1  דגים ללא עצם/דג טחון

בשר בקר/הודו טחון 
  (קציצות/קלופס/ממולא)

  גרם 100  1

שעועית יבשה/אפונה   קטניות
  יבשה/עדשים/גרגירי חומוס

  וגי מנות בשבוע יש לגוון ס  גרם 100  1

–דגנים 
תוספת למנה 

עשירה 
  בחלבון

בורגול/חיטה/אורז 
  כוסמתתירס מלא/קינואה/

3  100-150 
  גרם

  יש לגוון סוגי מנות בשבוע

תפוח אדמה/ בטטה/ אורז לבן 
/קוסקוס //פתיתים/פסטות 

  למיניהם

  יש לגוון סוגי מנות בשבוע  גרם 150  3

  סוגי בשבוע 4חות לפ  גרם 100  7   ירקות מבושלים   ירקות 
  סוגי בשבוע  4לפחות   גרם 100  7  ירקות חיים 

  לסלט  גרם 5  6  שמן קנולה   שמן
  לסלט  גרם 5  1  מיונית

    מ"ל 200  7  מים  שתייה



 

 

 
  ערבארוחת בהגדרת גודל מנה להגשה ותדירות פריטי המזון  .8.3

  

  

  ייה.פרי עם שת תמנניתן לתת  )16.00-ו 10.00( ארוחות ביניים .8.4

  בשבוע ותרייש לגוון בארבע סוגי פ            
   

  הגדרת גודל מנה לפירות** .8.5

 משקל בגרמים עם קליפה וגרעין  גודל  הפרי
   148  בינוני  1  אגס

  150  כוס  1  אבטיח
  128  קטנה   1  בננה
  118  פלח 1  מלון

  140  בינוני 4  משמש
  140  קטן 1/2  מנגו

   140  בינוני  2  נקטרינה
  154בינוני  ולכאש   ענבים

  150  יחידות 2קלמנטינה 
  140  בינוני  2  שזיף
  150  בינוני  1  תפוז 

  120  בינוני  1 תפוח עץ 
  2009מדריך מזון וכמויות. משרד הבריאות מהדורה דצמבר ** 

  . יש להביא בחשבון עובדה זו בהגשת הפירות10%-15%לרוב סוגי הפירות יש פחת אשר נע בין 
  

מרכיבי 
 הארוחה

תדירות   פריטי מזון
  ימים 7-ב

  הערות  ודל מנהג

מוצרי 
  חלב

  שומן 3%עד   גרם 125  3  /מעדן חלבבטעמים לבן/ יוגורט
  שומן 5%עד   גרם 50  6  גבינה לבנה/ קוטג'/גבינה בטעמים

    גרם 50  2  טחינה/ אבוקדו
מנה 

עשירה 
  בחלבון

גרם לאחר  40  1  טונה/ סרדינים
  סינון

  

   M-; גודל  1יחידה   1  /חביתהקשוקהביצה/ש
    גרם 150  1  דג ללא עצם/דג טחון

מנה 
  מורכבת

איטרות, פסטה/ אורז/תפוח  פשטידת
  אדמה אפוי/מבושל

    גרם 100-150  3

    גרם 100-150  3  בורגול/ כוסמת/קוסקוס
לזניה/פשטידה גבינה /בלינצ'ס עם 

  גבינה/פיצה/פלאפל
    גרם 100  1

    מ"ל 250  3-4  יםמרקמגוון   מרק
יש להגיש לחם   פרוסות 2  6  לחם  לחם

מקמח מלא 
פעמים  3לפחות 
  בשבוע

  ערב שבת  פרוסות 2  1  חלה
    גרם 100  7  ירקות טריים/מאודים/מבושלים  ירקות
  לסלט  גרם 5  7  שמן קנולה  שמן

     כוס 1  7    שתיה



 

 

 ארוחת לילה  .8.6
  ניתן לתת לחם עם גבינה לבנה/ גבינה קוטג'/טחינה/אבוקדו עם תוספת ירקות ושתייה. 
  שתיית משקאות מכילים קופאין בשעות ערב. מיש להימנע  

 

  שתייה  .8.7
  . חלוקת מים צריכה להיות זמינה לכלל מטופלים.מים: סוגי שתייה

  גבי כל שולחן בכל ארוחה.  לעיש להגיש מים בקנקן 
  (לא מהול) ייה חמה (תה/קפה/שוקו) בתוספת חלב מלאשת
 

  ממתיקים וסוכרים  .8.8
  
  
  

שם המוצר וגודל מנה
 גרם ליום 30עד , סוכר

 מ"ג /ק"ג משקל גוף ליום 2.5סכרין לא יותר מ 



 

 

  תפריט לדוגמה-על בסיס סל המזון המעודכןט שבועי ופר .8.8
  יום שבת  יום שישי  יום חמישי  עייום רבי  יום שלישי  יום שני  יום ראשון  

ארוחת 
  בוקר

דייסת שבולת   דייסת סולת
  שועל

  עם חלבדגני בוקר   דייסת אורז  דייסת שועל  דייסת אטריות  דייסת סולת

  גבינה צהובה  ביצה קשה    ביצה קשה  חביתה  ביצה קשה  חביתה  טונה
  נה לבנהגבי   'קוטג  גבינה לבנה  גבינה לבנה  גבינה לבנה  קוטג'   גבינה לבנה

פלפל  מלפפון, 
  עגבנייה 

, מלפפון, עגבנייה
   בצל

עגבנייה, בצל,    כרוב, שמיר  גמבה, מלפפון    גזר, שומר   שמיר ,מלפפון
  חסה 

  שמן קנולה  שמן  קנולה    שמן קנולה  שמן קנולה  שמן קנולה  שמן קנולה  אבוקדו/טחינה
  יוגורט  לבן  לבן  מעדן  לבן   לבן   יוגורט
  חלה  לחם  לחם  לחם  לחם  לחם  לחם

משקה חם עם 
חלב (נס קפה/ 

מופחת  /שוקותה
  )סוכר

משקה חם עם 
חלב (נס קפה/ 

מופחת  /שוקותה
   )סוכר

משקה חם עם 
חלב (נס קפה/ 

מופחת  /שוקותה
  )סוכר

משקה חם עם חלב 
(נס קפה/ 

מופחת  /שוקותה
   )סוכר

משקה חם עם 
 קפה חלב (נס

מופחת  /שוקו/תה
   )סוכר

משקה חם עם 
חלב (נס קפה/ 

מופחת  /שוקותה
 ) סוכר

משקה חם עם 
חלב (נס קפה/ 

מופחת  /שוקותה
 ) סוכר

ארוחת 
  עשר

פרי: בננה מים, 
 ירוק/צמחים  תה

  פרי: תפוח עץ
ירוק /  מים, תה
  צמחים

 פרי: תפוז מים, 
ירוק /  תה

  צמחים

  פרי: אגס 
ירוק /  תה מים, 
  צמחים

  פרי: מילון 
ירוק /  תה מים, 
  צמחים

  תפוז  פרי:
ירוק /  תה מים, 
  צמחים

  פרי: קלמנטינה 
ירוק /  תה מים, 
  צמחים

ארוחת 
צהריי
  ם

מרק עוף עם   ירקות מרק   מרק עדשים  מרק בטטה    מרק  חומוס    תירס מרק   עגבניות מרק 
  אטריות

פילה דג בקלה    נורתעוף ב  בשר הודו בתנור
  אפוי 

 /קציצות הודו/ בקר
    יםממולאירקות 

שעועית לבנה     דושיפודי הו
  ברוטב עגבניות

  עוף בתנור

תפוח אדמה   כוסמת   עדשים ירוקות
  בתנור

  אורז עם ירקות   קוסקוס  אטריות   בורגול 

  סלט סלק עם  לקט ירקות  מאודהכרוב 
עם שמן קנולה 

  ומיץ  לימון

 לקט ירקות   בוחהטסלט מ
  כרוב, (דלעת,
  קישוא)

ירקות מבושלים  
  לקוסקוס 

  שעועית ירוקה 

סלט פלפלים 
במגוון צבעים 
  עם שמן קנולה

 סלט שומר ופלפל
  אדום

   עם שמן קנולה

סלט מלפפון  
    ושמיר

חסה עם שמן סלט 
  קנולה וחומץ

עם  קולרביסלט 
  שמן קנולה

 מלפפונים סלט 
  עם שמן קנולה

עם  סלט גמבה
  שמן קנולה

  מים  מים  מים  מים  מים  מים  מים
ארוחת 
  ארבע

  פרי: תפוז 
שתייה 

  קרהחמה/

  פרי: בננה
  שתייה חמה/קרה

  

  פרי: אגס
שתייה 

  מה/קרהח

  פרי: תפוח עץ
  שתייה חמה/קרה

  פרי: קלמנטינה
 שתייה חמה/קרה

  פרי: תפוח עץ
שתייה 

  חמה/קרה

  פרי
  שתייה חמה/קרה

ארוחת 
  ערב

ירק מבושל  
(דלעת, כרוב, 
  קישוא, בצל)

  ירקות מבושלים   מרק גריסים
, תצילים, גמבה (

ה, יגזר, עגבני
  ) )צלב

אפונה מרק   מרק ירקות  פשטידת ירקות
   יפשה

  פשטידה/
 בלינצ'ס עם גבינה

תפוח פשטידת 
  אדמה 

ברוטב פסטה 
  עגבניות

  בורגול מבושל
  

  עדשיםאורז עם 
  

(מלפפון, ירקות  סלט גזר מתוק   אפויתפוח אדמה 
עם  עגבנייה, פלפל
  שמן קנולה

קציצות דגים   שקשוקה
  מטוגנות

  

סלט 
  טחינה/אבוקדו

  סרדינים  לבן 
   

כרובית מטוגנת 
  בבלילה 

סלט חצילים 
  קלויים

סלט כרוב וזר עם   טחינה/אבוקדו
  מיוונית 

סלט מלפפון 
  ושמיר

סלט כרוב במיץ   סלט סלק
  לימן
  

צלי בשר בקר 
  ברוטב 

  יוגורט

גבינה לבנה עם   לבן/יוגורט  גבינה קוטג'  גבינה לבנה
  שמיר

  גבינה לבנה  חיטה מבושלת  גבינה לבנה

  שתייה  לפתן פירות  שתייהשתייהשתייה שתייה  שתייה

  פרוסת לחם  עוגהחלה,   פרוסת לחם  פרוסת לחם  פרוסת לחם  פרוסת לחם  פרוסת לחם
ארוחת 
  לילה

פרוסת לחם עם 
  גבינה לבנה 

 צמחים/מים תה

פרוסת לחם עם 
  גבינה לבנה

  צמחים/מים תה

פרוסת לחם עם 
  קוטג'גבינה 

 צמחים/מים תה

ם עם פרוסת לח
   טחינה

  צמחים/מים תה

פרוסת לחם עם 
  גבינה לבנה 

  צמחים/מים תה

חלה עם 
  אבוקדו/טחינה
  תה צמחים/מים

פרוסת לחם עם 
גבינה 

לבנה/קוטג'/ 
 - גבינה בטעמים

  צמחים/מים תה



 

 

 
                                                            

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  


