
תלמידים הסובלים 
מאלרגיה למוצרי מזון

משרד החינוך

הפיקוח על הבריאות

משרד הבריאות

שירותי בריאות הציבור  

האיגוד הישראלי לאלרגיה  
ואימונולוגיה קלינית 



:  המטרה
הבטחת הבריאות והבטיחות של תלמידים עם  

אלרגיה למזון בבית הספר

:המצגת כוללת
מידע מקצועי•
המלצות כיצד למנוע חשיפה לגורם האלרגני•
המלצות כיצד לפעול במקרה של חשיפה לאלרגן  •
טיפול יעיל במקרי חירום•



?  מהי אלרגיה

מחיידקיםהאדםעללהגןהחיסוןמערכתתפקיד•
.מחלותהתפתחותולמנועומווירוסים

,למגעהחיסוניתהמערכתשליתרתגובתהיאאלרגיה•
אמוריםאינםכללשבדרךמרכיביםשללבליעהאולשאיפה

אבקנים,מזון:כדוגמת.החיסוןמערכתשללתגובהלגרום
.דבורנייםוארס

רגישהאדםאליוהחומרהינו"אלרגן"•

הגורמיםחומריםלשחרורמביאהלאלרגןהגוףחשיפת•
.אלרגיתלתגובה

המהירההחיסוניתהתגובההיאהאלרגיתהתגובה•
.בטבעביותר

?מהי אלרגיה



אלרגיה למזון

החיסוןמערכתשליתרתגובתהיאלמזוןאלרגיה
.מזוןבחלבונייםלמרכיבים

:לדעתחשוב
לגרוםעלולה"אלרגן"שלמזעריתלכמותחשיפהגם•

.אלרגיתלתגובה
ועדקשותעדקלותמתופעות:משתנההתגובהעוצמת•

!חייםסכנתכדי

!אלרגיה למזון היא בגדר מצב חירום רפואי



ממספר מהתגובות האלרגיות למזון נגרמות 90%-כ
קטן של סוגי מזון 

האלרגיה לחלבון חלב פרה היא הנפוצה  חלב •
ביותר בארץ

...פקאן, פיסטוק, קשיו: כגון אגוזים •

בוטנים•

דגים  •

...חלבה , טחינה: ומוצריו כגוןשומשום •

ביצים•

סויה•
ייתכנו אלרגיות גם למזונות אחרים 

אלרגנים נפוצים



התופעה בישראלשכיחות

כסובליםאובחנובישראל'אכתותמתלמידי2%-כ•
.למזוןמאלרגיה

לחדריספרמבתיהופנותלמידים450-כ,2016בשנת•
.למזוןאלרגיתתגובהבעקבות,מיון

.למזוןקשהאלרגיתתגובהבעקבותמוותלהיגרםעלול•
.צעיריםובמבוגריםבמתבגריםיותרשכיחיםאלומקרים

חשוב לדעת

גםוכךהעולםבכלהילדיםבקרבלמזוןהאלרגיותשיעור
!עולה-בישראל



החשיפה לאלרגן

.לאלרגןנחשףילדכאשרמתחילההאלרגיתהתגובה
:דרכיםבמגווןלהתרחשעלולההחשיפה

האלרגניהמזוןאכילתידיעללרוב•

עםהעורריריותאוהעורשלמגעידיעלרחוקותלעיתים•

האלרגניהחומר

החומרנמצאשבובאזוראווירשאיפתידיעללעיתים•

חלקיקיםאואבקהפיזורבעקבות,בישולבעת)האלרגני

(...וכדומההאלרגניהמזוןעםשקיתפתיחתבעתקטנים



אלרגנים בחומרים נוספים הנמצאים בשימוש

תיתכן חשיפה לאלרגן הנמצאים בחומרים נוספים  
:לדוגמה. שאינם מזון לבני אדם

בחומרי מעבדה* 

בצבעי אצבע* 

במזון לחיות מחמד* 



התרחשות התגובה האלרגית

כשעתייםועדדקותתוךמופיעההאלרגיתהתגובה•

.לאלרגןמהחשיפה

תפרחת  -החשיפה עלולה לגרום  לתגובה מקומית כדוגמת •

נפיחות  , כוויות, "עקיצות"אדומה או נגעים הנראים כ

.ב"נפיחות בשפתיים וכיו, בעיניים

עלולההתגובה,מעורבותהנשימהודרכיבמידה•

.חייםומסכנתקשהלהיות



תגובות אלרגיות המופיעות לאחר החשיפה

קשיי בליעה

קוצר נשימה

שיעול טורדני

, שינוי קול
צרידות

בחילות והקאות

שלשול

כאבי בטן

ירידה בלחץ דם

איבוד הכרה

(בכל חלק בגוף)נפיחות 

תפרחת מגרדת  
מתפשטת בעיקר בפנים

עיניים דומעות

נזלת



MINISTRY OF 

EDUCATION

תיאורים מילוליים שכיחים בהם משתמש הילד  
:האלרגי  כשהוא חווה תגובה אלרגית

"משהו תקוע לי בלוע" *

"הלשון שלי כבדה" *

"מתוחותהשפתיים שלי" *

"יש לי בלוטה בלוע" *

"האוכל חריף מדי" *

"הלשון שורפת" *

"מגרד לי בלשון" *

"משונה לי בפה" *
"כאילו יש לי שערות על הלשון" *



תגובה אנפילקטית

דקותתוךהמופיעה,קשהאלרגיתתגובההיאאנפילקסיס
חירוםמצבומהווהלאלרגןהחשיפהמרגעשעתייםעד

.למוותלגרוםעלולאשר

:  מאפייני התגובה האנפילקטית
תפרחת אדומה מגרדת  •

עילפון, ירידת בלחץ הדם הגורמת לחולשה•

קשיי נשימה עקב בצקת בדרכי נשימה•

נפיחות בלוע  •

בלבול, אי שקט•



תגובה אנפילקטית

!התגובה האנפילקטית מחייבת טיפול מידיי•

הזרקת אדרנלין באמצעות מזרק  -הטיפול הראשוני •
"אפיפן"



התנהלות בבית הספר ובגן

שלמשותפתאחריותהיאהאלרגיהילדעלהאחריות
.החינוכיהמוסדושלהמשפחהשל,הילד

מטרה
הילדשלבטיחותו-בריאותועללשמור•
פעילותבכלהאלרגיהילדהשתתפותאתלאפשר•

ליכולתובהתאם
לעגולמנועהאלרגיהילדעלסטיגמהיצירתלמנוע•

כלפיוובריונות

ילד

ס"ביה הורים



אחריות  ההורים

בריאותהצהרתטופסבאמצעותהחינוכיהמוסדיידוע•

.הלימודיםשנתבתחילת

מצבואודותהמומחהמהרופאמפורטמסמךהמצאת•

חרוםלמקרהפעולהתכניתכולל,הילדשל

תוקפואחרומעקבאפיפןמזרקאספקת•

חירוםבמצבילהתקשרותטלפוןמספרימסירת•



הקניית כללי התנהגות  למניעת החשיפה לאלרגן•

בהתאם לגילו ובהתאם  , הקניית כללים לטיפול עצמי•
להבנתו של הילד

:חשוב לזכור
ילדיהםשלמהמפגשרבהדאגהחשיםרביםהורים

עלרביםמאמציםישקיעוולכןחדשהסביבהעם
.בריאותואתלהבטיחמנת

אחריות ההורים



התלמיד-אחריות הילד 

ולהבנתולגילובהתאםתהיההילדאחריות

הקפדה על יישום כללי מניעה
הימנעות מלחלוק מזון עם החברים לכתה
  קריאת תוויות המזון בקפידה לפני כל קניית מזון

ואכילתו

אלרגיתתגובהשלסימניםהופעתעלהמורהיידוע



אחריות המוסד החינוכי  

לתלמידובריאהבטוחהסביבהיצירת•
החינוכיהצוותכלל-האלרגיתהתגובהסימניהכרת•
הצורךבמידת-האפיפןהזרקתבאמצעותמענהמתן•
הצורךבמידת-חייםהצלתלשםא"למדפנייה•
צוותבנוכחות,הלימודיםשנתתחילתלפני,מפגשקיום•

,וההוריםהתלמיד,הבריאותשירותינציגת-אחות,הניהול
.הלימודיםימיבמהלךההתנהלותדרכיקביעתלשם

החינוכיבמוסדהאחראיוייקבעההיערכותתסוכםבמפגש
.ההוריםעםלקשר

דרכיעל,האלרגיהעללצוותשנתיתהדרכהקיום•
דרכיועללאלרגןחשיפההמחשידיםהסימניםעל,המניעה

.והטיפולההתמודדות



MINISTRY OF 

EDUCATION

מאלרגן ככל שאפשרקביעת שטחים נקיים * 
כסביבות,מוסכמיםנוספיםומרחביםהכיתההכרזת*

.האלרגןאתלתוכןלהכניסשאין,בטוחות
הבטוחיםהמקומותשלבולטשילוט*
הלימודיםשנתפתיחתלקראת,הכיתההוריכליידוע*

התזונתיותהמגבלותעל,הראשונהההוריםובאספת
הכיתהתלמידיעלהחלות

לאהגןאוהספרביתששגרתבאופןההתנהלותתכנון*
שלשבטיחותוזאתעםויחד,האפשרבמידתתיפגע

כשמדוברבעיקרתישמרמאלרגיההסובלהתלמיד
.מזוןמוצרילמספרבאלרגיה



ארגון מערכת התלמיד וסדר יום הלימודים* 

מומלץ שמרבית השיעורים לתלמיד הסובל מאלרגיה  •
.האם-יילמדו בכיתת

בעת למידה במרחבים אחרים יש להיערך מבעוד מועד  •
.  על ידי הקפדה על הניקיון

האכילה תתקיים לאחר ההפסקה , במידת האפשר•
.  ובכך תתאפשר מניעת החשיפה לאלרגנים, הגדולה



רחיצת ידיים במים וסבון  •
השימוש בתמיסות על בסיס אלכוהול לחיטוי  : יש לזכור

!תמיסות אלה  אינן מסירות אלרגנים, ידיים לא מספיק

רחיצת ידיים לפני ואחרי הכנת מזון•

ניקוי כלים•

הקפדה על איסור החלפת כלים בין תלמידים•

ניקוי משטחי אוכל ומשטחי עבודה לפני ואחרי שימוש•

שמירה על כללי ניקיון לפני ואחרי אכילה* 



יציאה לטיול

שבהספריתביתחוץלפעילותאולטיוליציאהלקראת•
גורםעםהקשרפרטיאתלבקשההוריםעל,מזוןמוגש

המזוןהרכבאתלאשרובאחריותםההסעדה
.הפעילותבמהלךילדםשיקבל

שיוגשהמזוןהרכבאתמאשריםשאינםהורים•
.המותאםהמזוןאתלילדםלספקיוכלו,בפעילות



השלכות רגשיות

פחד מתגובות חריפות ואף ממוות•

פחד מלעג•

בדידות חברתית•

מגבלות בפעילות  •



תמיכה רגשית

,לאיומיםקורבןלהיותעלוליםמאלרגיותהסובליםילדים
.לכיתהחבריהםידיעלולצחוקללעג,להפחדה

מעבר,לילדממששלסיכוןלהוותיכולותאלההתנהגויות
.הרגשיתלפגיעה

.אלותופעותעםולהתמודדערנותלגלותחשוב

על,הצורךפיעל,התלמידשללליווילדאוגמומלץ
.בוולתמיכההמוסדשלהפסיכולוג/היועץידי



מניעת חשיפה

המפתח להבטחת בטיחותם של 
תלמידים עם אלרגיה למזון



!מוכנות למקרה של תגובה אנפילקטית

!תגובות אנפילקטיות אינן מתוכננות-היה מוכן תמיד •

!הכן תכנית התנהלות במצבי חירום כתגובה מראש•

! בתוקף בכל עת( אפיפן)דאג להמצאות מזרק אדרנלין •

!דע להכיר סימני תגובה אנפילקטית•

(!אפיפן)דע איך להשתמש במזרק אדרנלין •
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תכנית פעולה לטיפול מידי בתגובה אלרגית למזון ולאנפילקסיס



אפיפןשימוש במזרק 

.אדםכלהמזרק מיועד לשימוש על ידי  •

המזרק דומה למזרקים שחולקו לכלל אזרחי מדינת ישראל  •
.בערכות ללוחמה ביולוגית

.בתחילת התגובה לא ידוע כיצד היא תסתיים•

במקרה של ספק באשר לחומרת  התגובה האלרגית  •
שימוש זה יציל את -עדיף השימוש במזרק  , הקשה

!!!חיי הילד

" שווא"אין סיבוכים משמעותיים מהזרקת 



אתומושכיםהפלסטיקמאריזתמוציאים.1
בקצהבידייםלגעתמבלי,הכחולהפקק

.(המחטיוצאתממנוהמקום)הכתום

אפיפןאופן השימוש במזרק 



לצד האפיפןשל הכתוםמכוונים את הקצה . 2
(.עם או בלי בגדים)החיצוני האמצעי  של הירך 



עדלירךבחוזקההכתוםהקצהאתמצמידים.3
המחטיציאתאתמציין)קליקלתחושתאולשמיעת
במקוםהמזרקקצהאתומשאירים(החומרוהזרקת

.שניות3למשך



בזהירות  האפיפןבסיום הפעולה מנתקים  את מזרק . 4
.מהירך

חשוב לזכור
!אין ספק -אם יש  ספק בצורך בהזרקה 

!!!יש להזריק 



.יש להזעיק אמבולנס לפינוי הילד. 5

והמשךאדרנליןשלנוספתבהזרקהצורךישלעיתים•
השגחהלהמשךהילדאתלהפנותישולכןרפואיטיפול

.רפואית
.לפינויעדשכיבהבתנוחתכשהואהילדעלהשגח•



גורמי סיכון למוות מאלרגיה למזון  

גורמי סיכון למוות מאלרגיה למזון

דחייה במתן זריקת האדרנלין-

(פנסטילכדוגמת ) אניהיסטמיניהסתמכות על מתן טיפול -

אנשים בסיכון גבוה

מתבגרים ומבוגרים צעירים-

ילדים עם היסטוריה של תגובה אנפילקטית בעבר-

.ילדים עם אסתמה ובפרט אסתמה לא מאוזנת-



יעוץ ומקורות מידע

:  ניתן להתייעץ עם גורמים רפואיים

הרופא המומחה לאלרגיה המטפל בילד•

צוות בריאות התלמיד בבית הספר•

ליעוץ ולהדרכה לאלרגיה למזון ל"יהעמותת •
http://www.foodallergy.co.il/

העמותה הישראלית לאלרגיה למזון  •
http://foodallergy-il.com/

http://www.foodallergy.co.il/
http://foodallergy-il.com/



