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 תזונתית הנדון: נוהל חלוקת מזון או שווה ערך בתוכניות תמיכה
 

תקופת התפרצות נגיף קורונה הגבירה משמעותית את מערך חלוקת המזון לזקוקים לכך. בכדי להבטיח מערך תמיכה 
 .הנחייה לסוגי סלי המזון המחולקים, קביעת הרכב המזונות ודיוור נלווהתזונתית בטוח ובריא, להלן נוהל הכולל 

מצב תזונתי לא תקין משפיע לרעה על יכולת הגוף על הבריאות.  למזון השפעה מידית וארוכת טווחהנוהל נקבע כיון ש
, עולה הסיכוי ההנחיות התזונתיות הלאומיותכאשר הגוף מוזן היטב, לפי  –להתמודד עם מחלת קורונה, ולהפך 

השפעה ישירה על תחלואה כרונית. צריכת מזונות לפי גם לתזונה לא בריאה יותר עם המחלה. להתמודד בצורה קלה 
 תורמת למניעת מחלות לב, סוכרת, השמנה, סוגי סרטן שונים ועוד.ההנחיות 

אקונומי לבין תחלואה כרונית. שכיחות ההשמנה והסוכרת גבוהים בצורה משמעותית דווקא -קיים קשר בין מצב סוציו
כלוסיות מעוטות יכולת. כך לדוגמא, שכיחות מחלת הסוכרת באוכלוסייה בשכבה סוציואקונומית נמוכה עומדת בקרב או

 באוכלוסייה הכללית. 10%לעומת   25%על 
. שכבות המחולקים לזקוקים לכךביותר להקפדה על הרכב סלי המזון או שווה ערך,  קיימת חשיבות גבוהה על כן

 קים למזונות בריאים בכדי להימנע מהגדלת הפערים בתחלואה ובתמותה. זקו מעוטות יכולת ו/או חולים
 

 להלן פרטי נוהל חלוקת מזון או שווה ערך
 סיוע תזונתי ינתן לבתי אב בהתאם להגדרות מערכי התמיכה התזונתיים. .1

 על העיריה לחתום עם הספק שהוא עומד בנוהל התזונה שלהלן .2

 ) בקישור)דוגמא לשאלון יתור עירוני מקיף. להבטחת הליך א יעזורשאלון עירוני מובנה  .3

  /מחוזיתקביעת הרכב התמיכה התזונתית יעשה בשיתוף תזונאית עירונית .4

 כל התהליך ילווה בניטור והערכה  .5

 להלן  בטבלה, אפשרויות לחלוקת מזון לפי סדרי עדיפויות: .6

 

 : 1טבלה מספר 

החלוקה לפי סדר אמצעי 
 עדיפות יורד

 תנאים

תלושי קניה. עדיפות ראשונה: 
הרכב תלושי הקניה בטבלה 

 2מספר 

כאשר ניתן לגשת לסופר/ מכולת  בבטחה או כאשר לסופר יש 
 מערכת משלוחים יעילה וניתן להזמין מהבית

א. כאשר מתאפשרת הובלת מזון בתנאי תברואה נאותים  סל מזון טרי עדיפות שניה:
 מזון טרי כולל שרשרת קירור בטוחה ל

 ב. כאשר ניתן לחלק מזון בתדירות גבוהה

 א. כאשר לא מתאפשרת הובלה בקירור סל מזון יבש עדיפות שלישית:
ב. כאשר חלוקת המזון מתקיימת בתדירות נמוכה כגון פעם 

 בחודש

מנות מבושלות עדיפות רביעית: 
 קפואות

פיזיות או בשל תנאי  א. כאשר אין יכולת לבשל בשל מגבלות
 מחייה

ב. יש להתאים את המנה המבושלת למקבל בהתאם 
 להגבלות תזונתיות ולהעדפות תרבותיות

 יש לדאוג לתנאי תברואה נאותים ושמירה על בטיחות המזון 
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 , מזונות מותרים ואסורים לקניה באמצעות תלושי קניה 2טבלה מספר 

 רים שאין לאפשר את קנייתםמוצ מזונות שיש לאפשר את קנייתם
 מוצרים המסומנים בסמל האדום ירקות ופירות טריים

 מוצרי מזון מהיר כגון מנה חמה דגנים גולמיים ולחם. עדיף מלאים

 בשר מעובד כגון פסטרמות, נקניקים קטניות

 חטיפים וממתקים אגוזים למינהם, שקדים לא מומלחים

 שתיה מתוקה וממותקת  טחינה

 משקאות אלכוהולים / קנולה שמן זית

חלב ומוצריו ותחליפים שלהם, ללא המתקה 
כגון תחליפים על בסיס סויה כמו טופו חבל סויה 

 וכדומה 

 חלב ממותק, מוצריו ותחליפים ממותקים

 סיגריות גולמיים –דגים, עופות וביצים 

 אלכוהול דבש/סוכר

  מועשר ביוד –מלח 

  תבלינים טבעיים

 
 ניה יש להגביל למזונות המותרים בלבדאת תלושי הק

איכות והרכב המזון המחולק משפיעים על הביטחון התזונתי של המקבלים. לכן, בחלוקת מזון יש להתאים את  .7
הרכב סל מזון מומלץ  1בנספח מספר   להנחיות אגף התזונה במשרד הבריאות להרכב סל מזון בריאהסל 

 ודוגמאות להתאמה לאמצעי החלוקה ולאוכלוסיות שונות.
הספק יעביר לתזונאית המחוזית את הרכב הסלים הניתנים ו/או את המזונות המותרים לרכישה במסגרת  .8

 (3תלושי המזון )רשימת פרטי הקשר עם התזונאיות המחוזיות בנספח מספר 
. ניתן , ולהנחיות ההסגר בתקופת מגיפהלהעדפות המקום/העיריהום לאפשרויות אופן החלוקה יקבע בהתא .9

לבצע את החלוקה באמצעות הקמת מרכזי מכירה/חלוקת מזון לזכאים הכולל הדרכה תזונתית ו/או מסעדות/ 

 בתי תמחו"י.

הגשה יש לשמור על תנאי הובלה תקינים, בהתאם להנחיות לנושא טמפ', הגיינה, איכות המזון ואופן ה .10
בתקופת המחלה המדבקת. יש לעבוד בהתאם להנחיות בריאות הסביבה לתנאי הובלת מזון ובתיאום עם 

 הוטרינר העירוני.
ומערכי צדקה נוספים יעבדו בהלימה להנחיות אלו ובשיתוף  עמותות השונות הפועלות באזוריש לוודא שה .11

בנושא נשלח ללשכות הרווחה ולעמותות השונות וחשוב לפעול ליישומו ברמה  מסמך מסודר. פעולה
 הלאומית.

תקשורת: חלוקת המזון מהווה הזדמנות להעביר מסרים לאוכלוסייה הנזקקת לגבי תזונה בריאה, התארגנות  .12
מכתב מלווה שיש להוסיפו  2מספר בנספח כלכלית חכמה, חשיבות השמירה על הקשרים החברתיים וכד'. 

 בסלי המזון המחולקים
שנכתבה בהתאמה למגזר החרדי ומכילה ידע וכלים מעשיים ליישום  חוברת בנושא 'חוסן תזונתי'ניתן להפיץ  12.1

 עקרונות התזונה הבריאה
בהפעלת מערך התמיכה יש לפנות לתזונאית המחוזית לעבודה בשיתוף פעולה ובהלימה עם המדיניות  .13

 3פרטי הקשר של התזונאיות המחוזיות בנספח מספר המקומית. 
ברמת העיקרון כדי לבסס כלכלה מקומית ולהשתמש בחנויות המקומיות למימוש תלושי קניה וחבילות המזון  .14

 כדי לשמור על מרקם חברתי וכלכלי של הרשות 

mailto:Tzuna@moh.health.gov.il
https://govextra.gov.il/media/18099/nutd-070910909.pdf
https://govextra.gov.il/media/22727/nut-293864720.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/nutritional_resilience.pdf
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 הרכב סל מזון לחלוקה והתאמה לאוכלוסיות –1נספח מספר 
 :1לנספח מספר תוכן העניינים 

 הרכב מזון לסל מומלץ 1.1
 דוגמאות התאמת סל מומלץ לאוכלוסיות 1.2
 עקרונות בקביעת הרכב מנות מבושלות לחלוקה 1.3

 
 

  סל מזון מומלץ  1.1
 .רצוי לבחור מכל קטגוריה לפחות מוצר אחד שירכיב את סל המזוןיש להתאים לתנאי השינוע, הטמפ' והזמן. 

 

 פירוט מוצר מזון

מומלץ לחלק תוצרת טרייה. ירקות ופירות מגוונים שיחזיקו מעמד לאורך זמן )מלפפון   ירקות ופירות

 עגבנייה, גזר, פלפל, כרוב/כרובית שומר, תפוחי עץ, תפוזים(.

כשלא ניתן לתת תוצרת טריה, מומלץ לחלק ירקות ופירות קפואים או בשימורים, ללא 

 תוספת סוכר

 מרוסקותרסק עגבניות/שימורי עגבניות/עגבניות 
 רסק תפוחים

 תמר, שזיף ועוד -פירות יבשים 
 * רסק או פרי ללא תוספות 

 

  דגנים מלאים

 דגנים ודומיהם כמו:

חיטה, בורגול, קוסקוס, קוואקר, פסטה, כוסמת, פריקי, אורז, תירס קפוא/שימורים, 

 קינואה, קמח )רצוי דגן מלא(

 לחם רצוי מדגן מלא/לחמניות/פיתות

 אה/פריכיות אורזקרקרים מחיטה מל

 קטניות גולמיות /שימורים/קפוא: עדשים, שעועית, אפונה, חומוס, פול, לוביה, תורמוס.  קטניות

 בשר עוף/הודו טרי או קפוא עוף/הודו

 טריות או נוזל ביצים מפוסטר  ביצים

 טריים ובשימורים כגון: טונה, סרדינים דגים

 חלב/ יוגורט ללא תוספות/לבן/גבינה לבנה/ קוטג' -תוצרת טרייה   מוצרי חלב ותחליפיו

 חלב עמיד -במידה ולא ניתן טרי

 כמו חומוס -טופו/ מעדן סויה ללא תוספת סוכר/ ממרח קטניות

 שמן זית/ קנולה שמנים מומלצים 

mailto:Tzuna@moh.health.gov.il
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 פירוט מוצר מזון

 טחינה גולמית )רצוי משומשום מלא( טחינה 

 לא מומלחים –וזי פקאן/ אגוזי קשיו בוטנים /שקדים/ אגוזי מלך/אג אגוזים וזרעים

 ללא תוספות -*טבעי חמאת בוטנים

 תיבול טרי שישמר עד שבוע: פטרוזיליה, שמיר, כוסברה ועוד.. תבלינים
 תבלינים שישמרו לאורך זמן: שום, מיץ לימון, תבלינים מיובשים ללא תוספות

 *פריט אחד בלבד סוכר/דבש/סילאן/ריבה

  תה/קפה שחור/נמס

 
 מומלץ להתייעץ עם תזונאית עירונית/מחוזית –דוגמאות להתאמת סלי מזון לאוכלוסיות  1.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרכב מנות מבושלות  1.3
 

בהכנת מנות מבושלות לנזקקים, יש לפעול לפי העקרונות 
 הבאים:

  על הארוחות להיות מאוזנות תזונתית, בייעוץ תזונאית
 ובהתאם לאוכלוסיית היעד

  להנחיות התזונתיות על הארוחות להיות בהלימה
   הלאומיות

 :ארוחות מבושלות מבוססות על 
o מזון גולמי וטרי 
o עדיפות לדגנים מלאים במנת הדגנים 
o  ,הרכב הארוחה יכלול ירקות, דגנים

 קטניות/עוף/ביצה/דג ומנת פרי
o ו לפי צינון והקפאת המזון והובלתו לייעד יתבצע

 כללי תברואה נאותים

 סל מזון יבש כשר לפסח ללא קטניות

 ירק משומר )פטריות(

פרי משומר )אפרסק/משמש/רסק 
 תפוחים/אננס(

 רסק עגבניות

 מצות

 קמח מצות

 קינואה

 שימורי טונה 

 חלב עמיד

 שמן צמחי )קנולה/זית(

 טחינה

 אגוזים/שקדים

 תמרים מגולענים

 יין לקידוש

 סל מזון  יבש לעדה האתיופית

 ירק משומר )שעועית ירוקה/פטריות(

פרי משומר )אפרסק/משמש/רסק 
 תפוחים/אננס(

 רסק עגבניות

 מצות

 קמח מצות

 אורז

 שעועית יבשה

 עדשים יבשות

שימורי טונה/עדשים )לסל צמחוני יש לתת 
 עדשים(

 חלב עמיד

 שמן צמחי )קנולה/זית(

 טחינה 

 אגוזים/שקדים
 סל מזון יבש מגזר ערבי

 ירק משומר )פטריות/שעועית(

פרי משומר )אפרסק/משמש/רסק 
 תפוחים/אננס(

 רסק עגבניות

 לחם מלא

 קמח מלא 

 אורז

 בורגול

 שעועית יבשה

 גרגרי חומוס יבש

 שימורי טונה 

 עמידחלב 

 שמן צמחי )קנולה/זית(

 טחינה

 אגוזים/שקדים

mailto:Tzuna@moh.health.gov.il
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 מכתב מלווה  – 2נספח מספר 

 נכון תמיד ובמיוחד עכשיו –תזונה בריאה היא טובתך 

 שלום לך,

תזונה בריאה חשובה תמיד למניעת תחלואה ולחיזוק המערכת החיסונית. במיוחד עכשיו, בזמן מחלה ובידוד 

ה בפעילות הגופנית, שינוי בטעמים המורגשים כתוצאה מנגיף קורונה, כאשר יש שינוי באורחות החיים, יריד

 מהמזון וכתוצאה מכך סיכון לעלייה במשקל או לירידה לא רצויה, חשוב לשמור על תזונה בריאה.  

 מהי תזונה בריאה?

  אכילת מזונות טריים מהצומח כמו ירקות/פירות ודגנים מלאים בשלל צבעים צורות וטעמים, בכל
 ארוחה. 

 היום עם שמן זית, אגוזים, קטניות, טחינה ו/או מוצרי חלב או תחליפיו.  גיוון בארוחות לאורך 

 .שילוב לאורך השבוע של מזונות מן החי: ביצים, דגים ו/או עוף, בבישול ביתי 

 .תיבול במידה, ועדיף בצמחי תבלין טריים 

  .הימנעות מצריכת אלכוהול, חטיפים, ממתקים ומשקאות מתוקים 

 .שתיית מים לרוויה 

 וכלים בריא בעת השהות בבידוד?איך א

מתוך אחריות ובכדי להבטיח עבורך תזונה מאוזנת ובטוחה,  נכתב 'נוהל תזונה' שמטרתו תמיכה תזונתית 

 בעת הזו. הנוהל כולל רשימת מזונות מותרים לרכישה מטעם המדינה עבורך, בעת שהותך בבידוד

 לוקחים אחריות לבריאות

 יות אישית ולבחור בריא. בכל ארוחה ובכל יום מחדש.במיוחד עכשיו, זה הזמן לקחת אחר

אם אתם מקבלים פינוקים ומתנות טעימות מחברים ומקרובים, בקשו שיהיו לפי המזונות המומלצים לכם ולא 

מוצרים העלולים להזיק  לבריאותכם )מוצרים שאינם נחשבים בריאים הנם שתיה ממותקת, חטיפים, 

 דים(.מעוב-ממתקים ומוצרי מזון אולטרה

 מתי מומלץ לפנות לרופא לקבלת הפניה לטיפול תזונתי על ידי תזונאית, בתקופת השהות בבידוד?

לשמירה על רצף הטיפול התזונתי, כאשר קיימת הגבלה תזונתית כלשהי, כמו תזונה דלת מלח, דלת סוכר, 

, בסדירות מערכת דלת שומנים, ללא גלוטן וכדומה ו/או כאשר חל שינוי משמעותי בהרגלי האכילה שלך

 העיכול ו/או במשקלך. 

ליין, טלהמדיסין(, מפגש טלפוני, ו/או פנייה -קופות החולים מציעות מגוון שירותי בריאות מרחוק )און

 לרופא/מטפל באמצעות האפליקציות של הקופות. 

  tzuna@moh.health.gov.il מוזמנים לשלוח אלינו ונשמח לענות?יש לכם שאלות נוספות

 

 באיחולי החלמה מהירה ובריאות טובה,

 אגף התזונה ותזונאיות בריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור, 

 משרד הבריאות

mailto:Tzuna@moh.health.gov.il
mailto:tzuna@moh.health.gov.il


 

 תזונהה אגף
 משרד הבריאות

Nutrition Division  
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
Tzuna@moh.health.gov.il 

 02-6247173 פקס:  02-6228855  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
Tzuna@moh.health.gov.il 
Tel: 02-6228855   Fax: 02-6247173 

 

 פרטי הקשר התזונאיות המחוזיות – 3נספח מס' 
 
 

 דוא"ל פלאפון תיאור תפקיד טלפון שם

-02 טל דגן

5314885 

תזונאית  

 זית,מחו

 מחוז ירושלים

054-

4532450 

tal.dagan@lbjr.health.gov.il 

יעל ענבר 

 ברנדווין

08-

6263529 

 תזונאית

מחוזית, מחוז 

 דרום

050-

6243336 

Yael.inbar@bsh.health.gov.il 

 

-08 יס בחראיר

9181203 

 תזונאית

 אזורית 

 נפת רמלה

050-

6243650 

Iris.Bahar@rml.health.gov.il 

-03 עינת אופיר

5634722 

תזונאית  

מחוזית, מחוז  

 ת"א

050-

6265305 

Einat.ophir@telaviv.health.gov.il 

-03 קרן ברכיהו

9051852 

 תזונאית

 אזורית 

 נפת פתח תקוה

052-

6133867 

Keren.Brachjahu@pth.health.gov.il 

גוואהייר 

 אגברייה

04-

6240817 

 תזונאית

 מחוזית

 מחוז חיפה

050-

6242050 

jawaher.agbaria@lbhaifa.health.gov.il 

-04 שני ברזילאי

6557222 

 תזונאית

 מחוזית

 מחוז צפון

050-

6243790 

shani.barzilay@zafon.health.gov.il 

 

עינת לב 

 ארי

04-

6557901 

 תזונאית

 אזורית

 מחוז צפון

050-

7760128 

einat.levari@zafon.health.gov.il 
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