
"סביבה מוגנת"
לתלמידים ותלמידות עם" סביבה מוגנת"מודל 

בגני הילדיםאלרגיה למוצרי מזון

מודל יישומי לצוותים חינוכיים
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.ההיבטים

כחברה המחנכת לערבות הדדית אני רואה במודל זה הזדמנות חשובה  
.                                                                                                                            ליישום חינוך ערכי הלכה למעשה

אפרת לאופר
מנהלת יחידת הבריאות 

המנהל הפדגוגי 
משרד החינוך

ידיעלהמושגתוחברתיתנפשית,גופניתרווחהשלמצבהיאשלומות
עוסקתשלומות.ועודעצמיתמודעותפיתוח,התעמלות,בריאחייםאורח
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שלהתפתחותםעלרבההשפעהבריאחייםולאורחלבריאות.פועלהוא

.וילדיםילדות

.ומוגנתמודעתלסביבההזקוקיםבריאיםילדיםהינםאלרגיהעםילדים
,מכילה,שוויוניתסביבהליצורתפקידנוהילדיםבגניחינוךכאנשי

לילדים'מוגנתסביבה'מודל.ומוגנותשייכותתחושת,מודעותהמקדמת
בגןהחינוכילצוותהמסייעיישומיכלימציעמזוןלמוצריאלרגיהעם

.בריאהשגרהוליצירתמיטביתלהיערכות
אני בטוחה שתעשו שימוש מותאם במודל בגן הילדים

אורנה פז
החינוך לגיל הרך ' נהלת אגף אמ

המנהל הפדגוגי 
משרד החינוך 

דברי פתיחה



בריאיםילדים עם אלרגיה הינם ילדים . אשר שכיחותה עולה בקרב ילדים בארץ ובעולם, אלרגיה למוצרי מזון הינה תופעה

. הזקוקים לסביבה מודעת ומוגנת

הינו כלי יישומי שנועד לסייע לצוותי חינוך  לתלמידים ותלמידות עם אלרגיה למוצרי מזון בגני הילדים " סביבה מוגנת"מודל 

.שייכות וערבות הדדית, המטפחת ערכי שוויון, קשובה ומותאמת צרכים, ביצירת סביבה מוגנת

מטרת המודל היא  . ובריאות(well being)סביבה חברתית ופיזית המחנכת לשלומות , המודל מציג תפיסה הרואה בגן הילדים

. ערכים והעלאת מודעות לנושא, מיומנויות, על ידי פיתוח ידע, היערכות כוללת ומיטבית של צוות הגן

.באי הגן וקהילת הגן, אישי: במודל דרכי יישום לגן הילדים בכלל המעגלים

:  דרכיי היישום ליצירת סביבה מוגנת

מרחב נקי מאלרגןIקהילה מודעת Iמעגלי הסברה Iהדרכת צוות הגן Iשילוט ומודעות חזותית Iהיכרות מעמיקה והיערכות 

המודל ככלי יישומי



היגיינה
פעילות  
גופנית

תזונה  
בריאה

נפשית וחברתית המושגת על ידי  , שלומות מוגדרת כמצב של ְרווחה גופנית✓

(.האקדמיה ללשון עברית)פיתוח מודעות עצמית, התעמלות, אורח חיים בריא

לאפשר  –על פי תפיסת הגן העתידי מטרת החינוך הרלוונטי הינה שלומות ✓

ללומד לשגשג ברמה האישית ולתרום לשגשוג החברה בכל ממדי החיים בהם  

.  הוא פועל

לאורח החיים ולסביבה הפיזית והחברתית השפעה על בריאות ושלומות בכל  ✓

.  גיל

מודעות ואחריות לבריאות  , בגן הילדים קיימת חשיבות לטיפוח הרגלים✓

.  עוגנים פדגוגיים ומוקדי היישום, באמצעות עשייה חינוכית מותאמת

לֹומוּת ְׁ    Well-beingש 

בריאות בגן העתידי 



בריאותמאפשרתסביבה

בנימינה, גן הדר, פדידהנטלי תל אביב, גן סחלב, הלביץדנית גביש כרמיאל, גן סביונים, שלהבת אסוליןעראבה, אלמרח,שמאליגןאינסאף



המטרה

יצירת סביבה מוגנת לתלמידים  
,  ותלמידות עם אלרגיה למוצרי מזון

,פיתוח ידע, היערכות כוללת
העלאת מודעות לנושא  

.וטיפוח ערבות הדדית



התפיסה

. ילד עם אלרגיה הוא ילד בריא הזקוק לסביבה מוגנת ומודעת

, יצירת סביבה מוגנת מהווה חלק מתפיסת בריאות חינוכית כוללת
הרואה בגן הילדים מקום מוגן המקנה תחושת שייכות ומאפשר  

מודעות והרגלים לחיים בריאים לכל תלמידה , ידע, פיתוח ערכים
.ותלמיד



דרכי יישום ליצירת סביבה מוגנת  

שילוט  
ומודעות  

חזותית

הדרכת 
צוות הגן

מעגלי 
הסברה

קהילה  
מודעת

מרחב נקי  
מאלרגן

היכרות  
מעמיקה
והיערכות

מחוון מסכם  



היכרות מעמיקה והיערכות 

ה/ה ועם משפחתו/פגישת היכרות עם התלמיד
ה במידת האפשר גם /הורי התלמיד, צוות חינוכי: משתתפים•

.ה/התלמיד
.  ותזונאית( אחות/רופא מטפל)נציג שירותי בריאות מומלץ •

:  נושאים
.ה/ה והבנת המצב הרפואי שלו/היכרות עם התלמיד✓
.קביעת דרכי התנהלות בשגרה ובמצבי חירום✓
.קביעת איש קשר זמין עם ההורים✓
.  קיום הדרכה ראשונית לטיפול במצב של אלרגיה✓

י מודל  "ה עם הורה עפראשונשיחה 
חלי ברק/ב"לל

המלצה לתהליך קליטת תלמידים עם  
בגן הילדים  יחודייםמענים 

שותפות עם הורים לקידום הכלה  
והשתלבות 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/hahala-hishtalvot/kindergarten-recommendation1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/hashala/hamlasot-klitat-yeled.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/First_conversation_parent.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Partnership_parents.pdf


העלאת מודעות וידע באמצעות שילוט עדכני תוך הימנעות  
. משילוט יתר

בתיק הגן ובלוח במרחבי הגן
הצוות  

שילוט מיקום 
מזרק והנחיות  

שימוש

בשער ובכניסה  
לגן

שילוט ומודעות חזותית 



ברוכים הבאים 
בגן שלנו לומדים ילדים 
עם אלרגיה למוצרי מזון 

אין להכניס לשטח הגן בכל שעות היום  
מוצרים המכילים בוטנים

תודה על האכפתיות ועל שיתוף הפעולה
צוות הגן

בכניסה  
לגן



__________ל
:יש רגישות

לבוטנים ואגוזים

,  בתיק הגן
,בלוח צוות

במקום נגיש  )
לחברי הצוות 

בדגש על צוות 
(מחליף

דוגמה
השימוש בתמונה 

:הוריםבאישור הורים בלבד
________:'טל' מס________    : שם
________:'טל' מס________    : שם



רשימת תלמידים עם אלרגיה למוצרי למזון

בתיק הגן  

שם  
ה  /הילד

סוג 
האלרגיה

שם  
ההורה

'  מס
טלפון

שם
ההורה

'  מס
טלפון

'  טל
נוסף  

לחירום



כרזה בעברית  
שימוש  
במזרק  

אפינפרין  

כרזה בערבית
שימוש  
במזרק 

אפינפרין 

מזרק 
אפינפרין  

:נמצא
___________

שילוט מיקום 
והנחיות שימוש  

למזרק
קביעת נהלי צוות לבדיקת  
זמינות ומיקום של המזרק

החובה החוקית -למסמך 
להחזקת תכשיר אפינפרין 

במוסדות חינוך

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/HealthAllergyPosterHe.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/Safety/epinephrine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/HealthAllergyPosterAr.pdf




:הדרכה מקצועית הכוללת
מידע כללי

מאפיינים

סימנים

דרכי טיפול ומניעה

שימוש במזרק 
(אפיפן)אפינפרין 

. הדרכה מקצועית לכלל צוות הגן
לגננות במסגרת  שעות הפיתוח המקצועי ר"עהדרכת 
לסייעות מטעם הרשות המקומיתר"עהדרכת 

ניהול מידע על 
מניעה וטיפול בתגובה אלרגיתתלמידים עם אלרגיה 

סדר פעולות  -

הדרכת צוות הגן  

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/first-aid-poster-how-2treat-allergy.jpg


סרטונים  
ומדריכים

הורים ותלמידים מספרים

הרצאות מומחים

פעילויות לגן 

,  קיום מערך הסברה לקהילת הגן להעלאת המודעות ולפיתוח ידע בנושא אלרגיה למזון בקרב הצוות החינוכי
התלמידים וכלל ההורים

מעגלי 
הסברה

מומלץ להשתמש 
במומחים מהקהילה

עברית

מעגלי הסברה

ערבית

https://meyda.education.gov.il/files/briut/allergy/kinder1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/briut/allergy/kinder2arab.pdf


סרטונים  
ומדריכים

ילדים עם -סליחה על השאלה 
אלרגיות מסכנות חיים עונים על 

-שאלות שלא העזתם לשאול  
הורים ובפגישות באסיפותלשימוש 

צוות 

–ילדים מדברים על אלרגיה למזון 
באסיפותלשימוש -ל"יהעמותת 

הורים ובפגישות צוות 

לומדת למניעת וטיפול באלרגיה

סרט הדרכה לשימוש במזרק  
אפינפרין  

מדריך תזונתי לארוחת הבוקר 
במוסדות חינוך בהם לומדים  

ילדים עם אלרגיה למוצרי מזון 

פרויקט ממרחים גן תות 

ר צימרמן "ד–אלרגיה מסכנת חיים 
מצגת הרצאה 

מעגלי הסברה
סרטונים וחומרי הוראה

לחזרה למעגלי  
הסברה

https://www.youtube.com/watch?v=EB6_d2MtypE
https://www.mdais.org/Files/Book/AlergiesV7/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=y-ALOxcN_b4
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/lunch_guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ILcP0ihl9OI
http://meyda.education.gov.il/files/briut/allergy/dina.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=gmFCVK7Em_o&t=5s


התייחסות לערכי ערבות הדדית ואחריות באמצעות תוכניות  
"מילת היום"רגשיות ותוכנית 

קיום פעילויות חווייתיות בגן
,  הכנת ארוחה מותאמת, הכנת ספר מתכונים מותאם: כגון

,  הקמת גינת ירק והכנת מאכלים מותאמים הכנת שלטים
סרטוני פרסומת להפצה לגן ובקהילה

: ילדים שותפים לאחריות באמצעות תפקידים כמו
הארוחה וכדומהנקיוןנאמני , נאמני שטיפת ידיים

אירועים  , תכנון מותאם של פעילויות קהילתיות
וטיולים

ה/התלמיד

כלל באי הגן

קהילת הגן

שייכות , ערבות הדדית, להעצמת תחושת השוויון-הטמעת ידע ועקרונות המודל בתוכנית הגן 
:ומוגנות בגן בשלושה מעגלים

קהילה מודעת  



ל  "הטמעת חוזר מנכ
התנהלות מוסדות החינוך והצהרונים לשם הבטחת בריאותם של תלמידים עם -ל "חוזר מנכ•

אלרגיות למוצרי מזון

מרחב נקי מאלרגן

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51


:ל"הטמעת חוזר מנכהכנת תכנית עבודה שנתית מותאמת לגן הילדים ליישום 

פגישת היכרות עם התלמיד ומשפחתו□

הגדרת  מרחב נקי מאלרגן□

הצבת שילוט בשער ובכניסה לגן□

הצבת שילוט במרחבים □

הורי  –ככל שידוע כי לומד בגן ילד אלרגי )הימצאות מזרק אפינפרין במקום נגיש וידוע לצוות □

(מזרקים אישיים2התלמיד נדרשים להביא 

.בדיקת תקינות ותוקף מזרק הגן אחת לרבעון□

.רשימת תלמידים עם אלרגיה בתיק הגן□

מידע אישי בתיק הגן□

קיום הדרכה מקצועית לצוות הגן□

:קיום מעגלי הסברה בדבר ההתנהלות הנדרשת בגן□

הדרכה הסברה לצוות הגן□

לתלמידיםהסברה □

הורים בפתיחת שנהאסיפת-הסברה להורים  □

(ימי הולדת וחגים, טיולים: לדוגמה)תכנון התנהלות מותאמת לאירועים בגן הילדים ומחוץ לו □

לדיווחדיווח על אירוע חריג על פי ההנחיות והפקת לקחים  □

.ריענון נהלים במחצית השנה□

מחוון

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=51
https://mosdot.education.gov.il/content/security/incidents-report
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