
"סביבה מוגנת"
לתלמידים עם" סביבה מוגנת"מודל 

חיים במוסד החינוכיברמה מסכנתאלרגיה למוצרי מזון



שלומות

היגיינה
תזונה  
בריאה

,  נפשית וחברתית המושגת על ידי אורח חיים בריא, מצב של ְרווחה גופנית
(.האקדמיה ללשון עברית)פיתוח מודעות עצמית, התעמלות

לֹומוּת ְׁ    Well-beingש 

בריאות במערכת החינוך

כלומר שגשוג (Well-Being)הוא שלומות OECD-התוצר הרצוי של החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת אותה אמץ ה
.שלומות אישיתמימדי11הוגדרו . בכל ממדי החיים בהם פועל הפרט, ורווחה ברמה האישית והכללית

פעילות  
גופנית



סביבה

מאפשרת
בריאותתומעודד



מאפשרתסביבה
בריאותומעודדת



המטרה

יצירת סביבה מוגנת  לילדים עם  
,  אלרגיה למזון

,  פיתוח ידע, היערכות כלל מוסדית
העלאת מודעות לנושא וטיפוח ערבות 

.הדדית



התפיסה
ילד עם אלרגיה הוא ילד בריא הזקוק לסביבה מוגנת  

. לשמירה על בריאותו

יצירת סביבה מוגנת מהווה חלק מתפיסת בריאות 
הרואה במוסד החינוכי מקום מוגן , חינוכית כוללת 

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



מהלכים ליצירת סביבה מוגנת  

שילוט ומודעות  
חזותיות

מרחב נקי  מודל חברתימעגלי הסברההדרכת צוות
מאלרגן

היכרות 
והיערכות



היכרות והיערכות  

פגישת היכרות  עם התלמיד ועם משפחתו
,נציג שירות בריאות , צוות חינוכי, הנהלה: משתתפים•

הורי התלמיד והתלמיד במידת האפשר מומלץ גם 
.  דיאטנית

:  נושאים
.היכרות והבנת המצב הרפואי•
.קביעת דרכי התנהלות •
.קביעת איש קשר עם ההורים•
.  קיום הדרכה ראשונית לטיפול במצב של אלרגיה•



שילוט ומודעות חזותית

העלאת מודעות וידע באמצעות שילוט עדכני תוך הימנעות  
. משילוט יתר

בכניסה  
לגן/לכיתה

במרחבי המוסד  
החינוכי

בחדר מורים 
ובמזכירות

שילוט מיקום 
מזרק והנחיות  

שימוש

בשער המוסד  
החינוכי  
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דוגמאות לשילוט   בשער המוסד  
החינוכי 



ברוכים הבאים 
בבית הספר שלנו לומדים ילדים 

עם אלרגיה מסכנת חיים למוצרי מזון 
אין להכניס לבית הספר  

בכל שעות היום   
מוצרים המכילים בוטנים

שיתוף הפעולהועל תודה על האכפתיות 
הנהלת בית הספר
והצוות החינוכי  

בשער  
המוסד  
החינוכי  



! אוכלים בכיתה-שומרים על הבריאות של כולם 

.  יוצאים עם אוכל מחוץ לכיתהלא

במרחבי המוסד  
החינוכי



1' כיתה ו, לעלמה כהן
:יש רגישות

לבוטנים ואגוזים

:הורים
054-987654–אופיר 
054-765432–ליאת 

,  בתיק הגן
מזכירות בית  

,הספר
יומן הכיתה



מיקום  כיתה  
הכיתה

שם  ת/מחנכ
ה/התלמיד

סוג 
האלרגיה

רשימת תלמידים עם אלרגיה למזון
במזכירות  
בית הספר  

ובחדר מורים



כרזה בעברית  
שימוש  
במזרק  

אפינפרין
אפיפןמזרק 

:נמצא
___________

שילוט מיקום 
והנחיות שימוש  

למזרק

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/HealthAllergyPosterHe.pdf




הדרכת צוות  

:הדרכה מקצועית הכוללת

מידע כללי

מאפיינים

סימנים

דרכי טיפול ומניעה

שימוש במזרק 
(אפיפן)אפינפרין

.הדרכה מקצועית לכלל צוות המוסד החינוכי

ניהול מידע על 
תלמידים עם אלרגיה 

מצגת מידע משרד הבריאות  

https://meyda.education.gov.il/files/briut/allergy2017.pdf


מעגלי הסברה

סרטונים  
ומדריכים

הורים ותלמידים מספרים

הרצאות מומחים

מערכי שיעור

קיום מערך הסברה במוסד החינוכי להעלאת המודעות ולפיתוח ידע בנושא  
הצוות החינוכי וההורים, אלרגיה למזון בקרב תלמידים 

מעגלי הסברה

מומלץ 
להשתמש 
במומחים  

מהקהילה וכמו  
כן בהרצאות  

מוקלטות



מדריכים

לומדת למניעת וטיפול באלרגיה

https://www.mdais.org/Files/Book/AlergiesV7/story_html5.html


מערכי שיעור

ב-כיתות א-מערך שיעור מהי אלרגיה למזון 

ב-כיתות א-מצגת מהי אלרגיה למזון 

ו-כיתות ג-מערך שיעור אלרגיה למזון 

ו-כיתות ג-מצגת אלרגיה למזון 

ב"י-כיתות ז-מערך שיעור אלרגיה למזון 

ב"י-כיתות ז-מצגת אלרגיה למזון 

כיתות ב-מערך אפשר בלי סוכר 

כיתות ב-מצגת אפשר בלי סוכר 

ב"י-כיתות י-מערך משוק ההון לשוק המזון 

ב"י-כיתות י-מצגת משוק ההון לשוק המזון 

https://drive.google.com/file/d/1SNw83QLXWZBeibzosbgRZlpWkVm1wW4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QtDNhaMiYFLXS4rxzHXK86qrIiXu62W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mdd-wiQB5jp6817glwe2t3kzkZcOtnkx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPit8kqDeKW65IP1Z0gXg7s31tOJf2m8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWMjUAPTNHQ4boSTbXatdUht5BllYlnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AmoxVMLY1MklRbqN87EUg-kfvn-pHaJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BfgcruJu0-_NileWx-k-WKIMXvON9IHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cphq0AyR-cXonjVOxX6dkxnTarUkYDUY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3aeJk_OUQzqAFzdbOK26ocZ1ya97Jea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J9kTt9fUnFoSudyPkYfz8B7Qnc1S1otx/view?usp=sharing


מודל חברתי לבית הספר
,  ערבות הדדית, להעצמת תחושת השוויון-טיפוח הטמעת העקרונות בתוכנית הבית ספרית 

:המוגנות בכיתה ומחוצה לה בשלושה מעגלים

התייחסות לערכי ערבות הדדית ואחריות בשיעורי כישורי חיים  
ומפתח הלב

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

בבית הספר ובקהילהלשגרורסרטוני פרסומת , הכנת שלטים

" מובילי סביבה מוגנת" בחירת צוות תלמידים 
ליישום עקרונות סביבה מוגנת בכיתה

אירועים  , תכנון מותאם של פעילויות חברתיות
וטיולים התלמיד

הכיתה 

קהילת המוסד החינוכי



מודל חברתי לגן

התייחסות לערכי ערבות הדדית ואחריות באמצעות תוכניות  
"מילת היום"ותכניתרגשיות 

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 חברתיות
וטיולים

התלמיד

הגן

קהילת המוסד החינוכי

להעצמת תחושת -הגן בתכניתטיפוח הטמעת העקרונות 
:ערבות הדדית והמוגנות בגן בשלושה מעגלים, השוויון



מרחב נקי מאלרגן

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

אלרגיות למוצרי מזון

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


ל"הטמעת חוזר מנכהכנת תכנית עבודה שנתית מותאמת למוסד החינוכי ליישום □

פגישת היכרות עם התלמיד ומשפחתו□

הגדרת  מרחב נקי מאלרגן□

הצבת שילוט בכניסה□

הצבת שילוט במרחבים □

בכיתת הגן/הצבת שילוט בכיתה□

הורי התלמיד –ככל שידוע כי לומד במוסד ילד אלרגי )במקום נגיש וידוע לצוות אפינפריןהימצאות מזרק □

(מזרקים אישיים2נדרשים להביא 

.בדיקת תקינות ותוקף מזרק המוסד החינוכי אחת לרבעון□

.מיקומה ושם מחנך,  בתיק הגן כולל כיתה/ רשימת תלמידים אלרגיים במזכירות וחדר מורים□

בכיתת הגן  / כרטיס אישי בכיתה□

קיום הדרכה מקצועית לצוות החינוכי□

:קיום הדרכה והסברה בדבר ההתנהלות הנדרשת במוסד החינוכי □

הדרכה והסברה לצוות חינוכי□

הדרכה והסברה לתלמידים□

הורים בפתיחת שנהאסיפת-הדרכה והסברה להורים  □

(טיולים ימי הולדת ו חגים: לדוגמה)תכנון התנהלות מותאמת לאירועים בבית הספר ומחוץ לו □

.דיווח על אירוע חריג במערכות שבהן המוסד החינוכי מדווח והפקת לקחים□

.ריענון נהלים במחצית השנה□

מחוון

about:blank


:לסיכום
קידום הנושא במוסד החינוכי

תכנית ליישום 
המרחב הנקי  

מאלרגן

קביעת מועדי  
הדרכה

הימצאות  
ותקינות מזרק 

אפיפן

תכנון מהלכי 
הסברה

ניהול  והנגשת 
מידע על תלמידים  

עם אלרגיה

תכנית עבודה 
המוסדית כוללת 
קידום אורח חיים  

בריא


