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 לכבוד

 מקדמי בריאות

 תכנית 'אפשרי בריא'

 משרד הבריאות 

 התכנית לפיקוח תזונתי על הצהרונים

 מקדמי בריאות יקרים, שלום רב.        

במסגרת עבודתכם לקידום בריאות תושבי העיר, חשוב שתהיו מודעים לתהליך הפיקוח התזונתי על 

שלתזונה השפעה ישירה על הבריאות, וההזנה בצהרונים מהווה חלק משמעותי הצהרונים. זאת מכיוון  

מהתזונה היומית בקרב ילדים. מידי פעם אנו שולחים לכם דוחות בקרה ונודה לכם מאוד על שיתוף 

פעולה בהעברת הדוחות לתזונאית העירונית שעובדת עמכם שתקרא את הדוחות ותלווה  את 

 שרת העובדות . להלן התהליך בנקודות:הצהרונים להטמעת שינוי, ובהכ

 בצהרונים בריאה תזונה מתן של הבקרה על אחראילהיות   בחוקמשרד הבריאות מונה   .1

בקרות על מבצע משרד הבריאות באמצעות חברת מילגם,    2018בהתאם לכך, החל מדצמבר   .2

 איכות המזון והתזונה בצהרונים

 הבקרות מבוצעות ע"י תזונאיות המוכשרות לתפקיד, בתדירות דו שנתית בכל צהרון .3

 הבריאות במשרד לתזונה האגף של מקצועית אחריות תחת נמצאת התכנית .4

 נבדקים הביקור במסגרת. שנתית דו בתדירות בצהרון דיאטנית של ובקרה ביקור כולל הפיקוח .5

, לילדים המוגש המזון של ומשקל טמפרטורה בדיקת  :הבא המידע את הכוללים רבים פרמטרים

 התנהגות כולל הצהריים ארוחת על תצפית ביצוע,  התקנות מול אל התפריט והגשת הרכב בדיקת

 שאלון פי על( שונים בנושאים הצהרונים צוות תשאול,  ועוד אישית דוגמא הגשה דפוסי אכילה

 איכות את לבדוק במטרה במטבחים   תזונתית בקרהכמו כן, מתבצעת   .  )התזונה אגף של מובנה

 דהוהעבו הבישול אופן , תזונתי וביטחון מזון בטיחות מבחינת הגלם חומרי

 בקרות  4000רשויות ברחבי הארץ  ובצעו מעל    59נכון להיום, אנו מבקרים בכ   .6

. נוספים עירוניים וגורמים עירונית דיאטנית ,ןהצהרו פעילריכוז ממצאי הבקרה נשלחים למ .7

 לאחר קבלת ריכוז הממצאים נדרש מפעיל הצהרון לבנות תכונית לשיפור הממצאים. 

אנו רואים במקדמי הבריאות  כגורם עירוני משמעותי אשר יכול לסייע לרשות לקדם ולשפר את  .8

. לכן, אנו עובדים איתכםבאמצעות התזונאים העירוניים ש  התזונה וסביבת האכילה בצהרונים

ועם התזונאים העירוניים  מכתבים אתכם למכתב שנשלח אל מפעיל הצהרון ונשמח ליצור עמכם  

  שיתופי פעולה

 פרטי ההתקשרות מצורפים מטה אשמח לענות לכל שאלה נוספת,   .9

 בתודה ובברכה,

 מורן פוקס, מנהלת התכנית לפיקוח תזונתי

 מטעם משרד הבריאות

054-2344786 

Moran.fux@hazana.co.il 

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Pikuah01.pdf
mailto:Moran.fux@hazana.co.il


 הצהרונים  על תזונתי פיקוחמתן שירותי 
 

 101/2017יקט מבוצע ע"י מילגם שירותים לעיר בע"מ עפ"י מכרז מס' הפרו
 _________________________________________________________________________ 

 אגף התזונה, משרד הבריאות קט מבוצע עבור הפרוי
 

   

 העתקים:

 תזונה, משרד הבריאותהאגף פרופ' רונית אנדוולט , מנהלת 

 כרמית ספרא, סגנית מנהלת אגף התזונה, משרד הבריאות 

 שירלי רחמיאל , אחראית בקרה , אגף התזונה, משרד הבריאות

 אורית זילברברג, אחראית בקרה , אגף התזונה, משרד הבריאות

 

  


