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 (ותרובדוהלה נ הןודכע)ל םיולחת הופוקשל  נהותזת לוקמחלת הוהלנמ
  ותפוקת בוקחורות קמחלי הלנמ
 ות אירהבד רשות מרובד

ם ילפטמלו ורביצלת ויחנהה נורוקו Dן ימטיו: ןודנה

ה מר ,המישנה יכרד בםימוהיז בהואלחתו תוקדבה לע תיליל שהעהשפל תויגולוימדי אפתויפתצ ברקשנ D ןימטיו  רסח

 קףיה יחבר םייתורבעתה םירקחמ ועוצ בםרט .COVID 19 - בהואלחתו תוקדבה תתחהפ בהרושק D ןימטיו ל שהניקת

 ל שהניקת המר לע רומלש ץלמומ הלעמ רומהא רולא .םד אינ בבהואלחת תעינמב D ןימטיו ןתמ תוליעי םיחיכומש

 ןונימ בהסמעה תונמ ברקיע ב,D ןימטיו ל שרתי ןונימ בושמי ש.סףות תליטנ ידי לע ו אמשלש החשפ ידי לעD  ןימטיו

 ,ןוסיחה תכרעמ לע העהשפ ב,D ןימטיו ל שימוי ןונימ ןתמל הרור בתופידע תמייק .םירשבו תוליפנ  ריגבמכ חכוה הוגב

 ל"יב 4000 -ו לקמש דףוע םע םישנלא ל"יב 2000 ,ןיקת לקמש בםינשלא םויב ל"יב 1000 דע 800 ץלמומה ןונימה

 ןימטיו ל שהסמעה תונמ ןתמ לע ץילמהל ןי א.הל אםינונימ רובעל ץלמומ לא .תינוציק רתי תנמהש םע  םישנלא םויב

D, ןימטיו תופיט ל שםל שןוקובק בתיית שןוגכ D  הובג ןונימ בםיריתכש בושמיש ו אדשוחל תח אוא עושבל  אחת 

 םויה .היפטב D ןימטיו זוכירל לב םילש יש תחקרמ תי בבתופיטב D  ןימטיו ריתכש תישכר תעב .הלעמ רומאהמ

ידכ תחקל וילע תופיט המכ לופטמל ריההבל חקורה לע .היפטל ל"יב 1000 -ו 400,  200 ל שזוכיר בםיריתכש םירכמנ

 .ץלמומה ןונימל עיגהל

 

 דע תוקוניתל תודיחי 400  : רמולכ הובקצל םתאהבD  ןימטיו ןתמ ו אמשלש הנותמ היפשח לע דיפקהל יש םידלי יבגל

 רגס ןמז בהיצלמה םידליה יאופר דוגיאו הירטדאלפ העצומה ,ןורחהא רגסה ןמזב .םויל תודיחי 600 םידלילו הנ שליג

 הנ שליגמ לחה תועושב 6 ךמשל םויל תודיחי 1000 דע תתל ,תיהבמ היאצי ןיא שהדימ ב,הנורוקה תיפגמ קבע

  .הובצק בץלמומה ןונימל ובלש ךכ רחוא. תזא תלגבומ הופקתל

 .היוס הקמשו לבחל D ןימטיווב הרעשה תונקת תיבתכל ול אםימיב לעות פואירהב דרמש

 תתומעו תינילק הנוזתל הרחבה ,םידליה יאופר דוגיאו םול שישא היפו צ'ופרם פע "פתש בתבכנ הז הצלמה ךמסמ

 .  הנוזתה גףוא תואירהב דרמש בדליו ם אתקלחמ דיתע

הכרבב

 טלוודנ אתינור ופרפ

 רוביהצ תואיר ביתור שהנוזתה ףג אתלהנמ

 :קתעה

 תואירהב דרמש לכנמ- יול יזח 'ופרפ

 הנותזה ףאג
 ותאיברה דשרמ
 91010 םילושרי 6711.ד.ת

Tzuna@moh.health.gov.il
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 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 

 

 מ"מ רוביהצ תואיר ביתור שאשר – סיירי פעורל אןור ש'ופרפ

 רוביהצ תואיר ביתור שאשר ןגס -רנילק ידוא ר"ד

  הוארפה תיבטח אשר -ראזע דרו ר"ד

 הוארפה תיבטח בהליהק גף אאשר -דעל ארדה ר"ד

  תוחקור גף אאשר -םתור סדה ר"ד

 דילולם אקה למחלת ההלנמ -ןרמימ צנהידר "ד

  דיעתתת ועמית "כלנמ -רונ גיתעמ

 יקיצנשודן ורוד רד" – ותעאמצים בדילת אופרי דויגא

  יתניקלנה ותזרה להחבש אר –ל לב ואש 'פורפ
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