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אובמ  
 הרטמב 2013 תנשב המקוה )IDDSI(  היגפסידל םימאתומ םימקרמ לש היצזיטרדנטסל תימואל-ןיבה המזויה
 םילזונל תוכימס תמר תמאתהו ןוזמ ימקרמ ראתל ידכב הדיחא תימואל-ןיב היגולנימרטו תורדגה חתפל
 .תונושה תויוברתבו לופיטה תורגסמ לכב ,םיאליגה לכב )היגפסיד( העילב תוערפה םע םישנא םישמשמה
 רדגומ הנבמ 2017 תנשב המסרפו 2016 תנשב הבינה IDDSI תדעוו לש התדובע ,הדובע תונש שולש םותב
 .םיעבצו תומש ,םירפסמ יפ לע תוהוזמ תומרה .)0-7( תומר הנומש לש ףצרב תוענה ,תונוש םימקרמ תומר לש
 

[Reference: Cichero JAY, Lam P, Steele CM, Hanson B, Chen J, Dantas RO, Duivestein J, 
Kayashita J, Lecko C, Murray J, Pillay M, Riquelme L, Stanschus S. (2017) Development of 
international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used 
in dysphagia management: The IDDSI Framework. Dysphagia, 32:293-314. 

]y-9758-016-https://link.springer.com/article/10.1007/s00455 
 

 םיטרופמ םירואית קפסמ ,הז ךמסמ .2016-מ ךמסמל ןוכדע הווהמ 2019 אלמה IDDSI רואיתו הנבמ ךמסמ
 ידי לע םושייל תונתינה תוטושפ הדידמ תוטישב םיוולמ םירואיתה .IDDSI-ה הנבמב תומייקה תומרה לכ לש
 תיישעת וא ןוזמה יתוריש ךרעממ םישנא ,תואירבה תכרעממ עוצקמ ישנא ,םהב םילפטמהו היגפסיד םע םישנא
  .קדבנה הקשמה וא ןוזמה םיאתמ םקרמ תמר וזיאל אדוול ידכב ,ןוזמה
 IDDSI ךמסמ ,2019 הדידמה תוטיש ןוגכ ,IDDSI -ה לש םיפסונ םיכמסמל ליבקמב הז ךמסמ תא אורקל שי

  .)/http://iddsi.org/framework( תובושתו תולאש ךמסמו 2016 תירקחמ תיתשת
 

 IDDSI-ה ינחבמ .םילזונ תוכימסו ןוזמ םקרמ רואיתל הדיחא היגולונימרט קפסמ IDDSI-ה רואיתו הנבמ
 הכירצ תואקשמו תונוזמ תקידב .הקידבה דעומב םיוסמ רצומ לש םקרמ ינייפאמ וא המירז תקידבל םינווכמ
 יבגל םישגד תתל עוצקמה ישנא תוירחאב .)הרוטרפמט דחוימב( םישגומ םהב םיאנתל םאתהב עצבתהל
  .הפיקמה תינילקה הכרעהל םאתהב ,יפיצפס לפוטמ רובע תואקשמו תונוזמ
 
 תכרעמ ישנא ,םילפטמ ,םילפוטמ תללוכה ,תימואל-ןיבה הליהקה לש תופתושה תא הריקומ  IDDSIתדעוו

 .הבידנה םתכימת לע תויוסחה ינתונל םג םידומ ונא .םירקוחו תויעוצקמ תודוגא ,היישעתה ,תואירבה
 www.iddsi.org :רתאב ורקב אנא עסונ עדימל
 

 IDDSI -ה תדעוו
 

 ,םהלש עדיהמ םיקינעמ םה .IDDSI -מ תרוכשמ םיכשומ םניאש םיבדנתמ לש הצובק הניה IDDSI-ה תדעו
  .ל"ניבה הליהקה תבוטל םנמזמו םנויסינמ

Co---Chairs: Peter Lam (CAN) & Julie Cichero (AUS);  
Committee Members: Jianshe Chen (CHN), Roberto Dantas (BRA), Janice Duivestein 
(CAN), Ben Hanson (UK), Jun Kayashita (JPN), Mershen Pillay (ZAF), Luis Riquelme 
(USA), Catriona Steele (CAN), Jan Vanderwegen (BE). 
Past Committee Members: Joe Murray (USA), Caroline Lecko (UK), Soenke 
Stanschus (GER) 

 
 םיפתושו םינוגרא ,תויונכוס לש לודג רפסמל הדומ IDDSI .חוור תנווכ אלל לעופה ,יאמצע ףוג וניה IDDSI -ה
 -ה הנבמ ןונכתב וא חותיפב םיברועמ ויה אל תוסחה ינתונ .תיללכהו תילכלכה םתכימת רובע היישעתהמ

IDDSI. 
  םתכימת לע תויוסחה ינתונל הדות ריסא IDDSI .ךילהתב אצמנ  IDDSI-ה הנבמ לש םושיי

https://iddsi.org/about-us/sponsors/ 
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לילד  
 

 

 םימ ומכ םרוז •
 הריהמ המירז •
 תולוכיו ליגל םאתהב תישק וא סוכ ,המטפ לכ ךרד היתשל ןתינ •

םינייפאמ / רואית  

 תגרדל יגולויזיפ לנויצר הלילדה הייתשה יגוס לכ תא החטבב תותשל תלוכי •
 וז תוכימס
 תורמל ,0 המר IDDSI-ל םיאתמ לזונ םא טילחהל IDDSI לש הדידמה תוטישב שמתשהל שי

  לזונה הארמ יבגל םימייקה םירואיתה

 הקידבה תטיש

 methods/-testing-http://iddsi.org/framework/drink וא תוקידב תוטיש ךמסמ :םג האר

 ,תוינש 10 ךותב ל"מ slip tip 10 קרזמ ךרד אצויו םרוז קדבנה לזונה •
 .)קרזמה ןחבמל תוארוה האר( ל"מ 0-1 לש קרזמב תיראש ריאשמ

 
 IDDSI המירזה ןחבמ

    הקידבה ינפל#
 תא דודמל שי

 קרזמה ךרוא
 ןנשיו רחאמ
 יכרואב תויונוש
 לע .םיקרזמה
 תוארהל קרזמה
 םישרתל םאתהב

  .ןימימ

 
מ"מ 61.5 = תותנשב ל"מ 10 לש ךרוא  

  

 ןחבמב שמתשה :4 המר
 ףכ תייטה ןחבמ/גלזמ ףוטפט

  IDDSI לש
 

 
     

    

 

 הנכובה תא רסה .1
 ומכ עבצאה תא םקמו

םישרתב  
 ל"מ 10 אלמ .2

 תא תמסוח עבצאהשכ
 לש האיציה חתפ

קרזמה  

 עבצאה תא ררחש .3
תוינש 10 דודמו  

 רחאל הדידמ רוצע .4
 תא םוסחו תוינש 10
 ןוחבל האיציה חתפ
  .קרזמב רתונ המכ
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דואמ הלק תוכימס  
 

 םיממ רתוי ךימס •
 לילד לזונ רשאמ ותוא תותשל ץמאמ רתוי שרוד •
 המטפ ,קרזמ ,תישק ךרד םרוז •
 םימיאתמה תוקוניתל ןוזמ תובוכרת לש תוכימסל ותוכימסב המוד •

  היצטיגרוגרמ םילבוסה םידליל

םינייפאמ / רואית   

 תא תיחפמה ךימס לזונכ םידלי תייסולכואב רקיעב שומישב •
 .המטפ ךרד המירז רשפאמ ןיידע ךא המירזה תוריהמ
 .ופוגל לקשיי הרקמ לכ ,המטפ ךרד הלכאה תלאשב

 םימרוז םילילד םילזונשכ תרגובה הייסולכואב םג שומישב •
 הלק תוכימסב םילזונ . החוטב היתש תחטבהל ידימ רהמ
 רתוי יטיא טעמ בצקב ומרזי דואמ

 יגולויזיפ לנויצר
 וז תוכימס תגרדל

 תורמל ,1 המר IDDSI-ל םיאתמ לזונ םא טילחהל IDDSI לש הדידמה תוטישב שמתשהל שי

  לזונה הארמ יבגל םימייקה םירואיתה

 הקידבה תטיש

 methods/-testing-http://iddsi.org/framework/drink וא תוקידב תוטיש ךמסמ :םג האר

 
 ל"מ 1-4 לש תיראש ריאשמו ל"מ slip tip 10 קרזמ ךרד םרוז קדבנה לזונה •

 .)קרזמה ןחבמל תוארוה האר( תוינש 10 רחאל קרזמב
 

 לש המירזה ןחבמ
IDDSI 

    הקידבה ינפל#
 ךרוא תא דודמל שי

 ןנשיו רחאמ קרזמה
 יכרואב תויונוש
 לע .םיקרזמה
 תוארהל קרזמה
 םישרתל םאתהב

 .ןימימ
 

 
 מ"מ 61.5 = תותנשב ל"מ 10 לש ךרוא

  

 ףוטפט ןחבמב שמתשה :4 המר
 לש ףכ תייטה ןחבמ/גלזמ

IDDSI  
 

 
     

    

 

 הנכובה תא רסה .1
 ומכ עבצאה תא םקמו

םישרתב  
 ל"מ 10 אלמ .2

 תא תמסוח עבצאהשכ
 לש האיציה חתפ

קרזמה  

 עבצאה תא ררחש .3
תוינש 10 דודמו  

 רחאל הדידמ רוצע .4
 תא םוסחו תוינש 10
 ןוחבל האיציה חתפ
  .קרזמב רתונ המכ
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הלק תוכימס  
 

 

 .ףכ תייטהב םרוז •
 לזונמ רתוי יטיא ךא ,ףכמ תוריהמב םרוז ,המיגלל ןתינ •

 לילד
 שק ךרד וז תוכימס תמר תותשל ידכב ןותמ ץמאמ שרדנ •

 )מ"מ 5.3 רטוק( יטרדנטס רטוק לעב
 

 םינייפאמ / רואית 

 טולשל ידכב ידימ רהמ םימרוז םילילד םילזונש ןתניהב •
 טעמ בצקב ומרזי הלק תוכימסב םילזונ ,החטבב םהב
 .רתוי יטיא

 .טעמב תתחפומ ןושלה תטילש םא םיאתהל לוכי •

 יגולויזיפ לנויצר
 וז תוכימס תגרדל

 תורמל ,2 המר IDDSI-ל םיאתמ לזונ םא טילחהל IDDSI לש הדידמה תוטישב שמתשהל שי

  לזונה הארמ יבגל םימייקה םירואיתה

 הקידבה תטיש

 methods/-testing-http://iddsi.org/framework/drink וא תוקידב תוטיש ךמסמ :םג האר

 4-8 לש תיראש ריאשמו ל"מ slip tip 10 קרזמ ךרד םרוז קדבנה לזונה •
 )קרזמה ןחבמל תוארוה ה/יאר( תוינש 10 רחאל קרזמב ל"מ

 לש המירזה ןחבמ
IDDSI 

 
 

    הקידבה ינפל#
 תא דודמל שי

 קרזמה ךרוא
 ןנשיו רחאמ
 יכרואב תויונוש
 לע .םיקרזמה
 תוארהל קרזמה
 םישרתל םאתהב

  .ןימימ

 
  מ"מ 61.5 = תותנשב ל"מ10 לש ךרוא

  

 ןחבמב שמתשה :4 המר
 ףכ תייטה ןחבמ/גלזמ ףוטפט

  IDDSI לש
 

 
     

    

 

 הנכובה תא רסה .1
 ומכ עבצאה תא םקמו

םישרתב  
 ל"מ 10 אלמ .2

 תא תמסוח עבצאהשכ
 לש האיציה חתפ

קרזמה  

 עבצאה תא ררחש .3
תוינש 10 דודמו  

 רחאל הדידמ רוצע .4
 תא םוסחו תוינש 10
 ןוחבל האיציה חתפ
  .קרזמב רתונ המכ
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תינוניב תוכימסב קלח ןוחט  
תינוניב תוכימס   

 

 סוכמ םקרמה תא תותשל ןתינ •
 ךרד וז תוכימס תמר תותשל ידכב ץמאמ ךירצמ •

 )מ"מ 6.9 רטוקב תישק( בחר רטוק םע תישק
 בצעל וא תחלצ לע תובכשב םורעל ןתינ אל •

 ותרוצ לע רמוש וניאו רחאמ תינבתב
 תויטיאב ףטפטמש ןוויכמ גלזמב לוכאל ןתינ אל •

 גלזמה יניש ךרד םישוגב
 ףכב לוכאל ןתינ •
 עולבל ןתינ – הסיעל וא ילארוא דוביע שרדנ אל •

  תורישי
 ,םיביס ,םישוג( "תוכיתח" אלל ,קלח םקרמ •

 )סוחס וא תומצע יקלח ,הפילק תוכיתח

 םינייפאמ / רואית

 תקפסמ הניא ןושלה תטילש רשאכ םיאתמ •
 )2 המר( הלק תוכימסב לזונב הטילשל

 הטילש תריציל רתוי ךורא ןמז ךשמ רשפאמ •
 תילארוא

 ןושלה לש תצמואמ הענה תעונת ךירצמ •
 .העילבב באכ •

 יגולויזיפ לנויצר
 וז תוכימס תגרדל

 .3 המר IDDSI-ל םיאתמ ןוזמ/לזונה םא טילחהל IDDSI לש הדידמה תוטישב שמתשהל שי

 הקידבה תוטיש

  וא תוקידב תוטיש ךמסמ :םג האר
                    https://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ and 
                    https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/           

 -מ רתוי ריאשמו ל"מ slip tip 10 קרזמ ךרד םרוז קדבנה לזונה •
             ןחבמל תוארוה האר(  תוינש 10 רחאל קרזמב לזונ ל"מ  8
 )קרזמה

 IDDSI לש המירזה ןחבמ

 גלזמה יניש ךרד םישוגב תויטיאב גלוז •
 ןוזמה ינפ לע הרורב תינבת םיריאשמ אל גלזמה יניש •
 רזפתמ ,חוטש חטש לע ךפשנ םא •

 גלזממ ףוטפט ןחבמ

 ףכ תייטה ןחבמ ףכל קבדנ וניא ;תולקב ךפשנ ,ףכה תא םיטמ רשאכ •
 הליכא תולקמ ןחבמ הז םקרמל םימיאתמ םניא הליכא תולקמ •
 םקרמה ,תאז םע דחי .תועבצאה םע הז םקרמ זוחאל ןתינ אל •

 וירחא ריאשמו ,עבצאהו לדוגאה ןיב תולקבו קלח ןפואב םרוז
 הבכש

 עבצא ןחבמ
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    הקידבה ינפל
 תא דודמל שי

 קרזמה ךרוא
 ןנשיו רחאמ
 יכרואב תויונוש
 לע . םיקרזמה
 תוארהל קרזמה
 םישרתל םאתהב
  ןימימ

 
מ"מ  61.5 10  = תותנשב ל"מ   לש ךרוא

  

 ןחבמב שמתשה :4 המר
 ףכ תייטה ןחבמ/גלזמ ףוטפט

 IDDSI לש
 

     

    

 

 הנכובה תא רסה .1
 ומכ עבצאה תא םקמו

םישרתב  
 ל"מ 10 אלמ .2

 תא תמסוח עבצאהשכ
 לש האיציה חתפ

קרזמה  

 עבצאה תא ררחש .3
תוינש  10   דודמו

 רחאל הדידמ רוצע .4
 תא םוסחו תוינש 10
 ןוחבל האיציה חתפ
  .קרזמב רתונ המכ

 

 

 
 

   

 

 

  

תינוניב תוכימסב קלח ןוחט  
תינוניב תוכימס  

גלזמה יניש ךרד םישוגב/תויטיאב ףטפטמ  
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הדבכ תוכימס  
הדבכ תוכימסב קלח ןוחט   

 

 )גלזמב לוכאל ןתינ( ףכ םע לכאנ ברל •
 תולקב םרוז אלש ןוויכ סוכמ תותשל ןתינ אל •
 שקמ הביאשב תותשל ןתינ אל •
 הסיעל ךירצמ אל •
 תרמשנ התרוצש ןוויכ תינבתב בצעל וא תובכשב םורעל ןתינ •
 הגיזמל ןתינ אל לבא ,הדיבכ חכל ןותנ רשאכ תיטיא העונת םיגדמ •
 לע רומשל ךישממו ,ףכה תא םיטמ רשאכ םלש ןפואב ףכמ לפונ •

 תחלצ לע ותרוצ
 םישוג אלל •
 קיבד אל •
 קצומהמ דרפיהל אל לזונה לע •

 םינייפאמ/רואית

 תויהל הלוכי וז הירוגטק ,תיתועמשמ תתחפומ ןושלה תטילש םהב םיבצמב •
 .לפוטמל רתויב החונה

 – 5 המרב םקרמל האוושהב סולובה תענהל ץמאמ תוחפ שרדנ םהב םיבצמב •
 ןוזמ – 7 המרו הסיעלל לק 7  המר ,ךותחו ךר ןוזמ – 6 המר ,חלו ךועמ ןוזמ
 קלח ןוחט ןוזמ/ תינוניב תוכימס – 3 המרל האוושהב ץמאמ רתוי שרדנ לבא ,ליגר
 .תינוניב תוכימסב

 .הסיגנ וא הסיעלב ךרוצ ןיא •
 תובר תויראשל ןוכיס שי ,ידימ קיבד םא •
  םיאתמ וניא סולוב תריציו דוביע וא ,היצלופינמ ,הסיעל ךירצמש ןוזמ לכ •
 העילב וא הסיעלב באכ •
 תומיאתמ אל תובתות ,תורסח םייניש •

 יגולויזיפ לנויצר
 וז תוכימס תגרדל

 םיאתמ הקשמה/ןוזמה םא עובקל תנמ לע  IDDSI לש הדידמה תוטישב ושמתשה ,םירואית םיפרוצמש תורמל

 .IDDSI 4 תמרל

 methods-testing-http://iddsi.org/framework/drink וא תוקידב תוטיש ךמסמ :םג האר

 ןחבמ עוציבל תוארוה האר( תוינש 10 רחאל ל"מ 10 קרזממ ףוטפט וא המירז ןיא •
 .ףכ תייטה ןחבמ וא גלזממ ףוטפט ןחבמב ושמתשה -)המירז

 
 לש המירזה ןחבמ

IDDSI 
 םירגרג לש םומינימ םע םישוג אלל קלח •
 יניש ,הדבכ תוכימסב ןוחטה ןוזמה/לזונה חטש לע גלזמ םע םיצחול רשאכ  •

 גלזמה יניש לש תינבתה וא/ו ,ןוזמה חטש לע  הרורב תינבת רוציל םילוכי גלזמה
 .ןוזמה ינפ לע תרמשנ

 
 גלזמ ץחל ןחבמ

 
 
 

 גלזמה יניש ךרד םורזל הלוכי הנטק תומכ ;גלזמה לעמ המירעב תבשוי המיגדה •
 ךרד תכשמתמ הרוצב תפטפטמ וא תמרוז הניא לבא ,גלזמה תיתחתב בנז רוצילו

 .)הטמל הנומת האר( גלזמה יניש

 
 גלזממ ףוטפט ןחבמ
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  .ףכה לע ותרוצ לע רומשל ידכ קיפסמ דיכל ןוזמה •
 ףכ שרוש ידי לע ( ןידע קילפ םינתונו ףכה תא םיטמ רשאכ •

 ןוזמ דואמ טעמ רשאכ תחלצל ףכהמ תולקב ךפשנ  ןוזמה,)דיה
 התייטה רחאל ףכה לע תראשנש ןוזמ לש הקד הבכש ;ףכב ראשנ
  .הקדה הבכשה ךרד ףכה תא תוארל ךירצ ןידע ,ךא תלבקתמ
 .ףכל קבדנ אלו חישק אל ןוזמה ,רמולכ

 .החוטש תחלצ לע דואמ טאל לופיל וא טעמ טשפתהל היושע המיגדה •

 ףכ תייטה ןחבמ

  תוגלזמ ןיא רשאכ .הז םקרמל םימיאתמ םניא הליכא תולקמ •
 הליכא תולקמ ןחבמ
 )סקיטספו'צ(

 קלח ןפואב םרוז םקרמה .תועבצאה םע הזה םקרמה לש המיגד זוחאל ירשפא •
 .הבכש ריאשמו ,עבצאהו לדוגאה ןיב תולקבו

  תוגלזמ ןיא רשאכ
 עבצא ןחבמ

 התוא םיטמ רשאכ ףכמ לפונ אל •
 ףכל קבדנ •

 ךכל תויצקידניא
ידימ ךימס סלובהש  

 
 תואמגוד וא  םייפיצפס תונוזמ
 

 )הכימס  הסייד ,ןוחט רשב ,לשמל( תוקוניתל תומיאתמש תויחמ :IDDSI 4 תמרל םימיאתמ םיאבה םיטירפה
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 וא המירעב בשוי
 גלזמ לעמ תילולתב

 
הדבכ תוכימס  

הדבכ תוכימסב קלח ןוחט  

 תיתחתב בנז רוצילו גלזמה יניש ךרד םורזל הלוכי הנטק תומכ
 תכשמתמ הרוצב תפטפטמ וא תמרוז הניא לבא ,גלזמה

 

 

 

 

 

 .גלזמה יניש ךרד תכשמתמ

 

 ףכה לע רתונ ןוזמ טעמ ;קיבד וניאו חישק וניא ;ףכה לע ותרוצ לע רמוש ןוזמה :ףכ תייטה ןחבמ
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 ףכ תייטה ןחבמ יפ לע 4 המרל םימיאתמ אל תונוזמ תומיגדמ תואבה תונומתה
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 .ףכה לע ראשנ ןוזמ טעמ ;קיבדו קצומ אל ;ףכב ותרוצ לע רמוש :חוטב :ףכ תיטה ןחבמ

 

 .ףכה לע ראשנ ןוזמ טעמ ;קיבדו קצומ אל ;ףכב ותרוצ לע רמוש :חוטב :ףכה תייטה ןחבמ

 

 ףכה תייטה רחאל ףכה לע ראשנ בר ןוזמ;קיבדו קצומ ;ףכב ותרוצ לע רמוש :ןכוסמ :ףכה תייטה ןחבמ

 

 

 

 

 

 

 

û û 

û û 

ü ü ü 

ü ü ü 



 ןוישר תחת וניה םימקרמה רואיתו  IDDSI הנבמ
CreativeCommons Attribution-Sharealike 4.0 International License  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
IDDSI 2.0 | July, 2019 

11 

 

 
חלו ךועמ ןוזמ  

 
 

 ףכ וא גלזמ םע הליכאל ןתינ •
 לעב םדאה םא ,םימיוסמ םירקמב הליכא תולקמ םע הליכאל ןתינ •

  הבוט תינדי הטילש
 )רודכ תרוצל ,לשמל( תחלצ לע הרוצ ונממ רוציל ןתינ •
 לילד לזונ תודרפיה אלל חלו ךר •
  ןוזמב םיארנ םינטק םישוג •
Ø 8-מ רתוי אלו בחור מ"מ 2-מ תוחפ וא הווש ,תירטאידפ הייסולכוא 

  ךרוא מ"מ
Ø ךרואב מ"מ 15-מ רתוי אלו בחור מ"מ4-מ תוחפ וא הווש ,םירגובמ 
 ןושלה םע תולקב םישוגה תא ךועמל ןתינ •

 

 םינייפאמ / רואית

 הסיגנב ךרוצ ןיא •
  תילמינימ הסיעל תשרדנ •
 ךרוצ אלל ,ןושלה חוכב רשפאתמ םקרמב םינטקה םיקיקלחה קוריפ •

  ףסונ חוכב
  סולובה תענהל ןושלה חוכ שרדנ •
 הסיעלב תופייע וא באכ •
 תומיאתמ אל תובתות ,תורסח םייניש •

 
 תגרדל יגולויזיפ לנויצר
 הז םקרמ תוכימס

 
 
 

 לע הנוע ןוזמה םא טילחהל IDDSI -ה לש הדידמה תוטישב ושמתשה ,םירואית ןאכ םינתינש תורמל
 .IDDSI  5 תמר

 הדידמ תוטיש
 

• methods/-testing-http://iddsi.org/framework/food 
 

 תולקב דרפיהל םירומא םה ,גלזמ םע ןוזמה יקיקלח תא םיצחול רשאכ •
 גלזמה יניש ןיבמ תאצלו

 םורגל ךירצ אל ץחלה( גלזמהמ ץחל טעמ םע תולקב ךועמל ןתינ •
 )לדוגאה ןרופיצ תנבלהל

 גלזמ ץחל ןחבמ

 תלפונ וא  תמרוז הניא איה גלזמה לע תמרענ ןוזמה תמיגד רשאכ •
 .גלזמה יניש ךרד תומלשב וא תולקב

 גלזממ ףוטפט ןחבמ

 ףכ לע ותרוצ לע רומשל ידכב ויד דיכל •
 האלמה תומכה ;תולק תרעונמ וא דצל תבבוסמ וא הטומ ףכה רשאכ •

 םע תולקב קילחהל ךירצ ןוזמה .ףכהמ תשלוג וא הקילחמ ןוזמה לש
 .קיבד וניא ןוזמה רמולכ ,ףכה לע ןוזמ תויראש דואמ טעמ

 תחלצ לע טעמ טשפתהל וא חרמיהל הלוכי המיגדהמ תילולת •

 ףכ תייטה ןחבמ

 םא םקרמה תא קיזחהל וא ףורגל ידכב הליכא תולקמב שמתשהל ןתינ •
 הליכאה תולקמב הבוט תינדי הטילש שי םדאלו דיחאו חל ןוזמה

 תוגלזמ גישהל ןיא רשאכ
 הליכא תולקמ ןחבמ
 )סיקיטספו'צ(

 ןיב ךועמל ןתינ ;תועבצאה םע הז םקרממ המיגד קיזחהל ןתינ •
 חל שיגרמ ןוזמה .םיכרו םינטק םיקלח ,םילוגע םיקיקלח .תועבצאה
 .תובוטר תועבצאה תא ריאשמו

  תוגלזמ ןיא רשאכ
 עבצאה ןחבמ 
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  :תורחא תואמגוד וא םייפיצפס תונוזמ
https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/ 
 

 רשב
  ךרו קד םקרמל ,ץוצק וא ןוחט •

o מ"מ 2-מ תוחפ וא הווש ,תירטאידפ הייסולכואב 
 .ךרואב מ"מ 8-מ רתוי אלו בחור

o אלו בחור מ"מ 4-מ תוחפ וא הווש ,םירגובמב 
 .ךרואב מ"מ 15-מ רתוי

 שי .דואמ הכימס דע הלק תוכמסב קלח בטורב ושיגה •
  םילזונ ףדוע ןנסל

 תיחמכ ותוא שיגהל שי ,קד ןחטנ וניא םקרמהו הדימב •
 

 

 

 
 םיגד
 . דואמ הכימס דע הלק  תוכימסב בטורב קלחו בטיה ךועמ •

 םילזונ ףדוע ןנסל שי
o מ"מ 2 -מ תוחפ וא הווש ,תירטאידפ הייסולכואב 

 .ךרואב מ"מ 8-מ רתוי אלו בחור
o מ רתוי אלו בחור מ"מ 4-מ תוחפ וא הווש ,םירגובמב-

 .ךרואב מ"מ 15
o  

 

 תוריפ
 ןוחט וא ךועמ וא קד ץוצק ושיגה •
  .ץימ לש ףדועמ ןנסל שי •
 .םילזונ ףדועמ וננסו דואמ הכימס דע הלק תוכמסב קלח בטור םע ושיגה ,ךירצ םא •

 .ןוזמהמ דרפי קד לזונש רוסא         
o ךרואב מ"מ 8-מ רתוי אלו בחור מ"מ 2-מ תוחפ וא הווש , תירטאידפ הייסולכואב. 
o ךרואב מ"מ 15-מ רתוי אלו בחור מ"מ 4-מ תוחפ וא הווש ,םירגובמ 

 
 

 תוקרי
 ןוחט וא ךועמ וא קד ץוצק ושיגה •
  לזונ לש ףדועמ ןנסל שי •
 .םילזונ ףדועמ וננסו דואמ הכימס דע הלק תוכמסב קלח בטור םע ושיגה ,ךירצ םא •

 .ןוזמהמ דרפי קד לזונש רוסא
o ךרואב מ"מ 8-מ רתוי אלו בחור מ"מ 2-מ תוחפ וא הווש ,תירטאידפ הייסולכואב. 
o ךרואב מ"מ 15-מ רתוי אלו בחור מ"מ 4-מ תוחפ וא הווש ,םירגובמ. 

 

 )מ"מ 4( גלזמה יניש ןיב ץירחב שמתשה
 לדוגב תונוחטה תוכיתחה םאה עובקל
 םיאתמ

ü û 
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 הסייד/םינגד

  תוכר תונטק תוכיתח םע קלחו דואמ ךימס •
o ךרואב מ"מ 8-מ רתוי אלו בחור מ"מ 2-מ תוחפ וא הווש , תירטאידפ הייסולכואב. 
o ךרואב מ"מ 15-מ רתוי אלו בחור מ"מ 4-מ תוחפ וא הווש ,םירגובמ. 

 ואולמב ךר םקרמה •
 השגהה ינפל ףדוע לזונ ןנסל שי .הסיידהמ םידרפנ םניא םילזונ וא בלח •

 
 םחל

 ץלמוה ןכ םא אלא טסוט וא ךירכ ,שבי ,ליגר םחל אלל •
 .העילבב החמתמה תרושקת תיאנילק ידי לע

 IDDSI אבה רתאב םיאתמ ךירכל ןוכתמב תופצל ןתינ •
  5 המר

https://www.youtube.com/watch?v=W7bOufqmz18 
 לכל דואמ חל וניהש ךימס לזונ םע ךכורמ םחל •

 הסורפה לש הייבוע

 

 
 )המוד םקרמב תונוזמו( האוניק ,סוקסוק ,זרוא

  )רצק זרוא דוחייב( ינלימע וא קיבד אל •
 )ךורא זרוא דוחייב( שגומו לשובמ רשאכ םידרפנ םיריגרגל דרפנ אל •
 האוניק ,סוקסוק ,זרואהמ דרפינ אל בטורהש ודיפקהו דואמ הכימס דע הלק תוכימסב קלח בטורב ושיגה •

 .השגהה ינפל םילזונ יפדוע וננס . )המוד םקרמב תונוזמו(
 

 

םינחבמה תשולש לכ תא רובעל בייח חלו ךועמ ןוזמ  

  
IDDSI גלזמ ץחל ןחבמ  

 
 2-מ תוחפ וא הווש הירטאידפ
 מ"מ 8-מ רתוי אלו בחור מ"מ
.ךרוא  

 
-מ תוחפ וא הווש ,םירגובמ
 מ"מ 15-מ רתוי אלו בחור מ"מ4
.ךרוא  

 
 ןיב חוורה ךרעב אוה מ"מ 4
יטרדנטס גלזמ יניש  

 

+ 
 

 תולקב הכיעמל קיפסמ ךר
 ףכ וא גלזמ םע
 

 
 םורגל ךירצ אל ץחלה
 לדוגאה ןרופיצ תנבלהל
 
 

 

+ 
IDDSI    ףכ תייטה ןחבמ -

 לע תרמוש ןוזמה לש המיגדה 
 תולקב תלפונו ףכה לע התרוצ
 וא ףכה תא םיטמ רשאכ
.ףכה תא תולק םירענמש  
 הקצומ היהת המיגדהש רוסא
הקיבד וא  

 
 
 

  םירגובמ
מ"מ 4  

םידלי  
4mm 
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     ךותחו ךר ןוזמ
 

 

 הליכא תולקמ וא ףכ וא גלזמב הליכאל ןתינ •
 הליכא תולקמ וא ףכ ,גלזממ ץחל תרזעב קרפל/ךועמל ןתינ •
       תנמ לע ןיכסב שמתשהל ןתינ ךא ,ןוזמה תא ךותחל תנמ לע ןיכסב ךרוצ ןיא •

 .ףכ וא גלזמ לע ןוזמה תא סימעהל
 לילד לזונ לש תודרפה אלל ךא ,ואולמב חלו ןידע ,ךר •
 העילבה ינפל הסיעל תשרדנ •
 תוילארוא דוביע תולוכיו לדוגל םיאתמש יפכ סיב לדוגב תוכיתח •
o מ"מ 8-מ לודג רתוי אל( מ"מ 8  לדוגב תוכיתח :תירטאידפ הייסולכוא( 
o מ"ס 1.5-מ לודג רתוי אל( מ"מ 15 לדוגב תוכיתח :םירגובמ( 

 םינייפאמ / רואית

 הסיגנב ךרוצ ןיא •
 הסיעלב ךרוצ שי •
 קנחל ןוכיס םוצמצל םאתומ ןוזמה קיקלח לדוג •
 הפה ךותב ורמושלו הסיעלב ןוזמה תא עינהל ידכב ןושל תטילשו חוכב ךרוצ שי •

 הסיעל ןמזב
 העילבל סולובה תא ריבעהל ידכב ןושל חוכב ךרוצ שי •
 הסיעלב תופייע וא באכ •
 תומיאתמ אל תובתות ,תורסח םייניש •
 

 יגולויזיפ לנויצר
 תוכימס תגרדל
 הז םקרמ

 IDDSI  המרל םיאתמ ןוזמה םא טילחהל  IDDSI לש הדידמה תוטישב ושמתשה ,םירואית ןאכ םינתינש תורמל
6. 
 הדידמ תוטיש
  IDDSI לש הדידמ תוטיש לש ךמסמ םג ואר

https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/  

 תוכיתחל םקרמה תא קרפל וא ךותחל שמשמ ודיצ לע קזחומה גלזממ ץחל •
 .תונטק

 םע )מ"ס 1.5 * מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב ןוזמ תכיתח םיצחול רשאכ •
 הנשמ ,ךעמנ ןוזמה ,ץחלהמ הנבל תכפוה לדוגאה ןרופיצו גלזמה תיתחת
 .םרומ גלזמה רשאכ תירוקמה ותרוצל רזוח וניאו ותרוצ

 גלזמ ץחל ןחבמ

 תוכיתחל םקרמה תא קרפל וא ךותחל שמשמ הדיצ לע תקזחומה ףכמ ץחל •
 .תונטק

 םע )מ"ס 1.5 * מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב ןוזמ תכיתח םיצחול רשאכ •
 רשאכ תירוקמה ותרוצל רזוח וניאו ותרוצ הנשמו ךעמנ ןוזמה ,ףכה תיתחת
 תמרומ ףכה

 

 ףכ ץחל ןחבמ

 תושיגנ ןיא רשאכ תונטק תוכיתחל םקרמה תא ךותחל ידכב הליכא תולקמב שמתשהל ןתינ •
                        תוגלזמל
 הליכא תולקמ ןחבמ

 תא ץוחמל ןתינ .)מ"ס 1.5 * מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב המיגדב שמתשה •
 וניא םקרמה .תוניבלמ עבצאהו לדוגאה ןרופיצש ךכ עבצאה ץחל תרזעב ןוזמה
 .ררחוש ץחלהש עגרב תירוקמה הרוצל רזוח

 תושיגנ ןיא רשאכ
                      תוגלזמל
  עבצאה ןחבמ
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:תורחא תואמגוד וא םייפיצפס תונוזמ  

 
 רשב

 :מ לודג וניאש ,ךרו לשובמ רשב
  מ"מ 8 לש תוכיתח ,הירטאידפ •
 מ"ס 1.5*מ"ס 1.5=מ"מ 15  תוכיתח, םירגובמב •
 ןידעו ךר אוהשכ םקרמה תא שיגהל ןתינ אל םא •

 ידי לע קדבנש יפכ( מ"ס 1.5 * מ"ס 1.5  לדוגב
  .חלו ךועמ םקרמב שיגהל שי ,)ףכ/גלזמ ץחל ןחבמ

 םיגד
 הליכא תולקמ וא ףכ ,גלזמ םע תונטק תוכיתחל ותוא ךותחל ןתינש ,ויד ךר ,לשובמ גד •

o מ"מ 8 לש תוכיתח ,תירטאידפ הייסולכואב  
o מ"ס 1.5=מ"מ 15 לש תוכיתח, םירגובמב 

 השק רועו תומצע אלל •
 

 הרדק ,לישבת
 )תרושקת יאנילק תיחנה יפ לע( ךימס תויהל הנמב ילזונה ביכרמה לע •
 :מ תולודג ןניאו תונידעו תוכר ןה תויפוסה תוכיתחהש יאנתב תוקרי וא םיגד ,רשב ליכהל לוכי לישבתה •
  מ"מ 8 ,הירטאידפב         
 מ"ס 1.5=מ"מ 15  , םירגובמב         

 םישק םישוג אלל •
 

 תוריפ
 . תוכר תוכיתחל ךותחל ןתינ אל םא ןוחט וא ךועמ שגומ •
  מ"מ 8 ,הירטאידפב         
 מ"ס 1.5=מ"מ 15  , םירגובמב         
 םימיאתמ םניא ירפה לש םייביס םיקלח •
 ףדוע ץימ ןנסל •
 דרפנ ץימה ובש )חיטבא ,לשמל( ההובג םימ תלוכת םע תוריפ םע דדומתהל תישיא תלוכי  ךירעהל שי •

 .הסיעלה ןמזב קצומהמ

 תוקרי
 :לש יפוס לדוגב םיחתרומ וא םידואמ •

 מ"מ 8 לש תוכיתח ,הירטאידפב
 מ"ס 1.5  =מ"מ15 לש תוכיתח ,םירגובמב     
 ףכ/גלזמה ינחבמ תרזעב תוכר וקדב .ידימ םישק בורלש ןוויכ םימיאתמ אל םיצפקומ תוקרי •

 
 םינגד

 :מ תולודג ןניאש תוכרו תוקלח תוכיתח •
 מ"מ 8 לש תוכיתח ,הירטאידפב    

 מ"ס 1.5  = מ"מ15 לש תוכיתח ,םירגובמב         
 ואולמב ךר םקרמה •
  ..תרושקתה יאנילק תיחנה יפ לע הכמסה תגרדל ךימסהל וא השגהה ינפל )בלח( ףדוע לזונ ןנסל שי •

 
 

 לכב תוכיתחה לדוג לע דיפקהל שי -הרעה
 .ךותחו ךר ,6 המרב תונוזמה יגוס

 8 תוכיתח לדוג - תירטאידפ הייסולכואב
  מ"מ

 מ"ס 1.5=מ"מ15 תוכיתח לדוג -םירגובמב
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 םחל
 לע ,ץלמוה ןכ םא אלא טסוט וא ךירכ ,םחל אלל •

 החמתמה תרושקת תיאנילק ידי לע ,ישיא סיסב
 העילבב

 ךועמ IDDSI 5 תמר לש ךירכ ןוכתמב ושמתשה •
 6 המרל םיאתמה יולימ ופסוהו ואדיוב עיפומה חלו
 ךותחו ךר

https://www.youtube.com/watch?v=W7bOufqmz18 
 לכל דואמ חל וניהש ךימס לזונ םע ךכורמ םחל  •

 הסורפה לש הייבוע
 

 

 )המוד םקרמב תונוזמו( האוניק ,סוקסוק ,זרוא
    . םיריגרגל דרפנ אלו ינלימע וא ,יקיקלח אל ,קיבד אל •

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 אל ןוזמה תוכיתח לדוג
  Xמ"מ8-מ םילודג ויהי

 שוג לדוג ,מ"מ8
  םידליב

 
 אל ןוזמה תוכיתח לדוג
 1.5 רשאמ םילודג ויהי
 סיב לדוג  מ"ס 1.5 *מ"ס

םירגובמב  
 
 
 
  

 לדוגאה ןרופיצ
 הנבל תכפוה
 ךעמנ ןוזמה .ץחלהמ
 ותרוצל רזוח וניאו

 רשאכ תירוקמה
 םרומ גלזמה

 
 

 

 הנבל תכפוה לדוגאה ןרופיצ
 ץחלהמ

 

 

 

 

 

 

 

 ותרוצל רזוח וניאו ךעמנ ןוזמה
 םרומ גלזמה רשאכ תירוקמה

 

 

 

 בייח ךותחו ךר ןוזמ
 .םינחבמ ינש רובעל
 תוכיתח לדוג ןחבמ

 !תוכר ןחבמו
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    הסיעלל לק
 

 

 תוחתפתהה בצמל םימיאתמה ךר םקרמ ילעב םיימוי םוי םיליגר תונוזמ •
 .ליגהו

 ולא תונוזמ תליכאל הטיש לכב שמתשהל ןתינ •
 ןווגמב תויהל םילוכי תונוזמהש ךכ ,וז המרב לבגומ אל ןוזמה לדוג •

 .םילדג
Ø הירטאידפ( מ"מ 8-מ תולודג וא תונטק תוכיתח( 
Ø םירגובמב מ"ס1.5 =מ"מ15 -מ תולודג וא תונטק תוכיתח 

 ,םיערז ,תוררופתמ וא תויכירפ ,תויביס ,תושק תוכיתח :ללוכ אל הז •
 .תומצע וא תופילק ,תוריפמ םייביס םיקלח

 בוליש רמולכ ',םיברועמ םימקרמ' וא ' םימקרמ ינש' לולכל הלוכי המרה •
 תמרב תרושקת יאנילק תקידבב םיחוטב ואצמנ םא םילזונו ןוזמ לש

IDDSI  0. םילזונה תא ךימסהל ןתינ  0 המרב םיחוטב אל םילזונה םא 
 .תרושקת יאנילק ידי לע תרתומה הכמסה תמרל

 
 םינייפאמ / רואית

 
 

 
  הפב ןוזמה דוביע תא עצבלו סועלל סוגנל תלוכיה תא שרוד םקרמה •

 ותוא עולבל ןתינש ךרו דיכל סולוב רצווייש ךכ ןמז קיפסמ ךשמב
  הפב םייניש תואצמיה בייחמ אל .החטבב

 תולקב ףייעתהל ילבמ םיכר תונוזמ הפב דבעלו סועלל תלוכיה תא שרוד •
 םישק תונוזמ עולבלו סועלל םהל באוכ וא םהל השקש םישנאל םיאתמ •

  הסיעל הברה םישרודה הלאכ וא
 יאנילק ידי לע ונחבואש םישנאב קנחל ןוכיס תווהל הלוכי וז המר •

 ןוזמ לש לדוג לכ וז המרבש ןוויכ תאזו קנחל רתי ןוכיסב תרושקת
                                                                                       .תרתומ
 4 תומרב ,המגודל( קנח עונמל איה ןוזמה תוכיתח לדוג תלבגה תרטמ
 לדוג לש הלבגה שי ךרו ךותח 6 המר ,חלו ךועמ 5 המר ,הדבכ תוכימס
 )קנח תעינמל ןוזמה תוכיתח

 דומיל תורטמל וז המרב שמתשהל םילוכי םיכמסומ תרושקת יאנילק •
 םישרודה תונוזמל תומדקתהל ךרדב םייניב בלשכ וא יתוחתפתה
 רתוי םיהובג הסיעל תויונמוימ

 לק 7 םקרמ ןתמ ינפל- הליכאה ןמזב החגשהל קוקז לפוטמה םא •
 םקרמה תעיבקל ךמסומ תרושקת יאנילק םע ץעייתהל שי הסיעלל
 .החוטב הליכאל המיאתמ תינכות ללוכ םיאתמה
o ןמזב תוחוטב אל תויוגהנתה וא / ו העילבו הסיעל תויעב בקע 

 אלל םה רשאכ הליכאל ןוכיסב תויהל םילוכי םישנא, תוחוראה
 :םיללוכ החוראה ןמזב תוחוטב אל תויוגהנתהל תואמגוד .החגשה
 הליכא ,תחא תבב הפל ןוזמ הברה תסנכה ,תקפסמ אל הסיעל
 תלוכי רסוח וא ןוזמ לש הלודג תומכ לש העילב וא ידימ הריהמ
 . הסיעל תלוכי תסוולו דומאל תימצע

o לש םייפיצפסה םיכרצה יבגל תרושקת יאנילק םע ץעייתהל שי 
  .הליכא ןמזב חוקיפל תושירדהו םילפוטמ

o קר הסיעלל לק 7 המר תתל ןתינ ,תוחורא ןמזב חוקיפ שרדנ רשאכ 
 תוצלמההו תויחנהה תא םשר ךמסומ תרושקת יאנילקש יאנתב
 .בתכב

 תגרדל יגולויזיפ לנויצר
 הז םקרמ תוכימס
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 לק 7 המרל םיאתמ ןוזמה םא טילחהל IDDSI-ה לש הדידמה תוטישב ושמתשה ,וז המרל םירואית ןאכ שיש תורמל
 .הסיעלל
 הדידמ תוטיש
  הדידמה תוטישל סחייתמה IDDSI -ה לש ךמסמה תא ואר

https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/  
 

 םקרמה תא קרפל וא ךותחל שמשמ ודיצ לע קזחומה גלזממ ץחל •
 .תונטק תוכיתחל

 1.5 * מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב ןוזמ תכיתח םיצחול רשאכ •
 ,ץחלהמ הנבל תכפוה לדוגאה ןרופיצו גלזמה תיתחת םע )מ"ס
 רשאכ תירוקמה ותרוצל רזוח וניאו ותרוצ הנשמ ,ךעמנ ןוזמה
 .םרומ גלזמה
 

 
  גלזמ ץחל ןחבמ

 

 םקרמה תא קרפל וא ךותחל שמשמ הדיצ לע תקזחומה ףכמ ץחל •
 .תונטק תוכיתחל

 1.5 * מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב ןוזמ תכיתח םיצחול רשאכ •
 רזוח וניאו ותרוצ הנשמו ךעמנ ןוזמה ,ףכה תיתחת םע )מ"ס
 תמרומ ףכה רשאכ תירוקמה ותרוצל

 

 
 ףכ ץחל ןחבמ
 
 

 

 תוכיתחל םקרמה תא ךותחל ידכב הליכא תולקמב שמתשהל ןתינ •
 תונטק

 
                        תוגלזמל תושיגנ ןיא רשאכ
 הליכא תולקמ ןחבמ

 
 ןתינ .)מ"ס 1.5 * מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב המיגדב שמתשה •

 עבצאהו לדוגאה ןרופיצש ךכ עבצאה ץחל תרזעב ןוזמה תא ץוחמל
 עגרב תירוקמה הרוצל רזוח וניאו ךעמנו קרפתמ ןוזמה .תוניבלמ
 ררחוש ץחלהש

                      תוגלזמל תושיגנ ןיא רשאכ
 עבצאה ןחבמ

 
 

 

:תורחא תואמגוד וא םייפיצפס תונוזמ  

 רשב
 .ךרש דע לשובמ •
 חלו ךועמ רשבה תא ושיגה ,ךר םקרמב רשבה תא שיגהל ןתינ אל םא •

 
 םיגד
 . הדיצ לע תקזחומה גלזמ וא ףכ תרזעב תונטק תוכיתחל קוריפל ןתינש ךר קיפסמ לשובמ גד •

 
 הרדק ,לישבת

 תונידעו תוכר ןה תויפוסה תוכיתחהש יאנתב תוקרי וא םיגד ,רשב לש היצניבמוק ליכהל לוכי לישבתה •
  םילזונ יפדוע וננסו הדבכ תוכימס דע תינוניב תוכימסב בטור םע ושיגה •
 םישק םישוג אלל •

 
 תוריפ
 לש םייביס םיקלח שיגהל ןיא .םדיצ לע םיקזחומה גלזמ וא ףכ תרזעב תונטק תוכיתחל קוריפל קיפסמ םיכר •

 .)זופתה לש ןבלה קלחה ,המגודל(  ירפה
 

 תוקרי
 םישק בורלש ןוויכ םימיאתמ דימת אל םיצפקומ תוקרי .םיכר ויהיש דע תוקרי חיתרהל וא תודאל שי •

 .ףכ/גלזמ ץחל ינחבמ תרזעב תוכר וקדב .ידימ
•  



 ןוישר תחת וניה םימקרמה רואיתו  IDDSI הנבמ
CreativeCommons Attribution-Sharealike 4.0 International License  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
IDDSI 2.0 | July, 2019 

19 

 םינגד
 ךכורמ םקרמב שגומ •
 תרושקתה יאנילק תיחנה יפ לע הכמסה תגרדל ךימסהל וא השגהה ינפל )בלח( ףדוע לזונ ןנסל שי •

 
 

 םחל
 קפסל ןתינ .הדיצ לע תקזחומה גלזמ וא ףכ תרזעב תונטק תוכיתחל קרפל ןתינש טסוט וא ךירכ ,םחל •

 העילבב החמתמה תרושקת יאנילק תצלמה יפ לע קר לפוטמל םחל
 

 )המוד םקרמב תונוזמו( האוניק ,סוקסוק ,זרוא
 תודחוימ תוארוה ןיא •

 
 

   
 תולקב ןוזמה תא ךותחל רשפא
 ףכ וא גלזממ ץחל תרזעב
  הדיצ לע תקזחומה

 הנבל תכפוה לדוגאה ןרופיצ 
 רזוח וניאו ךעמנ ןוזמה .ץחלהמ
 גלזמה רשאכ תירוקמה ותרוצל
 םרומ

 

  
 

  

 הסיעלל םילק תונוזמ
 ץחלב תולקב םיקרפתמ
 תקזחומה גלזמ וא ףכמ
 תא םירבוע ןכו הדיצ לע
 !גלזמ ץחל ןחבמ
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 ליגר
 

 
 

 . ליגלו תוחתפתהל םימאתומה םינוש םימקרמב ימוימויו ליגר לכוא •
 .ולא תונוזמ תליכאל הטיש לכב שמתשהל ןתינ •
 .ךר אוה ולש סיסבבש ןוזמ וא ךירפו השק תויהל לוכי ןוזמה •
 :םילדג לש חווטב תויהל םילוכי תונוזמש ךכ 7 המרב לבגומ אל המיגדה לדוג •

o הירטאידפ( מ"מ 8-מ לודג וא ןטק לדוג(  
o םירגובמב( מ"ס 1.5= מ"מ15-מ לודג וא ןטק( 

 .ררופתמו ,ךירפ ,יפסירק ,שבי ,יביס ,סיעל ,השק ןוזמ ללוכ •
 תומצעו תופילק ,םיניערג ,םיערז םיליכמה תונוזמ ללוכ •
 .םילזונ בולישב קצומ םקרמ וא ' םימקרמ ינש לש בוריע ' לולכל לוכי •
 

 םינייפאמ /רואית
 
 
 

 םקרמ תולבגמ ןיא
 וז המרב

 
 

 ךר רודכל ךופהיש ךכ ןמז קיפסמ ותוא סועללו ךר וא השק ןוזמ סוגנל תלוכי שי •
 .העילבל ויד ןכומש סולוב/ דיכלו
 .תולקב ףייעתהל ילבמ ןוזמה ימקרמ ןווגמ לכ תא לוכאל תלוכי תמייק •
 הפהמ רוע ומכ העילבל םינתינ אלש םיקלח וא תומצע איצוהל תולגוסמ שי •

 החטבב

 תגרדל יגולויזיפ לנויצר
 הז םקרמ

 
 

 הדידמ תוטיש

 םישי אל                                                
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םינתשמ תונוזמ   
 

 
 רקיעב רחא םקרמל הנתשמו )קצומ לשמל( דחא םקרמב ליחתמש ןוזמ •

 ,לשמל( הרוטרפמט יוניש וא )קור , םימ לשמל( החלה רבוע רשאכ
 .)םומיח

 

 םינייפאמ/רואית
 

  הסיגנב ךרוצ ןיא •
 תילמינימ הסיעלב ךרוצ •
 ידי לע הנתשהש עגרב ןוזמה תא דבעל ידכב ןושלב שמתשהל ןתינ •

 .קור/תוחל תפסוה וא הרוטרפמט
Ø לשמל( הסיעל תלוכי דומיל וא םוקישל ולא תונוזמב שמתשהל ןתינ 

 םיישק םע הייסולכואבו תירטאידפ הייסולכואב הסיעל תוחתפתה
 .)יחומ ץבש רחאל הסיעל םוקיש; םייתוחתפתה

 תגרדל יגולויזיפ לנויצר
 הז םקרמ

•  
•  

 

 לש תושירדל םיאתמ ןוזמה םא טילחהל IDDSI-ה לש הדידמה תוטישב ושמתשה ,וז המרל םירואית ןאכ שיש תורמל
 םינתשמ תונוזמ
 

 הדידמ תוטיש
 methods/-testing-https://iddsi.org/framework/food הדידמה תוטישל סחייתמה  IDDSI-ה לש ךמסמה תא ואר

 הניאו תולקב הרוצ תונשל הלוכי המיגדה ,םומיח וא החלה רחאל •
 .רסוה ץחלהש עגרב התרוצל תרזוח

 1 גוזמ .)מ"ס 1.5*מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב המיגדב שמתשה •
 דע גלזמה סיסב םע המיגדה לע ץחל .הקד ןתמהו המיגדה לע םימ ל"מ
 :ץחלה תרסה רחאל םא הנתשמ ןוזמ וניה ןוזמה .הניבלמ ןרופיצהש
o תירוקמה התרוצב תיארנ אלו םיקיקלחל הדרפנו הכעמנ המיגדה. 
o חרק יתיתפ ,לשמל( תירוקמה התרוצב תיארנ אלו הסמנ איהש וא(. 

 

 
גלזמ ץחל ןחבמ  

 
 

  

  .גלזמה סיסב םוקמב ףכה סיסב שומישב ,ליעל האר •
ףכ ץחל ןחבמ  

 
 1 גוזמ .)מ"ס 1.5*מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב המיגדב שמתשה •

 הליכא תולקמב םישמתשמ רשאכ .הקד ןתמהו המיגדה לע םימ ל"מ
 .תולקב םיקיקלחל דרפיהל הכירצ המיגדה , ילמינימ ץחל םע
 

 
 הליכא תולקמ ןחבמ

  

 1 גוזמ .)מ"ס 1.5*מ"ס 1.5( לדוגאה ןרופיצ לדוגב המיגדב שמתשה •
 ןיב המיגדה תא םיפשפשמ רשאכ .הקד ןתמהו המיגדה לע םימ ל"מ
 המיגדה .תולקב םיקיקלחל דרפיהל הכירצ המיגדה ,לדוגאהו עבצאה
 .תירוקמה התרוצל תרזוח אל

 עבצא ןחבמ

 

 תורחא תואמגודו םייפיצפס תונוזמ
IDDSI Transitional Foods may include and are not limited to: 

 :ל םילבגומ אלו לולכל םילוכי  IDDSI-ה לש 'םינתשמ תונוזמ'

 חרק יתיתפ •
 תרושקת תיאנילק ידי לע םיאתמכ אצמנ םא הברוס/הדילג •
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• Japanese Dysphagia Training Jelly – מ"מ 15*מ"מ1 לש לדוגב הסורפ 
 לפוו ילע •
 )לפוו( הדילג לש עיבג •
 םימיוסמ םירקרק/תויגוע •
 )סלגנירפ ומכ( ךיעמה גוסהמ ספי'צ ףיטח •
 ךירפ קצב •

 

  םירגובמ וא םידלי לצא העילב םוקישב תושמשמה תויפיצפס תואמגוד

 :ל םילבגומ םניא ךא םיללוכ הנתשמ ןוזמ לש םקרמ םהל שיש םיירחסמ תונוזמ

• Veggie Stix™  
• Cheeto Puffs™ 
• Rice Puffs™ 
• Baby Mum Mums™ 
• Gerber Graduate Puffs™ 

 ןאכ תורכזומ אלש תורחא תורבח לע הפדעה וא הצלמה לש הרימא ןאכ תוירחסמ תורבח לש רוכזתב ןיא #  
 

 המיגדל םימ ל"מ 1 וגזימ •
 הקד וניתמה •

   

  

 

 
 

 

  

םינתשמ תונוזמ   

 הניאו תקרפתמו תצחמנ המיגדה הניבלמ לדוגאה ןרופיצ
 רשאכ תירוקמה התרוצל תרזוח

 ררחושמ ץחלה
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 םיווהמש ןוזמ ימקרמ

קנח תנכס  
ישארה גולותפה לש ימואלניבה חודהמ וחקלנ תואמגודה  

 

 
 ןוזמה תא קרפל הלוכיש הבוט הסיעל תלוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ םישבי וא םישק םימקרמ
 .העילבל םיחוטב ויהיש ידכ קיפסמ םיחל םתוא ךופהל ידכב קור םע ותוא בברעלו
 השק םורק ילעב תונוזמ ,םיחוציפ ,ירט רזג ,םיזוגא :םישבי וא םישק םימקרמל תואמגוד

 הסיעלל תלוכיו ,הבוט הסיעל תלוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ םישק וא םייביס םימקרמ
 .העילבל תוחוטבו קיפסמ תונטק תוכיתחל ןוזמה תא קרפל ידכב תכשוממ
  סננא ,קייטס :םישק וא םייביס םימקרמל תואמגוד

 לופילו םייחלב וא םיינישב ,הפה גגב עקתיהל םילולעו םיקיבד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ םייגימצ םימקרמ
 המישנה יכרד ךותל
 גימצ הריפ ,קיטסמ ,ולמשרמ ,הניבג יחתנ ,םיקתממ / תוירכוס / תוירכוס :םייגימצ םימקרמל תואמגוד

 ותוא בברעלו ןוזמה תא קרפל הלוכיש הבוט הסיעל תלוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה םיכירפ םימקרמ
 .העילבל חוטב תויהל ידכב קיפסמ חלו לגועמ ,ךרל ותוא ךופהל ידכב קור םע
 םישבי רקוב ינגד ,ךירפ קינקנ ,םיחוצפ :םיכירפ םימקרמל תואמגוד
 תכשוממ הסיעלל תלוכיו הבוט הסיעל תלוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה הפב םיחצפתמש םימקרמ
 .העילבל םיחוטב ויהיש ידכ קור םע םתוא בברעלו קיפסמ תונטק תוכיתחל תונוזמה תא קרפל ידכב
 ןרוקפופ ,חופת ,ירט רזג :הפב םיחצפתמש םימקרמל תואמגוד
 תוכיתחל םתוא קרפל הבוט הסיעל תלוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה םידוחו םיצוק םע םימקרמ
 .העילבל םיחוטב תויהל ידכ קיפסמ תוחלו תולגועמו תוכר ,תונטק
  םישבי סרית יבבש :םידוחו םיצוק םע םימקרמל אמגוד
 ןוזמ לש תוכיתח דחאל ידכב ןושלב הבוט הטילשל םיקוקז םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה םיירוריפ םימקרמ
.העילבל חוטבו חל היהי ןוזמהש ךכ דחי םתוא שבגל ידכב קור קיפסמ םע בברעלו ירוריפ . 
הקותמ היינמחל וא םישבי םיטיווקסיב ,תושבי תויגוע ,תוירוריפ תושבי תוגוע :םיירוריפ םימקרמל תואמגוד  
 קלח םיווהמו םישק םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ ירפה לש םינבלה םיקלחהו םיערז ,םינצרח םע םימקרמ
 .בכרומ ךילהת תויהל ךפוה הפהמ םהלש האצוההו הדרפהה ךילהתש ךכ ,םירחא םייביס וא םישק םימקרממ
 םיזופתה לש ןבלה קלחה ,תעלד וא חופת יערז םיללוכ םינבל ירפ יקלחו םיערז ,םינצרח םע םימקרמל תואמגוד
 תוינצוק ,תויביס תובורק םיתיעל ןה תוכיתחהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ תוינוציח תופילק וא םילימרת ,רוע
 וא ,תוחל ןתוא ךופהל ידכב קור  םע ןתוא ךכרל ,תוכיתחה תא ןיטקהל ידכב הבוט הסיעל תלוכי תשרדנו תושביו

.ןתעילב תעב ןורגב תוספתנו םייכינחלו םיינישל תוקבדנ הלא תונטק תוכיתח .הפהמ ןתוא איצוהל רשפאל . 
םויליספ ,ןיבוס ,םיבנע תפילק    תואמגוד ,רועל םילימרת ,הנופא תופילק תוללוכ תוינוציח תופילק וא

 ןושל ירושיכ םישרדנ .ללכ ךרדב תועלבנו תוסעלנ אלו תושק ולא תוכיתחש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה סוחס וא םצע
 .הפהמ סוחסה וא םצעה תא איצוהל זאו ,םירבוחמ םה וילא ןוזמה םקרממ םתוא ריסהל ידכ םיבוט
 םיגד תומצע ,ףוע תומצע םיללוכ סוחסל וא םצעל תואמגוד
 שי םתומלשב םיעלבנו תונטק תוכיתחל םיסעלנ אל םה םאש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה םיכורא וא םילוגע תונוזמ
 .קנחל םורגלו המישנה יכרד תא ןיטולחל םוסחל הלוכיש הרוצ םהל
 םיבנע ,תויקינקנ םיללוכ םיכורא וא םילוגע םילכאמל תואמגוד
 םייחלב וא םיינישב ,הפה גגב עקתיהל םילולעו םיקיבד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה ימוגמ וא םיקיבד םימקרמ
 ויהיש ידכ תוקיבדה תתחפהל קור תפסוהו הבוטו תכשוממ הסיעל תלוכי םישרוד םה .המישנה יכרדל לופילו

 .העילבל םיחוטב
 ,יל'ג ליכמה ירפ ,ליכא ןיטל'ג ,ידמ תלשובמ לעוש תלוביש ,םיזוגא תאמח :ימוגמ וא םיקיבד םימקרמל תואמגוד
 םיקתממ
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 רשבהו םידיג/םיטוחה תא ךותחל השק תויהל לוכיש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ םידיג םע וא םייטוח םימקרמ
 .דיג/טוחה ידי לע הזל הז רושק ןורגב קלחו הפב קלח םע דכליהל לוכי
 הקורי תיעועש :םיללוכ םיטוח םימקרמל תואמגוד
 ךימסה קלחה תא קיזחהל תלוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ םיכימס-םילילד םיברועמ םימקרמ
 תא עולבלו סועלל םיכישממ לילדה ילזונה קלחה לש העילבה רחאל .עלבנ לילדה לזונה קלחהש ןמזב הפב
 .הפה ללחב עוציבל דואמ תבכרומ המישמ וז .רתוי םיכימסה םיקלחה
 בלח םע םינגד תוכיתח ,ןוזמ תוכיתח םע קרמ :םיללוכ םיכימס-םילילד םיברועמ םימקרמל תואמגוד
 תבב ןוזמ ימקרמ לש ןווגמ לועפתו הסיעל תלוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םה םיבכרומ ןוזמ ימקרמ
 .הפה ללחב תחא
 הציפ ,יטגפס םע תוציצק ,ךירכ ,הייקינקנ ,רגרובמה :םיללוכ םיבכרומ לכוא ימקרמל תואמגוד
 םיבוטרו םיקד םיכפוה םה תונטק תוכיתחל םיסעלנ אל םה םאש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ םישימג םימקרמ
 .ריוואה תמירז תא רוצעלו המישנה יכרד יחתפ תא תוסכל םילוכיו
  דרת ילע ,קד סורפ ןופפלמ ,הסח :םיללוכ םישימג םימקרמל תואמגוד
 םדאל קוקז אוהש ןוויכמ קנחל ןוכיס הווהמ הסיעלה תעב לכואהמ דרפנ ץימה םהבש יסיסע לכוא ימקרמ
 םיבוט הסיעל תלוכיב ךרוצ שי עלבנ ץימהש רחאל ,הפב קצומה קלחה לע הטילש ךות ץימה תא עולבל לגוסמש
 .הפה ללחב עוציבל תבכרומ המישמ וז .החוטב העילב רשפאלו רתוי תונטק תוכיתחל ןוזמה תא ךותחל ידכ
 חיטבא :םיללוכ םייסיסע לכוא ימקרמל אמגוד
 הסיעל תולוכי םישרוד םהש ןוויכמ קנחל ןוכיס םיווהמ םומיח וא לושיב ךלהמב ורצונש םישק םורק וא תופילק
 ךילהתמ ועפשוה אלש םירחא ןוזמ ימקרמ םע בוברע ידכ ךות רתוי תונטק תוכיתחל םתוא קרפל ידכב תובוט
  .םומיחה
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םיוולנ םיכמסמ  
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