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צליאק  -רקע
מחלה אוטואימונית דלקתית (מחלה שבה מערכת החיסון תוקפת את תאי הגוף עצמו)
של המעי הדק כתוצאה מחשיפה לחיטה ,שעורה ,שיפון ושיבולת שועל.
במהלכה תוקפת מערכת החיסון את תאי המעי וגורמת
לסימפטומים קליניים הכוללים :כאבי בטן ,שלשולים ,נפיחות ,עיכוב
בגדילה ,ירידה במשקל ,אנמיה מחוסר ברזל ,אוסטיאופורוזיס,
קומה נמוכה ועוד.

אין לצרוך מזונות אשר עשויים להכיל גלוטן (מעל  )20ppmמשום
שגם כמויות מזעריות עלולות לגרום נזק לרירית המעי וכן להשלכות
בריאותיות ארוכות טווח .לעתים המזון אינו מכיל גלוטן ,אך עדיין קיים
חשש לחשיפה משנית לגלוטן ,הן בהכנת המזון ,באריזתו או בהגשתו.

בחלק מהמקרים יכולה המחלה להיות "שקטה" (כלומר ללא
סימפטומים) .הטיפול הבלעדי הקיים היום הינו הימנעות מוחלטת
מאכילת מזונות המכילים גלוטן ובהם :חיטה ,שעורה ,שיפון ושיבולת
שועל ,מרגע אבחון המחלה ולכל החיים.

קיים כיום מגוון רחב של מזונות נטולי גלוטן ,כגון :פסטות ,דגני בוקר,
לחמים ,לחמניות ,דברי מאפה קפואים ועוד .ניתן לרכוש מוצרים
אלו בחנויות המתמחות במכירת מוצרים ללא גלוטן ,רשתות מזון
גדולות ,בתי טבע וחנויות מקוונות באינטרנט.

לעתים המזון אינו מכיל גלוטן,
אך עדיין קיים חשש לחשיפה משנית
לגלוטן ,הן בהכנת המזון ,באריזתו
או בהגשתו.
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קריאת תווית מזון
לפי תקנות משרד הבריאות חובה לציין כי המוצר מכיל גלוטן ואת מקורו ברשימת הרכיבים.
יחד עם זאת ,התקנות אינן ברורות .במידה ולא מופיע ״מכיל גלוטן״ האם הדבר אומר כי
המזון מותר למאכל? האם ייצורו נעשה בתנאים סטריליים ואין זיהום משני (מזון שאיננו מכיל
אך זוהם בגלוטן)? לשם כך יש לשים לב לסעיפים הבאים:
 .6מזון שאינו מכיל גלוטן אך נמכר/מוגש במיכלים אחרים,
חשוד בזיהום משני (מזון שאיננו מכיל אך זוהם בגלוטן) ולכן
אסור .למשל סלטים במשקל במעדניה ומוצר אשר יוצר על
פס ייצור המשמש מזונות המכילים גלוטן.

 .1יש לבדוק האם רשום על גבי האריזה באופן מפורש ״אינו מכיל
גלוטן״ .רישום ש״אינו מכיל גלוטן״ תלוי ברצונו הטוב של היצרן.

סימון על
האריזה

 .7מומלץ להשתמש במדריך המזונות העדכני באתר עמותת
צליאק בישראל (המדריך המקוון) .כמו כן ,ניתן להיעזר
באפליקציית הסלולר הנקראת ״חיים ללא גלוטן״ (בתשלום).
 .8חברות המזון נוהגות לשנות את הרכב המוצרים ולכן יש לבדוק 		
שוב בכל קניה את המוצר המסוים שאנו רוכשים.
 .9במזון מיובא כדאי לבדוק גם את סימונו הלועזי ולחפש את
המילים.Gluten Starch :

 .2האם קיים רישום מפורש כמכיל או ״עלול להכיל גלוטן״
ברשימת ״האלרגנים״.

		

 .10במידת הספק ,ניתן להתקשר למוקד השירות של חברת המזון.
 .3מזון המכיל עד  20ppmהוא מזון הנחשב ללא גלוטן ומותר
לאכילה (תוספת לחוק משנת .)2011

		

 .4הופעת המילה ״גלוטן״ ברשימת הרכיבים או תכולה המעידה על
הימצאותו :חיטה ,שעורה ,שיפון ,שיבולת שועל ,קוואקר ,לתת,
תמצית לתת ,גלוטן ,עמילן חיטה ,עמילן (פרט לעמילן מעובד
או עמילן עם עם ציון מקורו – עמילן תירס אורז/תפו״א) ,חלבון 		
צמחי ,הידרוליזאט חלבון צמחי.

בהתקיים ספק -אין ספק
ואין לצרוך אותו כלל
עד בדיקתו.

 .5רוב חברות המזון הגדולות נוטות לציין את הגלוטן
תחת ״הרכיבים האלרגניים״.
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עריכת קניות בסופר
 .7מזון הנמכר בתיפזורת כמו אגוזים ,פירות יבשים ,תבלינים וכו'
עלול להכין גלוטן כזיהום משני ,באמצעות הכף שמועברת בין
המיכלים בחנות ,ידיים לא נקיות וכו'.

עגלה 1
מוצרים
ללא גלוטן

עגלה 2
מוצרים
עם גלוטן

		
 .8רכישת מזון במעדנייה כגון דגים ,פסטרמה וסלטים דורשת
תשומת לב מיוחדת שכן ,עלולה להכיל זיהום משני כגון קרש 		
חיתוך לא נקי (עליו נחתך לחם) או סביבה אשר נותנת שירות גם		
למוצרים המכילים גלוטן.

 .1כדאי לערוך בדיקה בניחותא בבית לגבי מזונות חדשים שאנו
מעוניינים לרכוש .הבדיקה תכלול נוכחות המוצר ברשימה של
עמותת הצליאק או באתר חברת המזון.
 .2גם במוצרים הנקנים באופן תדיר יש לחזור על בדיקת תכולת
הגלוטן בכל פעם מחדש.

		

שים לב!

 .3בחלק מרשתות המזון הגדולות ניתן למצוא איזורי רכישה נפרדים
למוצרים ללא גלוטן.
 .4בדיקת תכולת הגלוטן דורשת תשומת לב וזמן ארוך יותר בתהליך
רכישת המזון ולכן יש להיערך בהתאם.
 .5יש להניח בעגלה בנפרד מזונות ללא גלוטן ממזונות המכילים
גלוטן ,בעיקר כאשר אינם ארוזים באופן מלא ,כנ״ל בעת
הרכישה בקופה.
 .6בסיום הקניות בעת אריזת המוצרים ,יש להקפיד על אריזת
מזונות המכילים גלוטן כגון לחמים ומאפים באופן נפרד.

 .9מכונת בשר לטחינה וחיתוך עלול להכיל גלוטן בשימוש בפירורי
		
לחם בתבלינים ,כתוספת לבשר או לחיתוך מזונות אחרים
המכילים גלוטן.
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ניהול המטבח הביתי
 .1יש להקפיד על הכנת המזון ללא גלוטן בנפרד ממזונות המכילים
גלוטן ולעבוד על משטח עבודה נקי לחלוטין.

3
ממרחים

 .2יש להקפיד על סדר עבודה נכון ,כלומר :להכין תחילה את המזון		
ללא גלוטן ,ורק בסיום הכנתו להכין מזון המכיל גלוטן.

1

2

 .3אין להשתמש בכלים מעץ (כמו כפות או קרש חיתוך) ,אשר
בשימוש למזונות המכילים גלוטן.
 .4יש להפריד את הכלים המשמשים להכנת המזון (כמו :כפות,
מסננת ,קרש חיתוך) ,שבהם נעשה שימוש גם להכנת מזונות
המכילים גלוטן .במידת הצורך ,רצוי לסמן בצבע את הכלים
הייעודיים למזון ללא גלוטן .אך עם זאת אין בעיה להשתמש
באותם כלי בישול וכלי הגשה וסכו"ם.

 .6מומלץ שימוש במגבות נייר ופחות במגבות מטבח מבד.
		
		

מיועד
למזון ללא
גלוטן

 .7יש לאחסן מזונות יבשים ללא גלוטן במדפים ובאריזות בנפרד
ממזונות יבשים המכילים גלוטן (כמו קמחים ,פסטות ,קטניות
וכדומה).
 .8על מנת לצמצם את זמן הכנת המזון ,ניתן להכין מזונות בכמות
גדולה ולאחסן במקפיא .מזונות כמו :לחם או עוגה ,ניתן להכין		 ,
לפרוס ולהקפיא במנות אישיות.
 .9מומלץ לסמן את המזון ללא גלוטן במדבקה או קופסא בצבע 		
מסוים ,על מנת שכל בני הבית ידעו לזהותו.

 .5בזמן הארוחה שבה מגישים לשולחן ממרחים (כמו גבינות) יש
להקפיד על שימוש בכפיות נפרדות לכל ממרח המוגש לשולחן,
		
והגשה ישירה לצלחת ללא מגע עם לחם ,על מנת להימנע
מחשיפה משנית לגלוטן.
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יציאה לבית מלון
 .1לפני ההגעה לבתי מלון מומלץ ליצור קשר טלפוני עם השף או 		
עם מנהל מזון ומשקאות על מנת לאפשר היערכות צוות המטבח
להכנת מזון ללא גלוטן.

		
 .3בזמן השהייה בבית המלון ,בארוחות בהן ההגשה הינה בבר
מרכזי ,מומלץ לבדוק עם השף אילו מזונות מותרים .במידה ויש 		
חשש לזיהום משני של גלוטן ,לבקש הוצאת מזון נקי מהמטבח.
 .4לפני הארוחות בעיקר עם ילדים יש לברר אילו מנות אכן מוכנות
להגשה ולאכילה ואילו נדרשת הזמנה מראש (ילד רעב כאמור
חסר סבלנות).

 .2מומלץ להגיע ערוכים מהבית עם מזונות יבשים נטולי גלוטן (כגון:
לחם ,לחמניות ,לחמית ודגני בוקר).

בדוק עם השף מה
מותר לאכילה
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יציאה למסעדות
 .1ניתן לבדוק באתר המסעדה או רשת המזון את המנות המוגדרות
ללא גלוטן ,אם בכלל .יצירת קשר טלפוני מבעוד מועד מקלה
מאוד על היערכות לקראת ואולי אף לקבלת החלטה על
שינוי המסעדה.

 .8לפני הזמנת משקאות מבוססי אבקה כמו :שוקו וקפה קר ,חשוב
לבדוק את רשימת הרכיבים בשקית האבקה  /מיכל המקורי.

בדוק את
המרכיבים

הזמן את
המשקה

תפריט
המסעדה

 .2אין להסתפק בקריאת מרכיבי המנה ולהניח שאיננה מכילה
גלוטן .כדאי לערוך בירור עם המלצר/מנהל משמרת/שף לגבי
המנות המתאימות ולהדגיש את ההבדל בין חולה הצליאק לבין 		
אנשים השומרים מטעמי הרזיה ואחרים להימנע מגלוטן.
 .3בעת ההגשה של המנה לשולחן יש לוודא עם המלצר כי המנה 		
איננה מכילה גלוטן ויפרידה בהגשה.

 .9בגלידריה יש לבדוק אילו טעמים אינם מכילים גלוטן ע״פ הגדרת
היצרן ולא בעל המקום .כמו כן ,יש לבקש גלידה מאריזה
חדשה (!) ,בכף שנשטפה היטב ובכוס הגשה.
.10לפני היציאה למסעדות ,מומלץ להצטייד ב״השלמות ללא גלוטן״
מהבית ,כגון :קרקרים/פיתה/לחמניה ואצל ילדים אף ממתקים 		
ללא גלוטן.

 .4מנה שמרכיביה ללא גלוטן אך איזור הכנתה איננו סטרילי עלולה
להכיל גלוטן .לדוגמא :תנור חימום/אפייה כללי ,קרשי חיתוך ,אזור
הכנה משותף וכו'.
 .5מטגנת (״צ'יפסיה״) ,אשר מטוגן בה גם מזון המכיל גלוטן ,נחשבת
כמזוהמת (למשל שניצל ,ציפס).
 .6אין לאכול מזון ללא גלוטן שנגע (אפילו נגיעה הקלה ביותר) במזון
המכיל גלוטן .למשל :להסתפק בהפרדת הלחמנייה (עם גלוטן)
ביד מהקציצה (שאיננה מכילה גלוטן).
 .7רשימת מסעדות הכוללות מנות ללא גלוטן מופיעה באפליקציית
״חיים ללא גלוטן״ וכן באתר של עמותת צליאק בישראל ,במדור 		
״קניות ופנאי״ ,שפתוח לציבור כולו.

תהנו!
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נסיעות לחו״ל
 .1בשלב הזמנת כרטיסי הטיסה ,יש להזמין מנה ללא גלוטן
(חברות התעופה אינן ערוכות להגיש מנות ללא גלוטן שלא
מהודעה מראש).

		

 .3חיפוש מסעדות מבעוד מועד ברשת האינטרנט ,יחסוך זמן ושקט
נפשי במיוחד אצל ילדים ,כמו גם יצירת קשר עם המלון
להיערכות מתאימה.
 .4בד״כ קל יותר להסתדר בארוחות הבוקר וקשה יותר בארוחות 		
במשך היום .יש להתארגן עם סנדויצים /לחמניות  /קרקרים		 /
חטיפים/דגני בוקר וממתקים.

 1מנה ללא גלוטן

 .5״נופשים ללא גלוטן״ באתר עמותת הצליאק ,מספק מידע רב על
מדינות ,מלונות והמלצות רבות.

 .2כדאי להדפיס את ההוראות בשפת המקום המופיע באתר
עמותת הצליאק בישראל.

		

www.gf-travelguide.org.il
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הנחיות לגננת בגן  /מורה בבית הספר
 .6בשעת ארוחת הבוקר יש להקפיד להכין את הכריך נטול הגלוטן 		
על קרש חיתוך נקי ולהשתמש בסכו״ם נקי .מומלץ להשתמש
		
בממרחים נפרדים לילד הרגיש לגלוטן ,על מנת להימנע
מחשיפה לפירורי לחם אשר שעלולים להיות בתוך הממרח.

לא משתמשים
לפני שמנקים!

 .1מומלץ להעביר לצוות חומר כתוב בנושא (ישנו חומר כתוב באתר
עמותת הצליאק).
 .2מומלץ להתייעץ עם הורי הילד בתחילת השנה לגבי המזונות
המותרים לו.
 .3שיתוף ההורים האחרים בגן או בבי״ס יכולה לסייע לתכנון המזון
		
המוגש במסיבות או אירועים כיתתיים .כדאי לציין באסיפת
ההורים הראשונה כי הילד רגיש לגלוטן (צליאקי).
 .4במידה והילד משחק במוצרים המכילים גלוטן (כמו :בצק
למשחק) ,יש להקפיד כי הילד ירחץ היטב את ידיו לאחר המשחק.

 .7הילד הצליאקי יכול לשבת לאכול עם שאר ילדי הגן ,עם זאת,
בילדים צעירים מאוד מוטל על צוות הגן לפקח כי אינו לוקח מזון
המכיל גלוטן מצלחות של ילדים אחרים.
 .8באירועים המתקיימים בגן ,כגון :מסיבות או ימי הולדת ,מומלץ
לבדוק עם צוות הגן האם ניתן להגיש חטיפים וממתקים ללא 		
		
גלוטן במידה ולא יש להגיש את החטיפים בצלחות נפרדות,
על מנת שהילד עם הצליאק יוכל לקחת מהחטיפים המותרים לו.
חשוב לציין כי חטיפים ללא גלוטן הבאים במגע עם חטיפים עם 		
גלוטן אסורים.
 .9מומלץ כי בגן  /בי״ס תהיה קופסא אשר תכיל מזונות יבשים
נטולי גלוטן (עוגה ,עוגיות) ,כך שבמידה והגננת מחלקת חטיף 		
לילדי הגן ,יהיה מזון ללא גלוטן חלופי שיינתן לילד הצליאקי ,על 		
מנת שלא ירגיש חריג.

 .5כאשר מכינים מזונות ללא גלוטן ,יש להקפיד על שימוש בכלים
נקיים מגלוטן.
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התמודדות במסיבות וימי הולדת
 .1באירועים המתקיימים במסגרת הגן או בית הספר ,מומלץ לבדוק
עם הצוות החינוכי האם ניתן להגיש חטיפים וממתקים ללא גלוטן.
 .2לקראת היציאה לימי הולדת או מסיבות ,כדאי להכין עם הילד 		
תיק ובו חטיפים ,ממתקים ועוגת יום הולדת המותרים לו.
 .3לפני ההגעה ליום ההולדת ,מומלץ לבדוק עם הורי הילד שעורך
את המסיבה ,מה יוגש ובהתאם לכך להכין לילד תיק עם המזון 		
החלופי נטול הגלוטן (למשל :פיצה ללא גלוטן).
 .4בימי הולדת בהם מוגשים חטיפים עם גלוטן ליד חטיפים נטולי 		
גלוטן ,כדאי להימנע מאכילת חטיפים המותרים ,בשל העובדה כי
חטיפים ללא גלוטן הבאים במגע עם חטיפים עם גלוטן אסורים.
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אירוח אחה״צ אצל חברים
 .1לפני יציאה לאירוח אחה״צ אצל חבר ,מומלץ לוודא
שהורי הילד המארח יודעים אילו מזונות מותרים
ואסורים לילד עם הצליאק.
 .2כדאי לוודא שהילד יודע אילו מזונות אסורים וכי
במידת הספק ,יכול להתקשר לאחד ההורים כדי
לוודא האם המזון מותר.
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יציאה לטיול במסגרת בית ספר
 .1יש לעדכן את הנהלת ביה״ס בתחילת השנה להיות
התלמיד חולה צליאק.
 .2אנו ממליצים לעדכן בכתב ובע״פ את המורה
המחנכת למשמעויות בזמן הטיול.
 .3יש לצייד את התלמיד באוכל לכל היום כולל כריכים
וממתקים במיוחד שטיולי ביה״ס עממי כוללים יום
אחד בלבד.
 .4להזכיר לילד כי שיתוף אחרים בממתקים עם ידיים
״מזוהמות״ מממתקים אחרים בעייתי.
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יציאה לטיול במסגרת תנועת הנוער  /מחנה  /טיול ארוך

 .1בניגוד לטיולי כיתה ,טיולי תנועות הנוער נמשכים מעל יום בודד		 ,
וכוללים שינה והכנת מזון משותפת.
 .2יש לעדכן את המדריכים על היות החניך חולה צליאק ולהסביר 		
מפורשות מה הדבר כולל ועל מה להקפיד.
 .3ליום הראשון אנו ממליצים לצייד את החניך בכל הארוחות
כולל כריכים.
 .4במחנות הקיץ הארוכים מספר החניכים חולי הצליאק משמעותי 		
		
ולכן קיים בד״כ פיתרון משותף למשל בישול נפרד ואספקת
מוצרים מלאה ללא גלוטן – אורז ,פסטה ללא גלוטן ,בשר וכו'.

 .5יש לוודא אכילה בכלים חד פעמיים בלבד.
 .6החניך יהיה תמיד ראשון בכל אריזה חדשה לדוגמא בגביע גבינה,
שוקולד וכו' וזאת כדי להימנע מזיהום משני  -הכנסת כפות,
סכינים ומזלגות מזוהמים לתוך האריזה.
 .7יש לצייד את הילד בפיתות ,לחמניות וקרקרים המחזיקים טריים 		
כמה ימים ,כנ"ל לגבי ממתקים וקופסאות שימורים .יש לשוחח
		
עם הילד ולמצוא פתרונות עצמאיים ובעיקר לא ליצור חשש
מיותר.
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התמודדות הורית והתייחסות לפן הרגשי
כמו בכל מחלה כרונית ,גם בצליאק נדרשת תקופת
הסתגלות .כדאי לזכור כי מדובר בתהליך המורכב מכמה
שלבים ,המתחיל עם גילוי המחלה וכולל הדחקה ,תחושת
פחד מפני המחלה ותופעותיה ,מודעות למחלה המלווה
לעתים במבוכה ,חוסר נוחות וכעס ,ארגון מחדש של הדימוי
העצמי ,ביטוי לכאב ולרגשות השליליים הנלווים ,הבנת
המוגבלות והכרה ביכולות האחרות ועד להסתגלות המלאה,
כלומר היכולת לקבל את המגבלה ולחיות עמה בשלום.

לעתים ניתן לצפות בשינוי בהרגלי האכילה של הילד בפרק
הזמן מתחילת השמירה על הדיאטה .הדבר יכול לבוא לידי
ביטוי בצריכה נמוכה של פירות וירקות ועם זאת עליה בצורה
ניכרת של צריכת חטיפים ,ממתקים וג'אנק פוד .לרוב הדבר
נובע מתוך תחושה של ההורה ״לפצות״ את הילד בשל
מה שנתפס על ידו כ״חסך״ .חשוב לשים לב לכך ולזכור כי
צריכת מזונות אלו יקבעו דפוסי אכילה שאינם בריאים אצל
הילד.

להורים יש תפקיד משמעותי בסיוע לילד לעבור את תהליך
ההסתגלות .הגישה הבריאה ביותר להתמודדות מיטיבה
עם המחלה היא למצוא את האיזון בין הדאגה לילד ,תוך
תשומת הלב אליו ולהתמודדותו עם המחלה ולא לנקוט
גישה של דאגת יתר והגנת יתר ,דפוסים העשויים למקד את
תחושת היותו ״שונה״ ,או מאידך לדחות את הילד ולהתכחש
אל צרכיו המיוחדים.
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המלצות על ספרי ילדים
 .1העוגה המיוחדת של רוני  /דנה אלוף
 .2ילד סנדביץ בלי גלוטן  /שחר גיל
 .3יד הפלא  - 10לחם מזהב  /זוהר אביב
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תמיכה  -פורומים ,עמותת צליאק
 .1אנו ממליצים להירשם לעמותת צליאק בישראל ,המספקת
מידע רב ועדכני ומייצגת נאמנה את חולי הצליאק מול הרשויות.

		

 .2רשת האינטרנט מספקת מידע מידי ורחב במיוחד בפורומים של
 YNETותפוז.
 .3דיאטנים המתמחים במחלת הצליאק קיימים בכל קופות החולים,
יש לפנות אליהם בכל בעיה ושאלה לא פתורה וכן לשם ביצוע 		
מעקב תזונתי.
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