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  הרציונל

תחומי   4 -בחברה ותוביל שינוי ב חלק חיובי ויוצר תהווהאשר צעירה,  מנהיגות טיפוחהעצמה והינה התכנית  של   מטרת העל

חשיבות הפעילות הגופנית בריאות, ה שמירה על ל: העצמה אישית, הגברת מודעות בתוכנית אחתחברו יחדיו שחיים חשובים 

ירכשו המשתתפים הנאה ויחוו  ,הגוף והנפשצורכי ים העוסקים בבמפגש  ת תוך השתתפות חווייתי איכות הסביבה.ושמירה על 

  דוד אורח חיים פעיל, בריא ומקיים בסביבתם הקרובה. ידע וכלים להובלת שינוי חברתי לעי

 מסגרת להפעלת התכנית 

לבריאות  אגודהמחים של עם צוות המו ת לימודיםשנ לאורך  שעהבמשך  בשבועפעם הנפגשת  תלמידים 15 קבוצה נבחרת של

שמירה  להטמעת ערכים של בהם משו תישו כלים שיסייעו להם בחייהם האישיים  שתתפיםמה ירכשובמהלך ההכשרה  הציבור.

 ובקהילה.  , במשפחתם, בבית ספרםוסביבהאיכות חיים על 

 ומי תוכן תח

 : משלימים תחומים 4-התכנית עוסקת ב

 מפגשים  10 -קשורת בינאישית תת, חיוביוחשיבה אישית, דימוי עצמי  העצמה .1

 מפגשים  10 -רכנות נבונה הרגלי תזונה בריאים וצ .2

 מפגשים  7 -טיפוח אורח חיים פעיל   .3

   מפגשים 6 –סביבה בריאה ומקיימת  .4

 רעיונות לפעילות בקהילת בית הספר ובקהילה הרחבה וחומרי רקע מקצועיים. , יקבלו חומרי הדרכההמשתתפים  

 עשי/מ יווייתח. 2. עיוני  1: בהתאם לנושא חלקים, ביחס משתנה 2כל מפגש יכלול   

 צוות מנחים

: מקדמי בריאות, מדריכי ספורט,  אגודה לבריאות הציבורהמקצועי שוטף של צוות וליווי התכנית פועלת בהנחיית 

  ואיכות הסביבה. םמדריכי טיולי דיאטנים/שפים מקצועיים,  

 

 

 משלבת  ההאגודה לבריאות הציבור פיתחה תכנית ייחודית 

 תחומי חיים  4

 ות שמעותי מלטיפוח מנהיגות צעירה דרך פעילויות פנאי 
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 העצמה אישית  .1

  מטרת העל:

   בית עם הסביבה החברתית.התמודדות עם מצבי לחץ ויצירת תקשורת חיופיתוח יכולת העצמה אישית, 

 : מטרות

 ומתן דגש על השפעת התפקוד מיומנויות תקשורת, לשם פיתוח  לעולמם הרגשילאפשר לתלמידים לתת ביטוי   •

 לרווחה הפנימית ולהישגים לימודיים טובים יותר.וביל ישלימודי, -הרגשי על התפקוד השכלי

 של המשתתפים.  העשרת עולמם הפנימי •

 צמי, דימויי עצמי, שיפור המודעות לעצמם לסביבה ולאחר.  העלאת ערך ע •

 חיזוק הפוטנציאל הגלום בכל תלמיד בתחום רגשי, חברתי ולימודי.  •

  :היקף

 שיחולק על פי רוב לשני חלקים: החלק הראשון יוקדש ללמידה של תובנות, ערכים, לכידות חברתית  מפגשים  10

   .קבוצתיתועבודה הנלמד חלק השני ליישום ב שונים, והבנושאים 

 ומשתפת.  תכל המפגשים יועברו בצורה חווייתי

 נושאים: 

 מפגש הכרות ותאום ציפיות  .1

 אחריות אישית, אחריות סביבתית והקשר ביניהם : ממדי השפעהשלושה  .2

 חזקות גילוי וזיהוי  –פסיכולוגיה חיובית  .3

 מי אני? כיצד אני בעיני עצמי? כיצד אני בעיני אחרים?  .4

 עצמי  חיזוק הביטחון ה .5

 חיזוק ההערכה העצמית .6

 כיצד להתמודד ולטפל ברגשות של כעס, תסכול, פחד ,כישלון, דחייה חברתית ועוד – ניהול רגשות .7

 רכישת שפה חיובית אפקטיבית ומקדמת . אנחנו יוצרים מציאות – חשיבה חיובית .8

 מתקשורת מבקרת לתקשורת מקרבת  –בין אישית  תקשורת .9

 מפגש מסכם  .10

 

 ות נבונה וצרכנ בריאהתזונה  .2

  מטרת העל:

להרגלי תזונה בריאים יש השפעה משמעותית על תפקודו,  להקנות הרגלי תזונה בריאים וכלים לצרכנות נבונה מגיל צעיר.

 גם בחייו הבוגרים.  הקניית הרגלים בריאים מגיל צעיר תבטיח הפיכתם לדפוסים קבועים בריאותו ואיכות חייו של האדם.

 :מטרות

 ת הרגלי תזונה בריאים  הקנית כלים לרכיש •

 הקניית כלים לבחירות בריאות בכל סוגי המזון  •

 רכישת כלים לאוריינות בתחום סימון תזונתי  •

 רכישת כלים ליסודות בבישול בריא  •
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  :היקף

 עקרונות הרגלי תזונה בריאים וצרכנות  על פי רוב לשני חלקים: החלק הראשון יוקדש ללמידה של  ומפגשים שיחולק 10

    .קבוצתיתועבודה הנלמד יישום חלק השני בו נבונה,

                             .                                                                         תוך השתתפות פעילה של התלמידים תוחווייתיסדנאות כל המפגשים יועברו ב  

 .  הלמידה תהליךבכל מפגש התלמידים יחזרו הביתה עם מוצר שיצרו בקבוצה ב

 נושאים: 

 הרגלי אכילה של בני הנוער בעידן המודרני •

 על חשיבות ארוחת הבוקר  –בוקר בריא ליום מוצלח  •

 "במקום חטיף אני מעדיף..." ,בחירה נבונה במסיבות, טיולים ועוד... •

  ש, נחווה ונבחן היבטים שונים במהלך הקנייה השבועיתנרגי -סיור מודרך לקניה נבונה בסופר •

 פירמידת המזון ועקרונות בתזונה נבונה •

 הצלחת שלי = ההצלחה שלי •

 ף מקצועיעם ש  יבריאות תפריטהכנת  •

  ילדים ובני נוער השפעת הפרסומות והתעשייה על צריכת המזון של •

 תאטרון בובות בנושא חשיבות השמירה על תזונה נבונה  •

 

 טיפוח אורח חיים פעיל .3

 

  מטרת העל:

רמת התפקוד הלימודי  אורח חיים פעיל הלכה למעשה, תוך מודעות להשפעתו החיובית על הבריאות, איכות החיים ועל טיפוח 

 והחברתי של האדם.  
 

 :מטרות

 העלאת ידע ומודעות על השפעת אורח חיים פעיל על בריאותו, איכות חייו ותפקודו של התלמיד  •

 ות עם תחומים שונים של פעילות גופנית ותרומתם לכושר גופני היכר •

 חיוביות במגוון תחומים של פעילות גופנית חווייתית התנסויות  •

  :היקף

ניהול אורח חיים פעיל כדרך עקרונות לעל פי רוב לשני חלקים: החלק הראשון יוקדש ללמידה של  ומפגשים שיחולק 7

   .ת לה קבוצתית חווייתיבהפעהנלמד חלק השני ליישום בו חיים, 

 . בכל המפגשים התלמידים יהיו פעילים

    

 נושאים: 

                                                                                                 

 הליכה ברגל כערך השומר על הבריאות ואיכות הסביבה  –אורח חיים פעיל כדרך חיים  •

 לסה, ריקודי עם  ושמירה על בריאות הגוף והנפשזומבה, ס •

 חיזוק הגוף והנפשהעצמה אישית וספורט תחרותי ותרומתו ל •
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 משחקי חצר וחיזוק החוויה החברתית של שותפות  •

 במהלך כל שעות היוםיציבה בריאה  ארגונומיה ושמירה על •

 תרגול הרפיה ודמיון מודרך  •

 ים שינוי ביחד ולחוד שעו •

 

 סביבה וקיימות:  .4

  מטרת העל:

 טיפוח מודעות ואחריות אישית של התלמיד לשמירה על איכות הסביבה 

 

 : מטרות

 חיזוק הקשר בין האדם לסביבתו •

 שמירה על אורח חיים מקיים  •

 הגברת תחושת האחריות לחברה ולסביבה  •

 

 :היקף 

 

הנלמד חלק השני ליישום בו עיונית בתחום על פי רוב לשני חלקים: החלק הראשון יוקדש ללמידה  ומפגשים שיחולק 6

   .תבהפעלה קבוצתית חווייתי

   בכל מפגש התלמידים יחזרו הביתה עם מוצר שיצרו בקבוצה בתהליך הלמידה.  

 נושאים: 

 

 סדנה להכנת בושם מחומרים טבעיים  •

 צרכנות מקיימת והתנסות בגינון ביתי  •

 תאטרון בובות להעמקת הקשר בין אדם לסביבה  •

 ועוד  גלם חומרי ,בדים ,חפציםב חוזר בשימוש אומנות סדנת •

 )אופציונלי( הנייד הימי און יבמוז הדרכותו ממדי תלת סרט של הקרנות. פעילות בנושא: המגוון הביולוגי והעולם הימי •

 תבלין מעשבי  ריח מפיצי הכנתוסוגי התבלינים וחשיבותם לבריאות, סיור מודרך עם מגדיר צמחים   •

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אינה גובה מע"מאגודה לבריאות הציבור הינה מלכ"ר, על כן ש'.  ,00025עלות התכנית השנתית:  

 בברכה,                                                             

 

 

 ,אנו מאמינים
 לתת אמון ביכולתם ליצור ולחולל לתלמידים תסייעכי בניית תפישה עצמית חיובית 

 ולהגיע להישגים ,ומאושרים יותר  , בריאיםלהיות שלמים פנה חיובי בסביבתם,מ        

 כך יהפכו למבוגרים בעלי תחושת ערך עצמי גבוה. גבוהים בתחומי החיים השונים 

 בחברה.ויוצר ויהוו חלק חיובי  


