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  תוכן הנושא

 חשיבות השינה

פיזיולוגית השינה, שינויים בדפוס השינה בגיל ההתבגרות,  

ויתרונותיה לבריאות הגופנית  השפעה על יכולות לימודיות,

 והנפשית גם יחד.

 דימוי עצמי .1

 

 

 אחריות ושיתוף  .2

 פעולה         
 

 שונים ושווים .3

 

 

מה  ,לפי ההגדרה במילון מהו דימוי עצמי בעיני כל אחד .2

 וכיצד כל אחד יכול להצליחומי משפיעים על דימוי עצמי, 

 לקחת אחריות על הדימוי האישי שלו.

 יות ושיתוף פעולה: חשיבות מקומו של כל אחד)ה(אחר .3

והתרומה האישית שלנו לכלל כהתנהגות בקבוצה,  מאתנו

 מעצימה ומשנת עולם.

 

יבות יצירת קשרים, כיצד . כל אחד שונה יחיד ומיוחד, חש4

ניתן להרחיב בדרכים יצירתיות את מעגל ההתקשרויות 

        .שלנו

 מתאים לסדנאות של כיתה אחת לכל פעילות

 עקרונות בתזונה נבונה

 ופירמידת המזון

עקרונות התזונה הנבונה, חשיבות ארוחת בוקר, פירמידת 

 ןהעקרונות המנחים בפירמידת המזון, קבוצות המזו המזון

וצרכנות  סימון תזונתי

 נבונה

המידע הרשום בטבלת הסימון והכרת תווית המזון 

 ובחירה מושכלת של מזונות השוואה בין מוצרים התזונתי

 במקום חטיף אני מעדיף

דיון ברעיונות לתחליפים בריאים לממתקים וחטיפים 

 באירועים טיולים ומסיבות

 הלחץ החברתי סביב התזונה באירועים וטיולים

 פעילות גופנית

מהי פעילות גופנית, האם פעילות גופנית היא צורך או 

רצון, סוגי פעילות גופנית, פירמידת הפעילות הגופנית, 

 תרומת הפעילות הגופנית לבריאות

עישון סיגריות, עישון נרגילה, נזקים גופניים וחברתיים,  מניעת עישון

 התמכרות, לחץ חברתי בעישון, בחירות מקדמות בריאות 
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 יש גיל בהתבגרות

על תהליך ההתבגרות שלנו בארבעה ממדים: גופני, רגשי, 

חברתי והכרתי. ההרצאה סוקרת בהומור וברצינות את 

ם תהליך הגדילה והצמיחה, ומשלבת סרטונים קצרי

  להמחשה.

 מעגל השינוי בחיינו

על הדרך האוניברסלית של אנשים לעשות שינויים קטנים 

כגדולים בשישה שלבים. ההרצאה מבוססת על פי 

התאוריה של פרוצ'סקה ודקלמנטה, ומעוררת מודעות 

 לתהליכי השינוי אותו אנו עוברים במהלך חיינו.

 ארגונומיה תנועתית

לצרכי הגוף ועבודתו(  מהי ארגונומיה )התאמת הסביבה

וכיצד היא משתלבת בחיינו בכל תחום. החשיבות של 

ארגון וסדר והצורך בתרגילי מתיחה ושחרור והפסקות 

 פעילות לאורך כל היום.

 זה רק אני והמסך שלי

השפעת המדיה והפרסומות על ההחלטות החשובות 

ו, וההשלכות הבריאותיות על כולנו )גופניות ונפשיות( בחיינ

 ות ביממה.עה מרושתת וממוסכת עשרים וארבע שבחבר

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 צוות האגף לקידום בריאות וסביבה                     


