
הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה א

 חֹוֶבֶרת ג
ַלַּתְלִמיד/ה

ִלְהיֹות ְּבִריִאיםדוגמה



ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה 
ְלִכָּתה א

ִלְהיֹות ְּבִריִאים

חֹוֶבֶרת זֹו ַׁשֶּיֶכת ל:

ֵׁשם ּוִמְׁשָּפָחה: 

ִּכָּתה:  ֵׁשם ֵּבית ַהֵּסֶפר: 

ֵׁשם ַהִּיּׁשּוב: 
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הסדרה במבט חדש פותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' רפי נחמיאסראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי:

פרופ' דוד מיודוסרראש המעבדה לטכנולוגיית ידע:

ד"ר מירי דרסלרהמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי:

ד"ר רחל מינץמנהלת סביבות למידה מתוקשבות:

נגה משען, ד"ר נורית קינן, ד"ר רחל מינץ,כתיבה ופיתוח:

פרופ' דוד מיודוסר עורך מדעי:

נגה משעןעורכת פדגוגית:

ד"ר אתי גלעדעורכת מגדר:

מיטל שרףעורכת לשון:

אמירה עמירניהול הפקה:

ענת קמינצקי-ירקוני, נטע קמינצקיעיצוב וניהול אמנותי:

מרין קויפמןצילומים מבוימים:

 תודתנו נתונה לעין אלי דלילה, דלילה הדרכה וציוד בע"מ, על העמדת הציוד והחומרים 
לצורכי הצילום בחוברת לתלמיד/ה.

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

ת"ד 61392 תל-אביב
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    ִנּסּוי      ַּתְצִּפית         ְּבִנָּיה

ְקֶשֶבת   ֵמיָדעֹון       ִׂשיַח             ְּפִעילּות ְמְתֻ

    ַצְּירּו              ַהִקיפּו         ִמְתחּו ַקו    

    ִּכְתבּו               ַסְּמנּו        ְּבִטיחּות

ַמְפֵּתַח ִסיָמִנים
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ֶּפֶרק ִראׁשֹון: ִלְהיֹות ִּבְתנּוָעה ְוַגם ָלנּוַח
ֶּפֶרק ֵׁשִני: ִלְפָעִמים חֹוִלים
ֶּפֶרק ְׁשִליִׁשי: ֶלֱאֹכל ָּבִריא

ֶּפֶרק ְרִביִעי: ִלְהיֹות ָנִקי

ֹּתֶכן ָהִעְנָיִנים
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ִריא? ָמה ֶזה ִלְהיֹות ָבּ

ֵיׁש ָיִמים ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ְמֻאֶּׁשֶרת.

ֲאִני ָרָצה, ֲאִני ְׂשֵמָחה, ֲאִני ְמַׂשֶחֶקת, 

ֲאִני ַּגם ְמַזֶּמֶרת.

ֵיׁש ִלי ֵחֶׁשק ִלְׂשחֹות, ְלַטֵּפס ְוִלְרֹקד.

ֵיׁש ָיִמים ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיָׁשה לֹא טֹוב.

ַּבֹּבֶקר, ָהֹראׁש ַמְתִחיל ִלְכֹאב ְוַהָּגרֹון ַּגם.

ֻּכָּלם אֹוְמִרים ִלי ְּבקֹול ִנְרָּגׁש: 

"ַאְּת חֹוָלה ַמָּמׁש".
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החוברת להיות בריאים מניחה את התשתית לפיתוח תפיסת הבריאות ולרכישת התנהגויות מקדמות בריאות. פרקי החוברת עוסקים בהיבטים 
התנהגותיים ורגשיים החשובים לקידום בריאות הגוף: פעילות גופנית ומנוחה, תזונה, היגיינה אישית וסביבתית והתנהגות למניעת מחלות 

עונתיות. תפיסת הבריאות המיושמת בחוברת מתייחסת לבריאות לא רק כהיעדר חולי, אלא גם להיבטים של רווחה גופנית, רווחה נפשית 
)אושר, רוגע ורצון לפעול( ורווחה חברתית. 

מומלץ לפתוח את הנושא בדיון בסיטואציות 
המאוירות שבהן מוצגים מאפיינים רגשיים-

נפשיים של להיות בריאים )אושר, שמחה 
הרגשה טובה( וגופניים )כגון, פעילויות גופניות 

וגם מצבי חולי(. 



ֵאיְך ַאֶּתם ַמְרִּגיִׁשים ְּכֶׁשַאֶּתם ְּבִריִאים?. 1

ָמה ִמְתַחֵּׁשק ָלֶכם ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשַאֶּתם ְּבִריִאים?. 2

ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבִריִאים?. 3

ִלְפָעִמים ֲאִני ַמְרִּגיׁש מּוָזר.

ֵאין ִלי ֹחם ַוֲאִני לֹא חֹוֶלה.

לֹא ִמְתַחֵּׁשק ִלי ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר.

ֻּכָּלם אֹוְמִרים ִלי ְּבקֹול ֻמְדָאג:

"ָמה ָקָרה ְלָך ַהּיֹום? ַהִאם ַאָּתה ָּבִריא?"

ֵיׁש ָיִמים ֶׁשֶּנְחָמד ִלי ְוַהֹּכל ִנְפָלא.

ֲאִני ְמֵלא ֶמֶרץ, ִּבְכָלל לֹא ָעֵיף. 

ְוֻכָּלם אֹוְמִרים ִלי:

"ָּכל ַהָּכבֹוד! ַאָּתה ֶיֶלד ָּבִריא ְמאֹוד".

ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְּבִריִאים ֵיׁש ָלנּו ֵחֶׁשק ּוֶמֶרץ ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים.
7

השיח המלווה את הפעילות 
נועד לברר את תפיסת 
הבריאות של הלומדים 

ולערער על התפיסה שלהיות 
בריא זה לא להיות חולה. 

מומלץ לבקש מהתלמידים 
להביא דוגמאות מחיי 

היום יום שלהם להתנהגות 
שתורמת לבריאות, או 

להתנהגות שעלולה לפגוע 
בבריאות. מומלץ להתייחס 
לתשובות התלמידים, תוך 

שימת דגש על היבטים 
שונים של בריאות - גופניים, 

רגשיים-נפשיים וחברתיים.



ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְלַמד - ֵנַדע... 

ְלַהְסִּביר ָמה ֶזה ִלְהיֹות ָּבִריא; 	 

ְלַהְסִּביר ֵּכיַצד ְּפִעילּות ּגּוָפִנית ּוְמנּוָחה ּתֹוְרמֹות ַלְּבִריאּות; 	 

ְלַהְסִּביר ֵּכיַצד ִנְדָּבִקים ְּבַמֲחלֹות ְוֵכיַצד ֶאְפָׁשר ְלִהָּמַנע ֵמַהְדָּבָקה;	 

ְלַהְסִּביר ֵּכיַצד ִמְתַנֲהִגים ְּכֶׁשחֹוִלים; 	 

ְלַהְסִּביר ַמּדּוַע ָחׁשּוב ֶלֱאֹכל ָמזֹון ְמֻגָּון ְוִלְׁשּתֹות ַמִים;	 

ְלַהְסִּביר ָמה ּגֹוֵרם ַלָּמזֹון ְלִהְתַקְלֵקל ְוֵכיַצד ָצִריְך ִלְׁשֹמר ָעָליו ֶׁשּלֹא ִיְתַקְלֵקל; 	 

ְלַהְסִּביר ֵּכיַצד ׁשֹוְמִרים ַעל ִנְקיֹון ַהּגּוף, ַעל ַהָּמזֹון ְוַעל ַהְּסִביָבה. 	 

ִגים ֶׁשִּנְלַמד  ֻמּׂשָ

ִלְהיֹות ָּבִריא;

ְּפִעילּות ּגּוָפִנית;

ַנאי; עֹות ְפּ ֵׁשָנה, ְמנּוָחה, ְשׁ

סּוֵגי ָמזֹון, ָמזֹון ְמֻגָּון;

ַחְיַּדִּקים, ְנִגיִפים, ַמֲחָלה, ְּתרּוָפה;

ִנָּקיֹון, ִלְכלּוְך.

ְּפֻעּלֹות ֶׁשֵּנַדע ַלֲעׂשֹות 

ְלָהִפיק ֵמיַדע ִמִּקְטֵעי ֵמיָדע ּוִמְּתמּונֹות;	 

ַלֲעֹרְך ַּתְצִּפּיֹות, ִנּסּוִיים ּוְמִדידֹות;	 

ְלַאְרֵּגן ֵמיָדע ְּבַטְבָלה;	 

ְלַהִּסיק ַמְסָקנֹות;	 

ְלַהִּציג ֶיַדע.	 
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עמוד זה מיועד למורים ולהורים כדי שיהיו 
מודעים למטרות הלימודיות של חוברת זו.



ֶּפֶרק ִראׁשֹון: ִלְהיֹות ִּבְתנּוָעה ְוַגם ָלנּוַח

ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבִריִאים ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּפִעילּות ּגּוָפִנית ְוַגם ָלנּוַח. 

ְמִׂשיָמה:  ְּפִעילּות ּגּוָפִנית

ים ְּפִעילּות ּגּוָפִנית: ים ְּפִעילּות ּגּוָפִנית אֹו לֹא עֹוֹשִ ַהִּקיפּו ְּבָכל ְּתמּוָנה עֹוֹשִ

ים ים    לֹא עֹוֹשִ  עֹוֹשִ

ים ים    לֹא עֹוֹשִ  עֹוֹשִ

ים ים    לֹא עֹוֹשִ  עֹוֹשִ

ים ים    לֹא עֹוֹשִ  עֹוֹשִ

ים ים    לֹא עֹוֹשִ  עֹוֹשִ

ים ים    לֹא עֹוֹשִ  עֹוֹשִ

ֵחֶלק א: ַמִהי ְּפִעילּות ּגּוָפִנית? 
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הפרק עוסק 
בחשיבותן של 

הפעילות הגופנית, 
של המנוחה והשינה 
וזמן הפנאי לקידום 

הבריאות ואיכות 
החיים.

מטרת המשימה היא להבנות 
משמעות ראשונית למושג 

פעילות גופנית )פעילות 
פיזית שהגוף עושה, כמו 

הליכה, ריצה, עליית מדרגות, 
ספורט(. בהמשך תורחב 

המשמעות באמצעות תגובות 
פיזיולוגיות של הגוף כתוצאה 

ממאמץ גופני )כגון הזעה, 
עייפות ותחושת חום(. 

עושים פעילות 
גופנית: קופצים 
בדלגית, עולים 
במדרגות, רצים

לא עושים פעילות 
גופנית: קוראים 
ספר, משחקים 
במחשב, צופים 

בטלוויזיה 



ְּפִעילּות ּגּוָפִנית ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהּגּוף 

ִאם ַנְתִמיד ִּבְפִעילּות ּגּוָפִנית, ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו ִיְתַחֵּזק. 

ֵאיְך ֵנַדע ֶׁשַהּגּוף ִמְתַחֵּזק?

ַּכֲאֶׁשר נּוַכל ִלְפֹעל ְזַמן ַרב ְּבִלי ְלִהְתַעֵּיף.

ָחׁשּוב ִלְהיֹות ְּפִעיִלים ְּבַמֲהַלְך ַהּיֹום.

ָחׁשּוב ַלֲעׂשֹות ְּפִעילּות ּגּוָפִנית ְּבָכל יֹום. 

 ַּכֲאֶׁשר עֹוִׂשים ְּפִעילּות ּגּוָפִנית, 

ִמְתַעְּיִפים ְורֹוִצים ָלנּוַח. 
 ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ָנִחים, ַהּגּוף ִנְרַּגע 

ְוֵיׁש ָלנּו ּכֹוַח ּוֶמֶרץ ַלְּפִעילּות ַהָּבָאה. 

ְּפִעילּות ּגּוָפִנית •  ְלַהְתִמיד •  ַהּגּוף ִמְתַחֵּזק •  ַהּגּוף ִנְרַּגע •  ָלנּוַח •  ּכֹוַח ּוֶמֶרץ

ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ָּכל ִמיֵני ְּפִעיֻלּיֹות ּגּוָפִנּיֹות ְּבַמֲהַלְך ַהּיֹום: 	 

הֹוְלִכים ֲהִליָכה ְמִהיָרה, עֹוִלים ְויֹוְרִדים ַּבַּמְדֵרגֹות, ָרִצים ְועֹוד. 	 

ְּפִעילּות ּגּוָפִנית ֶׁשָּבּה ַהּגּוף ִמְתַאֵּמץ ֲחׁשּוָבה ַלְּבִריאּות.	 

ְּבֶפֶרק ֶזה ָלַמְדנּו
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מומלץ לתכנן עם הילדים פינת פעילות גופנית. הביאו 
לפינה מכשירי התעמלות קטנים כגון: חבל קפיצה, גומי 

לחזוק הזרועות, קפיצים, כרית וסטיבולרית לאיזון 
)פיתה( עליה התלמידים יכולים לעמוד ולנסות להתייצב. 

מומלץ לתכנן עם הילדים גם 
פינה למנוחה ולהתרגעות.  
הילדים יוכלו להגיע אליה 

לאחר פעילות מאומצת או 
כדי להרגע. מומלץ להביא 
לפינה: כריות, שטיחונים, 

ספרי קריאה, מוזיקה 
מרגיעה )עם אוזניות( 

והצעות לפעילויות הפוגה.



ְּכָבר ִסְּפרּו ִלי ִסּפּור ַעל ֶּבן ֶמֶלְך ְוָנִסיְך,

ד ַאִּמיץ, ְועֹוד ִסּפּור ֶאָחד ַעל ִׁשְלִּגָּיה ְוַצָיּ

ִאָּמא, ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ְלֵהָרֵדם.

אּוַלי ְּתַסְּפִרי ִלי עֹוד ִסּפּור ֶאָחד... 

ָקָצר... ַאֲחרֹון ְוַדי.

ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה ַּבַּלְיָלה ַאֶּתם הֹוְלִכים ִליֹׁשן?. 1

ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה?. 2

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָלֶלֶכת ִליֹׁשן ַּבְּזַמן?. 3

ָלָּמה ָחׁשּוב ִליֹׁשן ְוָלנּוַח?
ִּבְזַמן ַהֵּׁשָנה ַהּגּוף ָנח ּוִמְתַחֵּזק, ְוָלנּו ֵיׁש ּכֹוַח ּוֶמֶרץ ְליֹום ְּפִעילּות ָחָדׁש.

ְזָמן ּוְּבִמָּדה ַמְסֶּפֶקת.  ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבִריִאים, ָחׁשּוב ָלנּוַח ְוִליֹׁשן ָבּ

ַהּיֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁש...?

ַּגם ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְיֵׁשִנים. 

ָּדִגים ְיֵׁשִנים ְּבֵעיַנִים ְּפקּוחֹות.

ִצּפֹוִרים, ִּפיִלים ְוסּוִסים ְיֵׁשִנים ַּבֲעִמיָדה.

ְוֵאיְך ַאֶּתם ְיֵׁשִנים?

ֵׁשָנה ּוְמנּוָחה

ַיְרָּגִזי ָיֵׁשן
17
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על מנת לפתח הרגלי שינה בריאים, יש להרגיל את 
הילדים ללכת לישון בזמן המתאים לגילם. במצב כזה יש 

סיכוי שהילדים לא יצברו מחסור בשעות שינה ויקומו 
רעננים ומלאי מרץ לקראת אתגרי יום המחרת. 

יש לשוחח עם הילדים שמשך השינה 
המומלץ בגילם הוא כ-12-9 שעות ביום. 



ְׁשעֹות ַהְּפַנאי 
ִהָּכְנסּו ֶאל ַהְּפִעילֹות ַהְמֻתְקֶּׁשֶבת ְׁשעֹות ַהְּפַנאי. 

ִקְבעּו ַּכָּמה ְזַמן ַאֶּתם ְמַבִּלים ִּבְפִעילּויֹות ׁשֹונֹות ְּבָׁשעֹות ֵאּלּו.
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ָמַסִּכים ּוְבִריאּות

ָאנּו צֹוִפים ַּבֶּטֶלִויְזָיה ְוֶנֱהִנים ִמָּתְכִנּיֹות. 

ַמְחֵׁשב,  ָאנּו לֹוְמִדים ְּבֶעְזַרת ַהַּמְחֵׁשב ּוְמַׂשֲחִקים ְבּ

ַאְך ַּכֲאֶׁשר ִנְמָצִאים מּול ָמַסִּכים ָׁשעֹות ַרּבֹות ִמַּדי:

 ֲאַנְחנּו לֹא ְּפִעיִלים ּגּוָפִנית ְוִלְפָעִמים 	 

אֹוְכִלים יֹוֵתר ַמְמַּתִּקים ַוֲחִטיִפים.

 ֲאַנְחנּו ְמׂשֹוֲחִחים ָּפחֹות ִעם ִמי ֶׁשִּנְמָצא ִאָּתנּו ַּבֶחֶדר, 	 

ְוִלְפָעִמים ַּגם ָקֶׁשה ָלנּו ְלֵהָרֵדם. 

 ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשָּלנּו, ָחׁשּוב ְלַגֵּון ֶאת ַהְּפִעיֻלּיֹות: 

ַמְחֵׁשב.  ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים, ְלׂשֹוֵחַח ֶזה ִעם זֹו, ְלָהִכין ְיִצירֹות ְוַגם ְלַׂשֵחק ְבּ

ִעילּות ּגּוָפִנית?. 1 ַמּדּוַע ָחׁשּוב ַלֲעׂשֹות ְפּ

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ְלַהְגִּביל ֶאת ְזַמן ַהִּבּלּוי מּול ָמַסִּכים?. 2

ִעיֻלּיֹות?. 3 ן ֶאת ַהְפּ ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַגֵוּ

21ְׁשעֹות ְּפַנאי  	  ְּפִעיֻלּיֹות ִּבְׁשעֹות ְּפַנאי



?

ְמִׂשיָמה: ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות

ֵאָלה ְלֵבין ַהִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים ָלּה.. 1 ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמַּלת ַהְׁשּ

ִמְׁשָּפט ִמַּלת ְׁשֵאָלה

  לֹא ְּכַדאי ְלַבֵּקר ָחֵבר חֹוֶלה?

  ַמְרִּגיִׁשים ְּכֶׁשחֹוִלים?

  ַמְחִליט ָלֵתת ְּתרּופֹות?

  ְנִגיִפים? 

  ֻמָּתר ְלַבֵּקר ֲחֵבָרה חֹוָלה?

  ֵיׁש ַחְיַּדִּקים?

ָמה    

ַמּדּוַע  

ִמי  

ֵהיָכן  

ָמֵהם  

ָמַתי  

ֵאָלה ְוַשַאלּו ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת. ֲחרו ִמַּלת ְשׁ ַבּ  .2

ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלַדַעת ַעל ַמֲחלֹות?

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות? . 1

ְּבֶעְזַרת ֵאילּו ִמּלֹות ְׁשֵאָלה ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות?. 2

ֵּכיַצד ַנֲעֶנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות? . 3
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משימה זו עוסקת במיומנות 
שאילת שאלות. הפעילות 
מתמקדת במילות שאלה 

בסיסיות: מה? מי? מתי? מדוע? 
היכן? מהם? לפני ביצוע המשימה 
מוצע לבקש מהתלמידים לשאול 

שאלות שמעניינות אותם 
הקשורות במחלות עונתיות. 

מומלץ לאסוף את שאלותיהם, 
ולברר עמם באיזו דרך ניתן לענות 

עליהן. להעשרת מגוון השאלות 
חשוב לצייד את התלמידים 

במילות שאלה.

תשובות: מה מרגישים כשחולים? 
מדוע לא כדאי לבקר חבר/ה 

חולה? מי מחליט/ה לתת תרופות? 
היכן יש חיידקים? מהם נגיפים? 

מתי מותר לבקר חבר/ה חולה?



 נֹוַעם: 
ָלָּמה לֹא ִהַּגְעֶּתם ַהּיֹום 

ְלֵבית ַהֵּסֶפר?

 ַאָּיה: 
ֵיׁש ִלי ַּדֶּלֶקת ָּגרֹון, ָהרֹוֵפא 

 ָאַמר ֶׁשֵּיׁש ִלי 
רֹון. ָגּ ַחְיַּדִּקים ַבּ

 ִׁשיָרה: 
 ְוִלי ֵיׁש ַׁשַּפַעת, 

ָהרֹוְפָאה ָאְמָרה ִלי ֶׁשִּנְדַּבְקִּתי 
ִּבְנִגיֵפי ַׁשַּפַעת. 

 א. ַמְתִחיִלים ָּתִמיד ְּבִמַּלת ְׁשֵאָלה.

 ִמּלֹות ְׁשֵאָלה ֵהן: ָמה? ָמַתי? ִמי? ַמּדּוַע? ֵהיָכן? 
ֻּדְגָמה ִלְׁשֵאָלה: ָמה ּגֹוֵרם ְלַמֲחלֹות? 

 ב. מֹוִסיִפים ִסיַמן ְׁשֵאָלה )?( ְּבסֹוף ַהִּמְׁשָּפט.

ֻּדְגָמה ִלְׁשֵאָלה: ִמי ֵהם ַהַחְיַּדִּקים?

ג. ָאנּו ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות ְמַעְנְינֹות ּוְמַחְּפִׂשים ָלֶהן ְּתׁשּובֹות.

ִמַּלת ְׁשֵאָלה  •  ִמי  •  ָמה  •  ָמַתי  •  ַמּדּוַע  •  ֵהיָכן  •  ָמֵהם

ֵּכיַצד ְמַנְּסִחים ְׁשֵאלֹות?

ְגָמה: ֻדּ
ֵאָלה: ָמה ּגֹוֵרם ְלַמֲחלֹות? ַהְׁשּ

ים ַהְּתׁשּוָבה: ַהַחְיַדִקּ
ֶפר ֵמֵהיָכן ַהְּתׁשּוָבה: ֵמַהֵסּ
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קטע המידע מציג את האסטרטגיה של שאילת שאלות. חשוב 
לשוחח עם התלמידים על החשיבות של מילות השאלה ועל 

משמעותן )לדוגמה: איזה מידע אפשר להפיק באמצעות 
שימוש בכל אחת ממילות השאלה(.

בעזרת מקורות מידע מגוונים: ספר, מידע ברשת, 
ראיונות, תמונות וסרטים ועוד.

ניתן להוסיף פעילות משחקית, שואלים שאלות 
בשפת הפנטומימה ומנסים לזהות את השאלה.

בעזרת התשובות לשאלות אנחנו 
מספקים את הסקרנות, מרחיבים 

את הידע, נותנים הסברים לתופעות, 
פותרים בעיות ועוד.



ַהָּמזֹון ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים 

ְמִׂשיָמה: ָמה ֲאַכְלִּתי ְּבֶמֶׁשְך יֹום ֶאָחד? 

ֵחֶלק א: ָמה ָאַכְלִּתי ֶאְתמֹול? 

ַצְּירּו אֹו ִּכְתבּו ְּבתֹוְך ָהִאּיּור ֶׁשל ַהַּצַּלַחת.

  ַּבֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים ָאַכְלִּתי:   ַּבֲארּוַחת ַהֹּבֶקר ָאַכְלִּתי: 

  ַּבֲארּוַחת ָהֶעֶרב ָאַכְלִּתי: 

ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר

ֲארּוַחת ָהֶעֶרב

  ֵּבין ָהֲארּוחֹות ָאַכְלִּתי ַּגם:

ִּכְתבּו ָּכאן:  ,  ,  

ֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים

36

מטרת המשימה היא לעורר מודעות למזונות שהתלמידים אוכלים במהלך היום, 
במטרה להקנות להם הרגלי אכילה מקדמי בריאות: אכילה של ארוחות מסודרות 

וארוחות המכילות מזונות מסוגי מזון שונים ובכמויות מתאימות. 
בחלק א של המשימה התלמידים מתעדים את מה שאכלו במשך יום אחד.

כדי להקל על התלמידים להיזכר במזונות שאכלו במשך יום אחד, מומלץ לבצע את 
המשימה הזו בבית יחד עם ההורים. סיכום המשימה )חלק ב( ייעשה בכיתה.



ֵּפרֹות 
ִויָרקֹות

זֹונֹות ְרִטיֶסי ְמּ ַכּ

זֹונֹות ֶאת ָמה ֶׁשֲאַכְלֶּתם ֶאְתמֹול.  ַכְרִטיֵסי ַהְמּ  ַהִּקיפּו ְבּ

ם.  ֲאַכְלֶתּ הֹוִסיפּו ָּבִעּגּוִלים ַהֵריִקים ְמזֹונֹות נֹוָסִפים ֶשׁ

ֵחֶלק ב: ֵאילּו סּוִגים ֶׁשל ָמזֹון ָאַכְלִּתי? 

 ְּדָגִנים
ּומּוְצֵרי ַמֲאֶפה

37

בחלק ב של המשימה הילדים מציינים את המזונות שאכלו במהלך 
היום לקבוצות המזון בעזרת איורים של מזונות בכרטיסים. בחלק ג של 
המשימה הם מסכמים את המידע ומסיקים האם אכלו ארוחה מגוונת. 

נהוג לחלק לקבוצות את המזון שאנו אוכלים. החלוקה לקבוצות נעשית על פי המרכיבים העיקריים שבו. למשל: מאכלי בשר, דגים, ביצים 
וחומוס שייכים לאותה הקבוצה, משום שהם מזונות עשירים בחלבונים. מומלץ לצרוך תפריט מגוון )גיוון בקבוצה ובין הקבוצות(. יש להדגיש 

את החשיבות שבצמצום צריכת הסוכר. לציין שחשוב להפחית באכילת סוכר )מאכלים מתוקים, ממתקים ומשקאות ממותקים(. 
שימו לב: עם הילדים אנו לא משתמשים במושג קבוצות מזון. אפשר להסתפק במונח סוגי מזון או מזונות מסוגים שונים.

התלמידים יציירו או ישלימו בכתב בתוך העיגולים 
הריקים מזונות שאכלו ושלא מופיעים באיורים.



ְמִׂשיָמה: ְמִכיִנים ַמִים ִּבְטָעִמים

ִצּיּוד:

ׁשֹוְטִפים ֶאת ַהִּלימֹון ְוֶאת ִעְׂשֵבי ַהִּתּבּול.	 

חֹוִצים ֶאת ַהִּלימֹון ִלְׁשַנִים, סֹוֲחִטים ֶאת ַהִּלימֹון.	 

ַמֲעִביִרים ֶאת ִמיץ ַהִּלימֹון ְוֶאת ִעְׂשֵבי ַהִּתּבּול ְלַקְנַקן ִעם ַמִים.	 

ְמַעְרְּבִבים ְו... ׁשֹוִתים ִלְרָוָיה!	 

ַמִים  •  ִמיץ ִטְבִעי  •  ַמְׁשֶקה ַקל  •   ֻסָּכר 44

בטיחות:  לפני ביצוע המשימה, 
מומלץ לבדוק רגישות של תלמידים 
למרכיבי המזון שבפעילות המוצעת. 



ׁשֹוְמִרים ַעל ַהָּמזֹון

ַהִאם ָקָרה ָלֶכם ֶׁשְרִאיֶתם ַּתּפּוַח ָרקּוב?

ַהִאם ָקָרה ָלֶכם ֶׁשְרִאיֶתם ָחָלב ָחמּוץ?

ָמה ּגֹוֵרם ַלָּמזֹון ְלִהְתַקְלֵקל?. 1

ֵאיְך ִנְרֶאה ָמזֹון ְמֻקְלָקל?. 2

ֵאיְך ִנְׁשֹמר ֶׁשַהָּמזֹון לֹא ִיְתַקְלֵקל?. 3

ָמה ּגֹוֵרם ְלִקְלקּול ַהָּמזֹון?
ַחְיַּדִּקים ֵיׁש ְּבָכל ָמקֹום. ַּגם ַּבָּמזֹון ֵיׁש ְמַעט ַחְיַּדִּקים. 

ַּכֲאֶׁשר ַהַחְיַּדִּקים ֶׁשַּבָּמזֹון ִמְתַרִּבים, ַהָּמזֹון ִמְתַקְלֵקל. 

ַהּצּוָרה ְוַהֶּצַבע ֶׁשל ָמזֹון ְמֻקְלַקל ִמְׁשַּתִּנים ְוַגם ָהֵריַח 

ְוַהַּטַעם לֹא ְנִעיִמים.

ָמזֹון ְמֻקְלָקל ָעלּול ְלַהִּזיק ַלְּבִריאּות.
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מטרת המשימה היא למקד את הלומדים בתנאים הדרושים 
לשמירה על מזון מפני קלקול. בקטע המידע מה גורם 

לקלקול המזון? התלמידים מתוודעים לחיידקים שגורמים 
לקלקול מזון שהושאר מחוץ למקרר, ובמשימה שאחריו 
מעלים רעיונות כיצד ניתן לשמור על המזון מפני קלקול. 

מציגים לתלמידים דוגמאות 
של מזון מקולקל. מסבים את 

תשומת לבם למראה ולריח. 
שימו לב לא לתת לילדים את 

המזונות, אלא רק להראות. 



ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבִריִאים...
ָחׁשּוב ִלְׁשֹמר ַעל ִנְקיֹון ַהּגּוף, ַהָּמזֹון ְוַהְּסִביָבה.	 

ֵיׁש ִלְׁשֹטף ֶאת ַהָּיַדִים ְּבַמִים ּוְבַסּבֹון ִלְפֵני ֶׁשאֹוְכִלים ּוְכֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהֵּׁשרּוִתים. 	 

ָער, ִלְקֹצץ ִצָּפְרַנִים ְוִלְלֹּבׁש ְּבָגִדים ְנִקִּיים.	  ְלִהְתַקֵּלַח ָּכל יֹום, ְלָסֵרק ֶאת ַהּׂשֵ

ְלָהִכין ֲארּוחֹות ְּבָיַדִים ְנִקּיֹות, ְלַנּקֹות ֶאת ְּכֵלי ָהֹאֶכל ְוֶאת ִמְׁשַטח ָהֲעבֹוָדה. 	 

 ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבִריִאים, ָחׁשּוב ֶלֱאֹכל ָמזֹון ָנִקי, 

ְּבָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבֵכִלים ְנִקִּיים.

ָלֵכן ִלְפֵני ֶׁשְּמִכיִנים ֲארּוָחה ְוִלְפֵני ָהֲאִכיָלה:

רֹוֲחִצים ֶאת ַהָּמזֹון ְוֶאת ַהָּיַדִים ְּבַמִים ּוְבַסּבֹון. 

ְמַנִּקים ֶאת ִמְׁשַטח ָהֲעבֹוָדה, ֶאת ַהֵּכִלים ְוֶאת ֻׁשְלַחן ָהֹאֶכל.

ׁשֹוְמִרים ַעל ִנָּקיֹון

ׁשֹוְמִרים ַעל ָמזֹון ָנִקי 

ים )ֶאְפָׁשר ְמֻׁשָּמִׁשים(, ַמְדֵּבקֹות ְלָבנֹות, טּוִׁשים ַּדִּקיםִצּיּוד: ִרּבּוִעים ַמְגֵנִטִיּ

ִקְראּו ֶאת ֶקַטע ַהֵּמיָדע.. 1

ִּכְתבּו ַעל ַמְדֵּבָקה ְלָבָנה ְּכָלִלים ִלְׁשִמיָרה ַעל ִנְקיֹון ַהָּמזֹון.. 2

ַהְדִּביקּו ֶאת ַהַּמְדֵּבָקה ַעל ִרּבּוַע ַמְגֵנט.. 3

ַהְצִמידּו ֶאת ַהַּמְגֵנט ְלֶדֶלת ַהְּמָקֵרר.. 4

ָמה ָלַמְדנּו?

ְמִׂשיָמה: ֵמֶהם ַהְּכָלִלים ִלְׁשִמיָרה ַעל ִנְקיֹון ַהָּמזֹון?
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במשימה זו מכינים מגנט 
ובו כללים לשמירה על 

ניקיון המזון. הכנת מגנט 
תאפשר לתלמידים ליישם 
את הידע בנושא חשיבות 
השמירה על ניקיון המזון, 

הידיים והכלים לקידום 
הבריאות. יש להנחות את 

התלמידים לדלות את 
הכללים מקטע המידע 

ומההוראות להכנת סלט, 
ולכתוב אותם על מדבקה 

לבנה. את המדבקה 
מצמידים למגנט. 

לא די לשמור על 
נקיון הגוף - חשוב 

לשמור גם על 
נקיון הסביבה. 
מומלץ וחשוב 

לצאת לסיור 
בסביבה הקרובה 
לאיתור מפגעים 

שיכולים להשפיע 
על ההרגשה 
הטובה ועל 

הבריאות )כגון: 
לכלוך ופסולת, 

עשן(, וכן לאיתור 
פעולות של האדם 

שתורמות לסביבה 
בריאה, נקייה 

ומטופחת )כגון: 
ברזיות, הצללה, 

פחי אשפה, 
ספסלים, נטיעה 

של עצים וכדומה(.

המשימה הבאה יכולה לשמש כמשימת הערכה.



ִּכְתבּו ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהִּסּפּוִרים ַהְּקָצִרים ָמה ַאֶּתם ַמִּציִעים 

ַלְּיָלִדים ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבִריִאים.

ָאָדם, ּבֹוא ֵנֵרד 

ָּבֶרֶגל ַּבַּמְדֵרגֹות.

ָמה ַאֶּתם ַמִּציִעים ְלָאָדם ַלֲעׂשֹות? 

ַמּדּוַע? 

ָמה ַאֶּתם ַמִּציִעים ְלעֹוֶמר ַלֲעׂשֹות? 

ַמּדּוַע? 

ָלָּמה ְלִהְתַאֵּמץ? 

ָלֶרֶדת ַּבַּמֲעִלית 

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל.

עֹוֶמר, ֲעֹזב ְּכָבר ֶאת 

ַהַּמְחֵׁשב. ּבֹוא ְלַגן 

ַהַּׁשֲעׁשּוִעים.

ְמִשיַמת ִסּכּום: ָמה ֶזה ִלְהיֹות ָּבִריא?
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תת פרק זה מסכם את נושא בריאות והוא נועד להביא לידי הבנה שלהיות בריא אינו רק מצב של היעדר מחלה, אלא מצב שבו גם מרגישים מלאי מרץ 
ושמחה. כדי שנישאר בריאים, עלינו לאכול ולשתות נכון, לעסוק בפעילות גופנית אך גם לנוח, וכשחולים יש לאמץ התנהגויות שמקדמות החלמה. 

משימה זו יכולה לשמש כמשימת הערכה.



ָמה ַאֶּתם ַמִּציִעים ְלֹנוַעם ַלֲעׂשֹות? 

ַמּדּוַע? 

ָמה ַאֶּתם ַמִּציִעים ְלִליאֹור ַלֲעׂשֹות? 

ַמּדּוַע? 

ֹנוַעם, ְּכָבר 

ְמֻאָחר, ֵלְך ִליֹׁשן. 

ִליאֹור, ּבֹוִאי ֶלֱאֹכל. 

ֲאִני ָעֵיף, ֲאָבל ִנְׁשָאר 

ִלְצּפֹות ַּבָּתְכִנית 

ֶׁשַּבֶּטֶלִויְזָיה.

לֹא ִמְתַחֵּׁשק ִלי, 

ק. ֲאִני רֹוָצה ַמְמַתּ
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ָמה ַאֶּתם ַמִּציִעים ְלַאָּיה ַלֲעׂשֹות? 

ַמּדּוַע? 

ָמה ַאֶּתם ַמִּציִעים ְלַאָּיה ַלֲעׂשֹות? 

ַמּדּוַע? 

ַאָּיה, ִׁשְטִפי ֶאת ַהָּיַדִים ְּבַמִים 

ּוְבַסּבֹון ּובֹוִאי ַלֲעֹזר ִלי ְלָהִכין ָסָלט.

לֹא ָצִריְך , ַהָּיַדִים 

ֶׁשִּלי ְנִקּיֹות.

ַאָּיה, ִהָּׁשֲאִרי ַּבַּבִית, ְקִחי ֶאת 

ַהְּתרּוָפה ְוִתְׁשִּתי ַהְרֵּבה ַמִים.

ֲאִני רֹוָצה ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהֵּסֶפר.
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הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

חוברות נוספות בסדרה:

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה א

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21 . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי, משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
וטעם(,  ריח  מגע,  שמיעה,  )ראייה,  החושים  בחמשת  עוסקת  שלנו  החושים  החוברת  בריאים. 
בתפקודם ובחשיבותם בקליטת מידע בסביבה. כמו כן, החוברת עוסקת בהיבטים טכנולוגיים של 

הגברת יכולת קליטת המידע של חוש הראייה והשמיעה.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ַהחּוִׁשים ֶשלָּנּו

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ַמְעגַּל עֹונֹות ַהָּׁשנָה

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה א

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21 . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי, משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
וטעם(,  ריח  מגע,  שמיעה,  )ראייה,  החושים  בחמשת  עוסקת  שלנו  החושים  החוברת  בריאים. 
בתפקודם ובחשיבותם בקליטת מידע בסביבה. כמו כן, החוברת עוסקת בהיבטים טכנולוגיים של 

הגברת יכולת קליטת המידע של חוש הראייה והשמיעה.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ַהחּוִׁשים ֶשלָּנּו

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21 . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי של משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הקניית ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
בריאים. החוברת במעגל עונות השנה עוסקת בתופעות מזג אוויר, בתופעות ובתהליכים בצמחים 

ובבעלי חיים וכן בהתנהגות האדם בעונות השונות.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  דיגיטלית ובהן שפע  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

ִּכָּתה א

 חֹוֶבֶרת ב

ַלַּתְלִמיד/ה

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי של משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הקניית ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: חשים סביבה, במעגל עונות השנה 
בריאים. החוברת להיות בריאים עוסקת בהתנהגויות בסיסיות הדרושות לקידום הבריאות ואיכות 

החיים.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  דיגיטלית ובהן שפע  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.




