
 ט"שנת הלימודים תשע



 מטרות התכנית

צריכת פירות וירקות בקרב  להגדלת ארוכי טווח הרגלי תזונה הטמעת •

 .המשפחההתלמידים ובאמצעותם בקרב יתר בני 

ב ומדינות נוספות  "לצד מדינות כמו ארהישראל במקום מכובד הצבת •

 .באירופה הפועלות בתחום

לחמישה  ירקות ופירות חלוקת המודעות והעמקת הידע לנושא הגברת •

 .ותכונות כל צבעצבעים 

 

 

 

 



 נכנסים לשנתנו השלישית

 .רשויות 7-בתי ספר יסודיים ב 20  -בשנה הראשונה•

 .בתי ספר בכל הארץ 150 –בשנה שעברה •

 :בתי ספר בכל הארץ 200 –השנה •

 :  ותיקים וחדשים ומכלל המגזרים

 יהודי•

 ערבי•

 ד"ממ•

 חרדי•

 מיוחדחינוך •

 י קידום בריאות במשרד החינוך"התכנית מאושרת ע

 

 

 

 



תרבותנו היא פסגת 
 ההישג האנושי

 ט"תשע –בבתי הספר מודל העבודה 

   
 .ארציתבתי ספר בפריסה  200 -בכהשנה תפעל התכנית •

המדריכות   6פ שיקול "נעשתה עבתי הספר בחירת •

 .של תחום קידום בריאות במשרד החינוךהמחוזיות 

מונה של הנחיית רכז ייעודי אשר התכנית פועלת במתכונת •

 .  ס"לנהל את התכנית מטעם ביה

 :שליקבל ליווי והנחייה צמודים לאורך השנה בהיקף הרכז •

 שעות בשנה לבתי הספר החדשים 10     

 שעות בשנה לבתי הספר הוותיקים 7     

 

 !!שבועות 3-אחת ל –תדירות מפגשים מומלצת 

 



תרבותנו היא פסגת 
 ההישג האנושי

 הפריסה הארצית

 :על פי מחוזות משרד החינוך

 מחוז דרום1.

 חדרה-גדרה –מחוז מרכז 2.

 מחוז חיפה והקריות3.

 גוש דן רבתי –מחוז תל אביב 4.

 מחוז ירושלים והסביבה5.

 מחוז צפון6.



תרבותנו היא פסגת 
 ההישג האנושי

 -בבתי הספר " כוח הצבע"קבוצות 

 השגרירים
 ".כוח הצבע"בכל בית ספר פועלת קבוצת •

או קבוצה  , זו יכולה להיות כיתת אםקבוצה •

'  עד ו' ד: המורכבת מנציגי השכבות הבוגרות

 .למשל

קבוצה זו תשמש קבוצת השגרירים ותקבל הנחיה  •

 .ס"בביה" כוח הצבע"קבועה מרכז 

 .שאלוני ההערכה יבוצעו בקרב קבוצות אלו•

 .קבוצות השגרירים יבצעו הסברה ביתר הכיתות•

הם אף יהיו אחראים על הפעלת האירועים  •

 .ס"המיוחדים בביה

 

 



 דוגמאות לפעילויות במערכי ההדרכה

 .מצגות וחידונים, בינגו, שימוש במשחקי חידות

 



 טעימות

 "טעימה עיוורת" -טעימות הינן מוטיב מרכזי בהתנסות 

 .האהוב על הילדים מפגשנבחר כ



 ...לא רק עיוורת - טעימה

חלוקת ירקות ופירות שונים במהלך שיעורים סטנדרטיים מהווים  

 .אטרקציה גדולה עבור התלמידים

 



 !!בכל כיתה טועמיםמהתלמידים  85%

 .הנאה מהטעמים החדשיםמרבית התלמידים מדווחים על • 

 !!!!הם לא מחכים לממתקים –" הפתעות בריאות"להתלמידים מחכים •

 



תלמידים מכינים שלטים להפסקה   –עידוד אקטיביזם 

 ...טעימה

  

 



 סיפורו של חקלאי

חקלאים נקראו להתנדב ולספר את סיפורם   -" סיפורו של חקלאי"• 

 .ושובצו להדרכות בכיתות השונות

מן הסתם מעטים יזכו  , גם השנה נגייס כמה שיותר חקלאים•

 .תפקידכם לבחור מי הם בתי הספר הראויים ביותר –לפעילות זו 

 .מקבלים תעודת הוקרה על התנדבות זוהחקלאים •

 



 מיתוג
 .פוסטרים יוכנו לתלייה בכל כיתה•

 .ס"באנרים ייתלו בכל בי•

 3-צוות התכנית ישתמש ב•

הדמויות שעוצבו במהלך  

 .התקשורת עם הרכזים

השנה החלוקה תיעשה באמצעות  •

 .מוקדי הפצה אזוריים
 

 









 ס מתקיימים ימי שיא  "בכל בי







תרבותנו היא פסגת 
 ההישג האנושי

 הסברה קמפנייתחרות 

 .התחרות תוכרז בחודש מאי•

הסברה לעידוד צריכת   קמפנייתלמידים יכינו •

 :ירקות ופירות בחמישה צבעים

 סרטונים+ כרזות                       

 .פנים בית ספריותבכל המוסדות יתקיימו תערוכות •

 


