


 מטרות התכנית

צריכת פירות  להגדלת ארוכי טווח הרגלי תזונה הטמעת •

וירקות בקרב התלמידים ובאמצעותם בקרב יתר בני  

 .המשפחה
 

ב "לצד מדינות כמו ארהישראל במקום מכובד הצבת •

 .ומדינות נוספות באירופה הפועלות בתחום

ירקות  חלוקת המודעות והעמקת הידע לנושא הגברת •

 .ותכונות כל צבעצבעים לחמישה ופירות 

 

 

 

 



 על התכנית

 .את התכנית מממנת מועצת הצמחים•

התכנית מלווה על ידי תחום קידום הבריאות במשרד  •

 .החינוך

בתי ספר  20 -ופעלה ב ז"בתשעהתכנית החלה •

 .יסודיים במתכונת של הדרכה ישירה של תלמידים

בתי ספר   150-פועלת התכנית ב, ח"תשע –השנה •

 .במתכונת של הדרכת רכזות ורכזים, בפריסה ארצית

 

 



עולה כאסוציאציה , על התופעה כאשר בקרב מי שכן שמעו, מחצית מהילדים כלל ולא שמעו על אכילת ירקות ופירות בחמישה צבעים  

 .בעיקר המודעות לעובדה שיש ירקות ופירות בצבעים שונים

4 

לאכילת ירקות ופירות בחמישה  בסקר מודעות 

 :נמצא, ז"בתשעצבעים שבוצע 

 .אנא רשום כל מה ששמעת ואתה יודע על כך, אם כן? האם שמעת על אכילה של ירקות ופירות בחמישה צבעים
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 שיש פירות וירקות בצבעים שונים

 בריא לאכול ירקות ופירות בחמישה צבעים

 חשוב שהילד יאכל חמישה צבעים

 צריך לאכול פירות וירקות

 מכיל סוגים שונים של ויטמינים

 מומלץ לאכול כל יום

 שיש פלפלים בחמישה צבעים

 עוזר לגוף

 לא יודע \לא שמעתי 

 הבדל מובהק



תרבותנו היא פסגת  
 ההישג האנושי

 מודל העבודה
   

התכנית השנה פועלת בעיקר בקרב בתי ספר בתהליכי  •

 .של משרד החינוך" הכוכבים"קידום בריאות בשיטת 

 .לרכזי בתי ספר אלומסייע כוח הצבע מהווה גורם •

רכזים אשר מקבלים  של הנחיית פועלת במתכונת התכנית •

שעות   10והנחייה צמודים לאורך השנה בהיקף של ליווי 

 .שבועות 3-בשנה בתדירות מומלצת של אחת ל

רעיונות  , הרכז חומרי העשרהמקבל במסגרת המפגשים •

 .  ומערכי שיעור חוויתיותלפעילויות 

 

 .שכבה/כיתה/ס תוביל את התכנית קבוצה"בכל בי

 

 

 



 טעימות

 "טעימה עיוורת" -טעימות הינן מוטיב מרכזי בהתנסות 

 .האהוב על הילדים מפגשכנבחר 



  –דוגמאות בלתי פורמליות 

 מפעילים את כל החושים

ובעזרים  חידונים , מצגות, בינגו, שימוש במשחקי חידות

 .שפותחו במיוחד לתכנית

 



 ...לא רק עיוורת - טעימה

חלוקת ירקות ופירות שונים במהלך שיעורים סטנדרטיים מהווים  

 .אטרקציה גדולה עבור התלמידים

 



בכל כיתה טעמו  מהתלמידים  85% -בדקנו ומדדנו  ז"בתשע

 !ירקות ופירות חדשים

  

 

 

 

 

 

 

 אנו מאמינים שנתון זה יחזור גם השנה

 



תלמידים מכינים שלטים להפסקה   –עידוד אקטיביזם 

 ...טעימה

  

 



 תרומות חקלאים

מהשדות היישר אל בתי  , חקלאיםבמהלך התכנית גייסנו תרומות •

 .הספר

 .תעודת הוקרה יוענקו לחקלאים התורמים•



 ללא כיסוי עיניים הן חלק מהחוויה, גם טעימות רגילות



 סיפורו של חקלאי

מתנדבים מגיעים לבתי הספר  חקלאים  -" סיפורו של חקלאי"• 

 .סיפורםאת ומספרים 

גם השנה אנו מנסים לגייס כמה שיותר חקלאים על פי פריסה  •

 .גיאוגרפית

 .מקבלים תעודת הוקרה על התנדבות זוהחקלאים •

 



 מערכי שיעור

 :מערכי שיעור בשבעה תחומי דעת 21פותחו 

 אומנות1.

 אנגלית2.

 גיאוגרפיה3.

 מדעים4.

 מורשת5.

 חשבון6.

 שפה7.



 מיתוג
 .בכל כיתהנתלה פוסטר מידע •

נתלים על גדרות בתי  באנרים •

 .הספר

 

 



 



 פעילויות הסברה לקהילה

 .עם ההוריםמשימות בית תלמידי כוח הצבע יקבלו •

התלמידים יעבירו הסברה בכיתות שתכלול פעילויות  •

 .חוויתיות

 .טעימות/הפסקות פעילותתלמידי כוח הצבע יכינו ויפעילו •

 



 שיעורי אומנות בקרית מוצקין



 זהראאבאל " כוח הצבע"חצר 



 צבע לכל שכבה

 



 

 הלל ברמת גן בהפסקה פעילה




