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כיצד נעודד את הציבור לצרוך יותר ירקות 
ופירות ונשפר את התזונה בקרב ילדי המדינה? 

אוכלים  אמנם  ישראל  שילדי  מוכיחים  חקרים 
מגוון.  מספיק  אוכלים  לא  אבל  וירקות,  פירות 
שאר  אבל  אהובים,  אולי  והעגבנייה  המלפפון 
הירקות אינם מגיעים לצלחת של הילדים. אולי 
ברוקולי  בטטה,  כמו  ירקות  כי  לשמוע  תופתעו 
תפוח  את  ואפילו  מהתפריט,  חלק  מהווים  אינם  וכרובית 
האדמה האהוב אוכלים בקביעות מעט מאוד ילדים. המצב 
בפירות אינו שונה. פרט לתפוחים, בננות ותפוזים - מעטים 
שזיף,  כמו  אחרים,  לפירות  נחשפים  או  שאוכלים  הילדים 
מגוון מצומצם  בגלל שהם מכירים  אגב,  ופומלה.  אפרסמון 
יודעים  אינם  בכלל  רבים  ילדים  ופירות,  ירקות  של  בלבד 
כאן  שגדלים  והפירות  מהירקות  ניכר  חלק  בשמם  לכנות 

אצלנו בארץ.

קונספט "חמשת הצבעים"
מחקרים  בעקבות  האחרונות,  בשנים 
בעולם  מהפך  חל  רבות,  מדעיות  ובדיקות 
הצבעים",   5 "קונספט  והתפתח  התזונה 
המקצוע  אנשי  כל  ממליצים  במסגרתו 

במטרה  צבעים  ב-5  ופירות  ירקות  יום  מדי  ולאכול  לגוון 
להגיע לצריכה המומלצת של חומרים פעילים. לפי הערכות, 
מרבית הילדים )כשני שלישים( לא נוהגים לצרוך יותר מ-3 
סוגי ירקות ופירות ביום ממוצע. לתזונה הלא-מגוונת הזו יש 
השפעות בריאותיות, והיא עלולה לפגוע בבריאות הילדים, 
שנמצאים  הבריאים  הפעילים  והחומרים  הרכיבים  כאשר 
בפירות ובירקות לא מגיעים לצריכה מספקת בקרב הילדים. 
ובמקביל  הילדים  תזונת  את  מגוונים  כיצד  עושים?  מה  אז 
הציבור  את  וחושפים  והירקות  הפירות  צריכת  את  מעלים 

לחקלאות ולחקלאים הישראלים? 
הצבע"  "כוח  תכנית  את  הצמחים  מועצת  יזמה  כך,  לשם 
החינוך.  ומשרד  החקלאות  משרד  את   למהלך   רתמה  ואף 
שניה  פעילות  שנת  בהצלחה  לאחרונה  שסיימה  התכנית, 
בבתי ספר יסודיים בכל רחבי ישראל, נבנתה על ידי מועצת 
הצמחים במטרה לקדם הגברת מודעות בקרב ילדים צעירים 

בכל הקשור לתזונה בריאה ולהגדלת צריכת ירקות ופירות. 
מטרת העל של התכנית היא עידוד צריכה של ירקות ופירות 
ניהול  של  היתרונות  עם  היכרות  תוך  צבעים  בחמישה 
צוות  ידי  על  ומופעלת  מנוהלת  התכנית  בריא.  חיים  אורח 

"קומיוניטי סביבה וחברה".

לומדים על מסלול הירקות והפירות
וירקות,  פירות  של  הצריכה  עידוד  מלבד  התכנית,  במסגרת 
המקומית,  הישראלית  החקלאות  על  לומדים  התלמידים 
שהם  ועד  הקטיף  מרגע  והפירות   הירקות  של  המסלול  על 

מגיעים אל הצלחת. 

הנדרשים  המגוונים  ההיבטים  על  הילדים  לומדים   עוד 
כוח  מיכון,  מים,  אדמה,  שטחי  בחקלאות: 
זוכים  הילדים  התוכנית  במסגרת  ועוד.  אדם 
גם להיפגש עם חקלאי "אמיתי" המעביר להם 

החוויות האישיות שלו.
הלימודים  בשנת  כפיילוט  החלה  התכנית 
תשע"ז ופעלה ב-20 בתי ספר בגוש דן. בשנת 
הלימודים האחרונה פעלה התכנית ב-150 בתי ספר והגיע 
לכ- 50,000 תלמידים,  כאן גם המקום לציין את המחמאות 
של  גם  וכן  המורים  הספר  בתי  מנהלי  של  והפרגון  הרבות 

התלמידים  למועצה על מהלך מבורך זה.

שינויים בהרגלי הצריכה
אומר צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים: "אנו גאים לומר כי 
בשנתיים בהן היא קיימת, התכנית הצליחה מעבר למשוער 
צעיר  בגיל  מוטמע  אשר  התנהגות  שינוי  כי  לנו  והוכיחה 
ספר  בתי  ממגוון  ילדים  הצריכה.  בהרגלי  שינויים  מאפשר 
ברחבי הארץ התנסו וטעמו פירות וירקות תוצרת הארץ, ואף 
סיפרו כי החלו לצרוך אותם בזכות התכנית – ובעקבותיהם, 
גם  ופירות.  ירקות  יותר  לצרוך  החלו  משפחותיהם  גם 
מניבה  בישראל  החקלאות  ענף  עם  הילדים  של  ההיכרות 
ההצלחה  לאור  הכירו.  שלא  לעולם  אותם  וחושפת  פירות 
התכנית  את  להרחיב  מתכננים  אנו  המוכחת, 
בשנת הלימודים הבאה לכ-500 בתי ספר. כולי 

תקווה שהתכנית תהפוך למסורת רבת שנים".
הארץ,  מכל  ספר  בתי  משתתפים  בתכנית 
לרבות בתי ספר מהמגזר החרדי, המגזר הערבי 
ומהחינוך המיוחד. כל החומר הלימודי, מערכי 
והפעילויות  המשחקים  ההפעלות,  השיעור, 
המגזרים.  לכל  הותאמו  במיוחד  נכתבו  אשר 
יחד עם כל החומר הלימודי  גם עוצבו והופקו 
כרזות הכוללות ידע ומידע על אודות חשיבות 
כרזות  צבעים.  בחמישה  ופירות  ירקות  צריכת 
צבעוניות אלו מעטרות את כיתות בתי הספר 

לאורך כל השנה.
חקלאים המעוניינים לקחת חלק בתכנית "כח 
בטלפון סנדל  לארנה  לפנות  מוזמנים   הצבע" 
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תכנית "כוח הצבע" של מועצת הצמחים היא חלק מהפתרון

כוח  הצבע!
ירקות ופירות ב-5 צבעים זה אליפות!
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