
סדנה 2: 
שווה לחיות בריא

נושא הפעילות:  אורח חיים בריא

גיל יעד:  כיתות ג' ומעלה, בהתאמה לגיל התלמידים

משך הפעילות:  90 דקות, מומלץ לחלק לשני חלקים – ראו עמ' 2

מקום הפעילות:  כיתה מתוקשבת / מפגש מקוון

•  היכרות עם ארבעת מרכיבי היסוד של אורח חיים בריא
•  הבנה של חשיבות ההרגלים הנכונים והחוסן הנפשי לבריאות

•  הבנת תפקידם של הספורט בכלל והכדורגל בפרט כאמצעי לשמירה על 
    הבריאות הגופנית והרוחנית

•  הנעה לפעולה וליישום בחיי המשתתפים והמשתתפות

מטרות:



מורות ומורים יקרים,
הסדנה "שווה לחיות בריא" מוקדשת לקידום אורח חיים בריא ולעידוד הרגלים נכונים וגישה 

רגשית חיובית. מטרותיהן המרכזיות של הפעילויות בסדנה הן לעודד את המשתתפים 
והמשתתפות לקבל אחריות על בריאותם ולהעניק להם כלים להתנהגות יומיומית. 

הפעילויות מקובצות בארבעה פרקים, שכל אחד מהם מתמקד באחד מעקרונות הבסיס של 
אורח חיים בריא: פעילות גופנית, חוסן נפשי, תזונה והרגלים נכונים.

בסדנה משולבים משחקים, חידונים, הפעלות ותחרויות, וכן מפגשים עם דמויות מפתח 
מובילות ומוכרות מתחום הספורט והכדורגל, הנותנות טיפים והמלצות מתוך ניסיונן המקצועי 

והאישי, כולל דוגמאות מעשיות וישימות, לשילוב בחיי היומיום של התלמידים והתלמידות. 

בין היתר מופיעים בסדנה: שחקן הכדורגל ערן זהבי, המאמן הבינלאומי ערן שדו, תזונאית 
הספורט ושחקנית הכדורסל לשעבר רקפת אריאלי ושף נבחרת ישראל איתן מזרחי.

נזמין את המשתתפים והמשתתפות בסדנה להתבונן בחיי היומיום שלהם, לספר על ההרגלים 
האישיים שלהם ולשתף בהם, להחליף טיפים ועצות, להביע דעה ולפתח דיון ושיח. 

מבנה הסדנה
הסדנה בנויה כשיעור פעיל, חווייתי ואינטראקטיבי. חשוב מאוד להתאים את הפעילויות לגיל 

התלמידים והתלמידות, לרקע שלהם ולהקשר שבו הסדנה מתקיימת, כדי להפיק מהן את המרב.
מבנה הסדנה, המבוססת על מצגת פתוחה, הוא מודולרי – הרגישו חופשיים לדלג על נושאים 

או להתעכב על נושאים על פי רצונכם והעדפותיכם ובהתאמה לרמת הקבוצה ולהרכבה.

אפשר לקיים את הסדנה ברצף כשיעור אחד ארוך, אך מומלץ לחלק אותה לשני מפגשים 
קצרים –  מפגש ראשון: פתיחה עד פרק 2; מפגש שני: פרק 3 עד סוף הסדנה.

הרבו בדיונים ובשיח פעיל והקפידו לשתף את התלמידים והתלמידות: הזמינו אותם לחלוק 
את רשמיהם האישיים וגם לפתח חקר עצמאי באמצעות חיפוש מידע ברשת ובסביבה 

במהלך הפעילויות.

•  אפשר להעביר את הסדנה בשיעור פרונטלי בכיתה מתוקשבת וגם בזום כשיעור מקוון.
הקפידו על שיתוף פעיל של התלמידים והתלמידות – בכל אפשרות שבה תבחרו.

•  מומלץ לשלב בסדנה גם מפגשים חיים עם דמויות רלוונטיות שיכולות להעשיר את הדיון
בהיבטים נוספים.



תקציר הסדנה
• פתיחה: נבדוק ונחקור את המרכיבים השונים של אורח חיים בריא דרך דוגמה של

סיפור אישי של ילדה, ובאמצעות סדרה של סקרים שיבדקו את ההעדפות האישיות של 
המשתתפים והמשתתפות.

• פרק 1 – "לזוז": 
< משחק הממקד את המבט בתחום הספורט ומציף את הקשר של פעילות ספורטיבית 

לאורח חיים בריא. 
< משחק הממחיש את ההשפעה של פעילות פיזית על מצב הרוח.

< מפגש אישי עם המאמן ערן שדו, הכולל טיפים לתרגילים מומלצים שאפשר לבצע בבית.
• פרק 2 – "הכול בראש":

משחק אימון מנטלי הממחיש את חשיבותם של האימון וההתמדה לשיפור הביצועים, וכן 
את ההשפעה שיש לפער שנוצר בין ציפייה למציאות.

סוף חלק ראשון
• פרק 3 – "אוכל מנצח":

< סדרת חידות נכון/לא נכון שמתמודדות עם מיתוסים נפוצים בנושא תזונה נכונה.
< מפגש אישי עם התזונאית רקפת אריאלי, הכולל טיפים לתזונה בריאה במצבים שונים בחיי

היומיום של התלמידים והתלמידות.
< מפגש אישי עם שף הנבחרת הלאומית של ישראל בכדורגל, איתן מזרחי.

• פרק 4 – "כוחו של הרגל":
< משחק פנטומימה שממחיש את השפעתם של הרגלים מזיקים בחיי היומיום.

< סדרת סקרי הרגלים הקשורים לשינה ולזמן מסך.
< מפגש אישי עם שחקני ושחקניות הנבחרת הצעירה בכדורגל ו"טעימה" מההרגלים האישיים

שלהם כנערים ונערות ספורטאים.
< משחק תפקידים הורה-ילד בנושא ההשפעות המזיקות של עודף צפייה במסכים.

• גלגל המזל – משחק סיכום והנעה לפעולה וקבלת אחריות אישית וכיתתית לניהול אורח
חיים בריא וחיובי.

סוף חלק שני

מושגים מרכזיים:
אורח חיים

תזונה
פעילות גופנית

חוסן נפשי

הרגלים
זמן מסך

התפתחות
התמכרויות



הנחיות למורהשקופית
נספר סיפור פותח: "ביום שני סיימה 

עלמה את הלימודים וישבה לאכול המבורגר 
עם צ'יפס. היה ממש טעים. אחר כך היא קפצה 

לחברה – אבא שלה הסיע אותה. את אחר 
הצוהריים בחרו הבנות לבלות בצפייה בשלושה 
פרקים של הסדרה האהובה עליהן. לפני השינה 

עלמה הייתה רק שעה בטיקטוק. מעניין למה 
היה לה קשה להירדם...?"

נשאל: האם לדעתכם עלמה מנהלת אורח חיים 
בריא? וננהל דיון קצר.

שקופית 1

שקופית 2

שקופיות 4-3

שער המשחק "אני מעדיף/מעדיפה..."
נחשוב יחד על סדר היום שלנו: מה משפיע 

על קבלת ההחלטות ועל הבחירות שלנו 
במהלך היום?

נסביר: במשחק "אני מעדיף/מעדיפה..." 
נערוך סדרה של סקרים ונגלה, באמצעות 

הצבעה )פרונטלית או בזום(, מה הרוב מעדיף.

נשאל: מה אני מעדיף/מעדיפה לאכול  – 
המבורגר וצ'יפס או אורז מלא וסלט?

נשאל: איך אני מעדיף/מעדיפה לצאת 
לפגוש חבר או חברה  – ברגל או בטרמפ 

במכונית של ההורים?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שווה להיות
בריא

אני מעדיף/
מעדיפה...

PLAY  תלחצו
اضغطوا

המבורגר וצ'יפס אורז מלא וסלט1 2

או

PLAY  תלחצו
اضغطوا

ברגל בטרמפ במכונית של ההורים1 2

או

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופיות 6-5



הנחיות למורהשקופית

שקופיות 10-9

שקופית 11

נשאל: מה אני מעדיף/מעדיפה לעשות לפני 
השינה – לשוטט באינסטגרם או בטיקטוק 

או לקרוא ספר?

נסכם או נזמין מתנדב או מתנדבת לסכם את 
הבחירות של הכיתה.

בהקלקה, נפתח את הכותרת. 
נקריא מתוך השקופית ונזמין מתנדב או 

מתנדבת להביע דעה: האם החיים שלך הם 
חיים בריאים?

נשאל: איך אני מעדיף/מעדיפה לבלות 
את אחר הצוהריים – בצפייה בשלושה 

פרקים של סדרה אהובה או בשעה וחצי 
של משחק כדורגל?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

בצפייה בשלושה 
פרקים של סדרה אהובה 

בשעה וחצי של 1
משחק כדורגל

2

או

PLAY  תלחצו
اضغطوا

לשוטט באינסטגרם 
או בטיקטוק

לקרוא ספר1 2

או

האם החיים שלך 
הם חיים בריאים? 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופיות 8-7

נציג את ארבעת היסודות של 
אורח חיים בריא:

• תזונה
• פעילות גופנית

• חוסן נפשי
• הרגלים נכונים

נספר שבמיוחד עבור הסדנה גויסו מיטב 
היועצים והיועצות שיסבירו איך נוכל להתרגל 

כבר מעכשיו, מגיל צעיר, לחיות נכון וטוב.

שקופית 12

תזונה

חוסן נפשי

פעילות גופנית

הרגלים

PLAY  תלחצו
اضغطوا



הנחיות למורהשקופית

שקופית 13

שקופית 14

שער הפרק הראשון: "לזוזזז"

שער המשחק "שם של..."
נחלק את הכיתה לשתי קבוצות מתחרות 

ונסביר את המשחק: על הלוח יופיעו מילה 
או מקצוע, וכל קבוצה, בתורה, תאמר שם 
שיתאים להם. לדוגמה: "שחקן: יהודה לוי." 

הקבוצה הראשונה שלא תצליח למצוא שם 
מתאים – תיפסל. הקבוצה המנצחת תזכה 

בעשר נקודות.

נשאל: מי עוסק.ת בספורט כלשהו? באיזה ענף? 
האם חשוב לשלב את הספורט כחלק מאורח 

חיים בריא? מדוע?
נערוך ארבעה סבבי תחרות מהירים כדי למקד 
את המבט בספורט – נפתח, בהקלקה, קובייה 

אחת בכל סבב:
• שם של כדורגלנית

• שם של ענף ספורט
• רעיון לתרגיל ספורט שאפשר לעשות בתוך הבית

• שם של ספורטאי

PLAY  תלחצו
اضغطوا

פרק 1: לזוזזזז

שם של...
PLAY  תלחצו

اضغطوا

PLAY  תלחצו
اضغطوا

תרגיל שאפשר כדורגלנית
לעשות בתוך הבית

ספורטאיענף ספורט

שקופית 15



הנחיות למורהשקופית
נשחק משחק קצר שימחיש את 

התרומה של ספורט ותנועה לשיפור 
מצב הרוח ולתחושה הכללית.

לפעילות בזום נשחק באחד המשחקים הבאים:
משחק החפצים: משחק שבו על המשתתפים • 

והמשתתפות להביא חפץ בצבע מסוים במהירות 
האפשרית. נוסיף אתגר – ונבקש מהם ומהן  שקופית 16

נקרין סרטון של מאמן הכדורגל ערן שדו  
)מאמן הכושר של הנבחרת הלאומית 

בכדורגל ומאמן הכושר האישי של ערן 
זהבי(, שמראה איך אימון ספורטיבי והתמדה 

תורמים לאורח חיים בריא.

שער הפרק השני: "הכול בראש"
נסביר את השלב הראשון של המשחק: עכשיו 

נתחרה ונצבור נקודות – מספר הנקודות המרבי 
שאפשר לצבור הוא 60. 

• על המסך יופיעו שש מילים מבולבלות. המשימה 
היא לשלוח את המילה הנכונה בצ'ט

תוך 10 שניות )או – אם הפעילות היא פרונטלית – 

משחק
בתנועה

PLAY  תלחצו
اضغطوا

פרק 2: הכול בראש

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 18

שקופית 17

להצביע במהירות ולומר את התשובה(. מי שיענו נכונה – יזכו את קבוצתם בעשר נקודות.
• לפני שנתחיל תבחר כל קבוצה נציג או נציגה שיהמרו כמה נקודות תצליח הקבוצה להשיג. 

הם יכתבו את ההימור על פתק ויניחו אותו בצד. 

לקפוץ כמה פעמים על רגל אחת, לשבת ולקום, להופיע במסך מכיוון לא צפוי ועוד.
משחק "מלך התנועות": נבקש ממשתתף או משתתפת "לצאת". בזמן הזה האחרים ממנים "מלך" – • 

משתתף או משתתפת שכולם מחקים את התנועות שהוא או היא עושים. על המשתתף או המשתתפת 
שיצאו יהיה לנחש מי ה"מלך".

לפעילות פרונטלית, נשחק משחק פעיל, מתוך אחד המשחקים הבאים:
תופסת / מחבואים / כדורגל• 
ישיבה במעגל על הרצפה, באחיזת ידיים, ועלייה לעמידה מבלי לשחרר את הידיים• 

אפשר לבחור כל משחק פעיל אחר, רק חשוב שנקפיד על משחק הומוריסטי ופעיל פיזית.
בסוף המשחק נפנה את תשומת הלב של המשתתפים והמשתתפות לתנועה שנוצרה במהלך המשחק: 

הערנות שגברה, הצחקוקים וההמולה...
בהקלקה, נפתח את הכותרת ונדגיש: אין ספק – ספורט ותנועה משפרים את מצב הרוח!



הנחיות למורהשקופית
נערוך את התחרות: 

בהקלקה נפתח בכל פעם מילה מבולבלת 
אחת. טיימר יתחיל אוטומטית בספירת עשר 

שניות לאחור. עם תום הזמן, או כשייאמר 
הפתרון הנכון, נחשוף את הפתרון בהקלקה 

נוספת. 
נבדוק כמה נקודות קיבלה כל קבוצה ומה 

הפער בין מה שקיבלה בפועל לבין מה 
שהעריכה שתקבל. 

משחק "הכול בראש" – שלב שני
נסביר: בשלב השני של המשחק נחזור 
על אותה שיטה – רק עם ארבע מילים 

מבולבלות במקום שש – והפעם נבטיח פרס 
לקבוצה המנצחת. 

נערוך את התחרות: בהקלקה נפתח בכל 
פעם מילה מבולבלת אחת. טיימר יתחיל 

אוטומטית בספירת עשר שניות לאחור. עם 
תום הזמן, או כשייאמר הפתרון הנכון, נחשוף 

את הפתרון בהקלקה נוספת. 
בסוף התחרות נבדוק מה הפער בין מספר 

הנקודות שקיבלה הקבוצה לבין מספר 
הנקודות שהעריכה שתקבל – והאם הוא 

הצטמצם לעומת הפער בשלב הראשון.

שקופיות 30-19

שקופיות 40-39

בוריתא

PLAY  תלחצו
اضغطوا

PLAY  תלחצו
اضغطوا

בריאות

PLAY  תלחצו
اضغطوا

רגכדלו

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 31



הנחיות למורהשקופית
נשקף ונשוחח על אימון )ששיפר 

בוודאי את התוצאה(, על ניסיון, על 
מוטיבציה )שהתגברה בזכות הפרס אבל 
יכולה להתגבר גם מתוך החלטה פנימית( 

ועל הפער שבין ציפייה למציאות, שקיים גם 
בחיים האמיתיים.

שער הפרק השלישי: "אוכל מנצח"

שער המשחק "שישה מיתוסים על תזונה"
נסביר: פעמים רבות אנו בוחרים ובוחרות מה 
לאכול ומה לא לאכול על פי אמונות על מזון 

בריא או לא בריא, שהן לא תמיד מדויקות. 
במשחק צריך לענות במהירות המרבית האם 
העובדה שעל המסך היא נכונה או לא נכונה 

מדעית.

נקריא:
נכון או לא נכון?

ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר 
ביום

נזמין את המשתתפים והמשתתפות להגיד 
מה הם חושבים וחושבות ונפתח בהקלקה 

את התשובה – לא נכון

שקופית 41

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שישה מיתוסים 
על תזונה

שקופית 40

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 42

פרק 3: אוכל מנצח

PLAY  תלחצו
اضغطوا

ארוחת הבוקר היא 
הארוחה החשובה 

ביותר ביום

נכון    לא נכון?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 43



הנחיות למורהשקופית
נזמין מתנדב או מתנדבת להקריא:

לא נכון!
• ארוחת הבוקר חשובה, אך גם שאר 

הארוחות ביום חשובות מאוד, ולא מומלץ 
לפסוח על אף אחת מהן!

• בתקופת הגדילה וההתבגרות הגוף צריך 
לקבל את אבני הבניין שלו – לבניית הגוף, 
הרקמות, העצמות והשרירים – לאורך כל 

היום.
• מומלץ לצרוך שלוש ארוחות "גדולות" –

בוקר, צוהריים וערב. ביניהן מומלץ לשלב 
3-2 ארוחות ביניים.

נקריא:
נכון או לא נכון? 
לחם זה לא בריא

נזמין את המשתתפים והמשתתפות להגיד 
מה הם חושבים וחושבות ונפתח בהקלקה 

את התשובה – לא נכון

נזמין מתנדב או מתנדבת להקריא: לא נכון!
• לחם שייך למשפחת הפחמימות – כמו דגני

בוקר, אורז, פסטה, תפוח אדמה.
• הפחמימות הן ספק האנרגיה העיקרי לגוף וספק

האנרגיה היחידי למוח. ולכן, כדי לשמור על 
ערנות, קשב וריכוז, חשוב לצרוך פחמימות 

לאורך היום. 
• פחמימות חשובות במיוחד עבור בני הנוער! לכן 

לא נכון לוותר על צריכתן.
• מומלץ לצרוך פחמימות מלאות וקטניות כמו

לחם מלא, דגנים מלאים, קינואה, בורגול, 
כוסמת, עדשים וכדומה, שמכילים הרבה סיבים 

תזונתיים, ויטמינים ומינרלים.

שקופית 45

לחם זה לא בריא

נכון    לא נכון?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

 לחם שייך למשפחת הפחמימות – כמו דגני בוקר, אורז, פסטה, תפוח אדמה.

 הפחמימות הן ספק האנרגיה העיקרי לגוף וספק האנרגיה היחידי למוח. 
   ולכן, כדי לשמור על ערנות, קשב וריכוז, חשוב לצרוך אותן לאורך היום.  

 מומלץ לצרוך פחמימות מלאות וקטניות כמו לחם מלא, דגנים מלאים, קינואה,
בורגול, כוסמת, עדשים וכדומה, שמכילים הרבה סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים.

לא נכון!

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 46

PLAY  תלחצו
اضغطوا

 ארוחת הבוקר חשובה, אך גם שאר הארוחות ביום חשובות מאוד ולא מומלץ 
לפסוח על אף אחת מהן!

 בתקופת הגדילה וההתבגרות הגוף צריך לקבל את אבני הבניין שלו – לבניית הגוף, 
הרקמות, העצמות והשרירים – לאורך כל היום.

 מומלץ לצרוך שלוש ארוחות "גדולות" – בוקר, צוהריים וערב. ביניהן מומלץ לשלב
3-2 ארוחות ביניים.

לא נכון!

שקופית 44



הנחיות למורהשקופית
נקריא:

נכון או לא נכון? 
לא מומלץ לאכול מול הטלוויזיה

נזמין את המשתתפים והמשתתפות להגיד 
מה הם חושבים וחושבות ונפתח בהקלקה 

את התשובה – נכון

נקריא:
נכון או לא נכון? 

לא מומלץ לאכול מזונות ממשפחת השומנים
נזמין את המשתתפים והמשתתפות להגיד מה 

הם חושבים וחושבות ונפתח בהקלקה את 
התשובה – לא נכון

נזמין מתנדב או מתנדבת להקריא: נכון!
• תהליך האכילה הוא תהליך מורכב שמשלב 

פעולות של מערכות רבות בגוף – המוח, 
מערכת העיכול וגם מערכת הראייה.

• העין שותפה לתהליך האכילה! לכן חשוב שבזמן 
האכילה תשומת הלב תהיה מכוונת אל האוכל 

ולא למסכים שונים. 
• ריכוז בארוחה שבצלחת תורם לתהליך עיכול 

תקין ולצריכה של כמות נכונה של מזון.
• בנוסף לכך, נמצא שאכילה מול מסכים מגבירה

צריכה של חטיפים וממתקים.

 תהליך  האכילה הוא תהליך מורכב שמשלב פעולות של מערכות רבות בגוף – המוח, 
מערכת העיכול וגם מערכת הראייה.

 העין שותפה לתהליך האכילה! לכן חשוב שבזמן האכילה תשומת הלב תהיה מכוונת
אל האוכל ולא למסכים שונים. 

 ריכוז בארוחה שבצלחת תורם לתהליך עיכול תקין ולצריכה של כמות נכונה של מזון.
 בנוסף לכך, נמצא שאכילה מול מסכים מגבירה צריכה של חטיפים וממתקים.

נכון!

PLAY  תלחצו
اضغطوا

נכון    לא נכון?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

לא מומלץ לאכול 
מזונות ממשפחת 

השומנים

שקופית 48

שקופית 49

שקופית 47

לא מומלץ לאכול מול 
הטלוויזיה

נכון    לא נכון?

PLAY  תלחצו
اضغطوا



הנחיות למורהשקופית

נקריא:
נכון או לא נכון?

תפוח ירוק בריא יותר מתפוח אדום
נזמין את המשתתפים והמשתתפות להגיד 
מה הם חושבים וחושבות ונפתח בהקלקה 

את התשובה – לא נכון

נקריא:
נכון או לא נכון? 

מומלץ להמעיט בצריכת "קלוריות ריקות"
נזמין את המשתתפים והמשתתפות להגיד 
מה הם חושבים וחושבות ונפתח בהקלקה 

את התשובה – נכון

נזמין מתנדב או מתנדבת להקריא: 
לא נכון!

• שומנים הם מרכיב מזון חיוני לבריאות, ויש 
להם תפקידים רבים בגוף.

• חשוב מאוד לשלב מאכלים ממשפחת 
השומנים בתפריט היומי.

• מומלץ לשלב שומנים שמקורם בצומח, 
דוגמת זיתים, טחינה, אבוקדו, אגוזים.

• גם בנבחרת ישראל בכדורגל ישנם שחקנים
שבימים החופשיים שלהם מתפנקים בגלידה, 

המבורגר או פיצה.

נזמין מתנדב או מתנדבת להקריא: לא נכון!
• הטעם אינו מעיד על תכולת הסוכר בפרי. גם 

לימון ובצל, שטעמם חמוץ/חריף, מכילים סוכרים.
• תפוח ירוק ותפוח אדום מכילים כמות דומה 

של פחמימות )סוכרים(.
• הפחמימות )הסוכרים( שבפירות הן פחמימות 
בריאות וההמלצה היא לצרוך חמש מנות של 

ירקות ופירות בחמישה צבעים שונים ביום 
)אדום, ירוק, לבן, כתום וסגול(!

שקופית 52

לא נכון!
  הטעם אינו מעיד על תכולת הסוכר בפרי. גם לימון ובצל, שטעמם חמוץ/חריף, 

מכילים סוכרים.
  תפוח ירוק ותפוח אדום מכילים כמות דומה של פחמימות )=סוכרים(.

  הפחמימות )=הסוכרים( שבפירות הן פחמימות בריאות וההמלצה היא לצרוך
5 מנות של ירק ופרי ב-5 צבעים שונים ביום )אדום, ירוק, לבן, כתום וסגול(! 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

תפוח ירוק בריא 
יותר מתפוח אדום

נכון    לא נכון?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

נכון    לא נכון?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

מומלץ להמעיט בצריכת 
"קלוריות ריקות"

שקופית 51

שקופית 53

שקופית 52

שקופית 50

לא נכון!

PLAY  תלחצו
اضغطوا

 השומנים הם מרכיב מזון חיוני לבריאות, ויש להם תפקידים רבים בגוף.
 חשוב מאוד לשלב מאכלים ממשפחת השומנים בתפריט היומי.

 מומלץ לשלב שומנים שמקורם בצומח, דוגמת זיתים, טחינה, אבוקדו, אגוזים.
 גם בנבחרת ישראל בכדורגל ישנם שחקנים שבימים החופשיים שלהם

מתפנקים בגלידה, המבורגר או פיצה.



הנחיות למורהשקופית

נזמין מתנדב או מתנדבת להקריא: 
נכון!

• מומלץ להמעיט בצריכת חטיפים, ממתקים 
ושתייה ממותקת שמכילים "קלוריות ריקות".

• "קלוריות ריקות" אינן מכילות מרכיבים
שחיוניים לבריאות ולגדילה, דוגמת חלבון, 

מגנזיום, אבץ, סידן.
• בנוסף לכך, לרוב צריכת החטיפים הלא מזינים 

היא "על חשבון" אכילת מזון בריא, ולכן היא 
עלולה להזיק לגוף. 

נקרין סרטון של רקפת התזונאית, הכולל 
טיפים חשובים לתזונה בריאה של בני נוער. 

נראה דוגמה לצלחת מאוזנת )מכילה חלבונים 
איכותיים, פחמימות מלאות ושומנים מזינים(, 

צבעונית ומגוונת.

שקופית 55

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 56

PLAY  תלחצו
اضغطوا

  מומלץ להמעיט בצריכת חטיפים, ממתקים ושתייה ממותקת שמכילים 
"קלוריות ריקות".

  "קלוריות ריקות" אינן מכילות מרכיבים שחיוניים לבריאות ולגדילה, דוגמת חלבון, 
מגנזיום, אבץ, סידן.

  בנוסף לכך, לרוב צריכת החטיפים הלא מזינים היא "על חשבון" אכילת מזון בריא  
ולכן היא עלולה להזיק לגוף. 

נכון!

שקופית 54



הנחיות למורהשקופית

שער הפרק הרביעי: 
"כוחו של הרגל"

נזמין מתנדבים ומתנדבות מכל קבוצה 
ונבקש שיקריאו לסירוגין את שמונת הטיפים 
)נבקש שכל מתנדב או מתנדבת יקריאו טיפ 
אחד בלבד(. מומלץ להדפיס את השקופית 

ולתלות אותה בכיתה לאחר הפעילות, או 
להעביר אותה כהודעת וואטסאפ בקבוצה 

הכיתתית:

1. נחלק את האוכל לאורך כל היום.
2. נצרוך תפריט מגוון, המכיל פחמימות, חלבונים ושומנים.

3. נצרוך לפחות חמש מנות של ירקות ופירות ביום, בחמישה צבעים שונים.
4. נעדיף לצרוך דגנים מלאים וקטניות על פני דגנים "לבנים" מעובדים.

5. נאכל בנחת, סביב השולחן, כשהמסכים כבויים.
6. נמעיט בצריכת "קלוריות ריקות".

7. נרבה בשתייה של מים ונעדיף להמעיט בשתיית משקאות ממותקים או להימנע מהם.
8. נעדיף לצרוך מזון טרי ולא מזון מעובד.

נקרין סרטון של שף הנבחרת, איתן מזרחי
שמראה את חשיבות התזונה הבריאה 

והמאוזנת של שחקני הנבחרת. נפנה את 
תשומת הלב למזונות שהשחקנים אוכלים לפני 

ואחרי משחק ונשאל - על מה הם מקפידים? 
למה?

פרק 4: כוחו של הרגל

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 58

שקופית  59

שקופית 57

PLAY  תלחצו
اضغطوا

1.   נחלק את האוכל לאורך כל היום.

.2

נעדיף לצרוך מזון טרי ולא 3.
מזון מעובד.

נעדיף לצרוך דגנים מלאים 
וקטניות על פני דגנים 

"לבנים" מעובדים.

נאכל בנחת, סביב השולחן, 
כשהמסכים כבויים.

נרבה בשתייה של מים ונעדיף 
להמעיט בשתיית משקאות 
ממותקים או להימנע מהם.

נצרוך תפריט מגוון, המכיל 
פחמימות, חלבונים ושומנים.

נצרוך לפחות 5 מנות של ירקות 
ופירות ביום, ב-5 צבעים שונים.

.4

.5

.7

.8

6.   נמעיט בצריכת "קלוריות ריקות".

8 טיפים לתזונה בריאה



הנחיות למורהשקופית

נבקש מכל המשתתפים והמשתתפות 
לחשב ולכתוב על פתק תשובה לכל אחת 

מהשאלות: 
• כמה שעות ישנת אתמול בלילה?

• כמה שעות ביום בממוצע את.ה נמצא.ת 
מול מסך?

• כמה זמן שהית בחוץ ב-48 שעות האחרונות?
בתום המשחק נזמין את המשתתפים 

והמשתתפות להרים את הפתקים בו זמנית. 
נציין את השיאנים. 

נפתח בהקלקה את ההסברים,
נזמין מתנדב או מתנדבת להקריא כמה עובדות 

על חשיבותה של השינה ונדבר על ההשפעות של 
חוסר שינה ועודף שעות מסך.

שקופית 63-61

שקופית 64

נשחק במשחק פנטומימה: נשלח בצ'ט 
לארבעה משתתפים ומשתתפות תיאור של 

בעיה או כאב, ונבקש שימחיזו אותם בפנטומימה 
מבלי להצביע על האזור הכואב. אם משחקים 

את המשחק באופן פרונטלי, ניתן לכל משתתף 
או משתתפת פתק עם תיאורי הבעיות והכאבים 
השונים. נפתח בהקלקה את ארבע האפשרויות.

שקופית 60

הקבוצה תנחש מהו הכאב שמציגים כל אחד ואחת מהארבעה וממה הוא נגרם – מתוך מחסן 
הפעולות שמופיע על המסך. 

חשוב לשים לב: אין תשובה אחת נכונה – יש כמה סוגי בעיות או כאבים שיכולים להיגרם 
מאותה פעולה או מאותו מצב. 

נשאל: מה דעתכם ודעתכן על ההרגלים האלה ועל ההשלכות שלהם? האם קשה לשנות 
הרגלים? איך בכל זאת אפשר להתמודד עם הרגלים לא בריאים?

נסב את תשומת הלב לכך שכל הפעולות והמצבים במשחקון מתקיימים כחלק מהיומיום של 
כולם בתקופה האחרונה, ונְַרֶאה את הנזקים שהם גורמים.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

השינה חשובה כי:
 היא מאפשרת התפתחות תקינה.

 היא מאפשרת התאוששות מהפעילויות במהלך היום.
 היא הזמן שבו המוח מאחסן מידע ומייצר זכרונות.

 חוסר שינה עלול:
   לפגוע ביכולת הלמידה ובציונים

   לפגוע במצב הרוח
   לגרום להשמנה

   לפגוע בהתפתחות ובגדילה
   להפוך את הגוף לפגיע יותר למחלות ונגיפים

בגיל 12-11 מומלץ לישון 9.5 שעות

1
למדנו היום 
בזום במשך 
שבע שעות 

ברציפות

2
הייתי כל היום 

בחדר עם מזגן על 
17 מעלות

3
עשיתי בינג' 

מטורף של הסדרה 
שאני אוהבת – 
משבע בבוקר עד 

שבע בערב

הגשתי עבודה 
של עשרה

עמודים בספרות

4

PLAY  תלחצו
اضغطوا

PLAY  תלחצו
اضغطوا

כמה שעות ישנת
אתמול בלילה?



 צפייה ממושכת במסכים עלולה לגרום
לאכילת יתר, סוכרת ודיכאון

 האור המוקרן מהמסך לפני השינה 
מפריע להירדם

 המסכים, ובייחוד הרשתות החברתיות,
ממכרים - כמו סמים

 צפייה ממושכת במסכים עלולה 
לגרום לפגיעה בראייה

 צפייה ממושכת במסכים עלולה
לגרום לפגיעה בהתפתחות המוח

PLAY  תלחצו
اضغطوا

הנחיות למורהשקופית

נשאל: מה דעתכם על התמונה? האם זה נראה 
כמו חלק מחיים בריאים? 

נערוך הצבעה: מי חושב או חושבת שהמסכים 
מזיקים לו או לה? במה הם מזיקים? 

נקרין משפטי תירוץ ונזמין מתנדב או מתנדבת 
להשיב עליהם:

• אבל בכלל לא הייתי הרבה זמן במסך! 
• אם אני אשים את הטלפון בצד אני לא אדע

   מה קורה!
• המסך בכלל לא מזיק, אתם סתם חופרים לי 

   כל הזמן.

נקריא הסבר על אודות ההשפעות המזיקות 
של המסכים.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

PLAY  תלחצו
اضغطوا

המסך בכלל לא 
מזיק, אתם סתם 

חופרים לי כל הזמן

שקופית 67-65

שקופית 68

שקופית 69



הנחיות למורהשקופית

ניזכר יחד באבני היסוד של חיים בריאים – פעילות גופנית, חוסן נפשי, תזונה 
והרגלים נכונים.

נסכם ונשחק בגלגל המזל:
הקלקה על הגלגל תפתח גלגל אינטראקטיבי בדפדפן האינטרנט.

נבחר מתנדב או מתנדבת, נסובב את הגלגל, ונאמר שעליהם להתחייב לבצע היום 
את מה שהעלה הגלגל )נחזור על כך עם מתנדבים ומתנדבות נוספים(. אפשר לבקש 

שיצלמו ויראו בכיתה למוחרת.

שקופית 70

נכריז על הקבוצה המנצחת ונסכם: השליטה 
היא אצלנו. אם נצליח לשמור על הרגלים נכונים 

בארבעת התחומים, נוכל לנהל חיים בריאים, 
שמחים ומאושרים. 

נכריז על שבוע בריאות כיתתי.

לקפוץ עשר פעמים על 

רגל אחת

גית
דיל

ת ב
דקו

שתי 
פוץ 

לק

לאכול ירק

לשמוע מוזיקה מרגיעה

דם
 קו

עה
י ש

חצ
שון 

 לי
כת

לל

להגיד משהו יפה לחבר.ה

פרי
כול 

לא

להציב לעצמי מטרה למחר

לכבות את הטלפון לשעה 

לרוץ במקום שלוש דקות

לעשות עשר כפיפות בטן

להכין כריך בריא

PLAY  תלחצו
اضغطوا

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 71

רשימת המשפטים בגלגל:
• לאכול פרי

• להגיד משהו יפה לחבר או חברה
• לקפוץ עשר פעמים על רגל אחת

• להציב לעצמי מטרה למחר
• לכבות את הטלפון לשעה 
• לרוץ במקום שלוש דקות
• לעשות עשר כפיפות בטן

• להכין כריך בריא
• לשמוע מוזיקה מרגיעה

• לאכול ירק
• לקפוץ שתי דקות בדילגית

• ללכת לישון חצי שעה קודם



הצעות לפעילויות המשך:

• נכריז על שבוע בריאות כיתתי שבו כל קבוצת תלמידים תקבל על עצמה משימה 
שקשורה לבריאות: הכנת כרזה עם תפריט בריא; העברת אימון כושר בן חמש 

דקות בכל בוקר בשבוע; ארגון משחק מוטיבציה בסגנון "גמד-ענק" וכדומה.

• נכין "פאדלט פוסטר" / פוסטר לוואטסאפ הכיתתי עם רשימת הרגלים נכונים – כל
.)www.padlet.com( תלמיד ותלמידה ייתנו טיפים אישיים

• נכין "פאדלט" בעילום שם – כל התלמידים והתלמידות יכתבו הרגל אחד שהיו 
רוצים או רוצות לשנות, ובנוסף לכך יציעו לתלמיד או תלמידה אחרים דרך לשנות 

את ההרגל שלהם.

• נחלק את הכיתה לקבוצות, וכל קבוצה תכין קליפ קצר של אימון גופני בן שלוש
דקות. נערוך את הקליפים ביחד, וניצור סרטון כיתתי.

• ניצור ספר מתכונים בריאים כיתתי.



סדנה זו היא אחת מארבע הסדנאות בתוכנית "תלחצו PLAY", שפיתחה ההתאחדות 
לכדורגל בישראל יחד עם מרכז פרס לשלום ולחדשנות. אנו מזמינים אתכם ואתכן 

להכיר את המצגות ומערכי הסדנאות הנוספים בתוכנית ולהשתמש בהם:

• להכיר זה לנצח – סדנה בנושא חיים משותפים

• מגדר

• התמודדות עם אתגרים

בברכת פעילות פורייה ומהנה!
תלחצו
اضغطوا


