
במסגרת ימי השיא בבית הספר מתוכננות פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות לצוות 
המורים, לקבוצת תלמידים נבחרת ולכל תלמידי חטיבת הביניים;  יערכו סדנאות בישול 

חווייתיות עם מנטורים מתכניות הטלוויזיה המובילות של ערוץ האוכל, מאמני הכושר 
מהטובים בארץ יגיעו להפעלות ייחודיות, ובנוסף יופקו אירועים מיוחדים עבור ביה"ס, הורי 

התלמידים והקהילה.

"חיים בריא" באורט

תלמידים ומורים יקרים,
רשת אורט ישראל, ביחד עם חברת "ענני תקשורת", שהינה חברת תוכן והפקות לטלוויזיה, מובילות מיזם 

ארצי מהנה לקידום אורח חיים בריא. במסגרת המיזם יערכו ימי פעילות מיוחדים בביה"ס, שיצולמו וישודרו 
בערוצי הטלוויזיה של ענני תקשורת )MTV, ערוץ החיים הטובים, ערוץ האוכל, ערוץ הבריאות, ועוד(.

חטיבות הביניים של אורט בית שאן ואורט מעלות נבחרו כבתי הספר הראשונים לקיום הפעילויות והשקת 
הפרויקט!

תחרות בין 'קבוצות המשימה' של "חיים בריא" בביה"ס:

בכל ביה"ס נבחרו כ- 25 תלמידים שהם "הנהגה צעירה" של חיים בריא. הם יחולקו לחמש "קבוצות משימה", 
לפי הערכים המרכזיים של "חיים בריא". כל קבוצה תהיה אחראית לקדם את הנושא המרכזי שבאחריותה. 

חמשת הנושאים הם: 

שתיית מים  -
ארוחות בוקר וארוחות עשר  -

ארוחות משפחתיות  -
פעילות גופנית - בנים  -
פעילות גופנית - בנות  -

ההנהגה הצעירה תקבל  העשרה, הרצאות אורח, הדרכות וחומר רקע על חמשת הערכים המרכזיים
של חיים בריא. הקבוצות יקבלו מסגרת תקציב שבתוכה יצטרכו לפעול ויחד עם מפיק שטח

מטעם 'ענני' יוציאו לפועל את רעיונותיהם.



על  ותיבחן  תימדד  מהקבוצות  אחת  כל  מטה.  המצוינים  הפרמטרים  בסיס  על  תחרות  תיערך  הקבוצות  בין 
ובקהילה. קבוצה שתצליח לקדם, לעורר  בסיס הפעילויות שתיזום ותפיק בנושא שבאחריותה, בבית הספר 

את המודעות ולגרום לשינוי הגדול ביותר באותו נושא, תזכה בפרס קבוצתי או בית ספרי. 

מה ההנהגה הצעירה תצטרך לעשות כדי לקדם את 
הנושא שבאחריותה? 

התלמידים יצטרכו ליזום, לתכנן ולהוציא לפועל רעיונות ופרויקטים בנושאים שבאחריותם,  
באופן יצירתי ומקורי תוך מענה לפרמטרים הבאים:

1   נראות - קידום ויזואלי של הנושא בביה”ס; שילוט, הכוונה, קידום מסרים רלוונטיים.
2   הצעות ל”קמפיין” בנושא שיעלה באתר האינטרנט של ביה”ס, אתר “חיים בריא”, דפי הפייסבוק 

הרלוונטיים, יוטיוב.   

3   שיתוף הקהילה ומשפחות התלמידים: תחרויות, יצירת אירועים הורים-תלמידים וכד’.
4   יצירת והפקת “הפסקה פעילה” בנושא

5   המשכיות - תכנית פעילות רב שנתית לביה”ס לשימור הטיפול בנושא.

פרויקט ‘מייקאובר’ מיוחד בביה”ס – ייזום שינוי במרחב ביה”ס: צביעה, הקצאת חדר מיוחד לפעילות 
והצעה לשיפוץ שלו וכד’. פרויקט זה יזכה ב”נקודות בונוס”. 

מידע נוסף:

    לתלמידים יהיה פרק זמן של כחודשיים וחצי - מהשקת הפעילות ועד סוף שנת הלימודים.	 
   בסיום שנת הלימודים יכינו התלמידים מצגת על הפעילות שקידמו בביה”ס, כדי שתסייע להם להציג את 	 

באורט”,  בריא  “חיים  של  המקצועית  ההיגוי  מוועדת  תורכב  הוועדה  מקצועית.  וועדה  בפני  פעילויותיהם 
מומחים מקצועיים רלוונטיים והמנטורים שהעבירו את הפעילויות בביה”ס. 

הוועדה תבחן את הפעילות ותיתן ניקוד כולל לכל אחת מ-10 הקבוצות כבסיס לבחירת הקבוצה הזוכה. 	    

כדי שהקבוצות  יוכלו להתחיל וללמוד את הנושא מצורף חומר רקע קצר וממצה על כל אחד 
מהנושאים המרכזיים שהפרויקט יעסוק בו. התלמידים יוכלו לקבל מידע נוסף לפי בקשתם. 

בכל אחד מהנושאים המרכזיים הצגנו רעיונות לדוגמא לקידום הנושא. חשוב להבהיר כי, אלו הצעות 
לפעילויות בכל אחד מהערכים. הן נועדו לתת לחברי הקבוצות מושג מה מצפים מהם; זו בהחלט 

אינה “רשימת מכולת” של פעילויות שהתלמידים נדרשים לבצע, להיפך – המטרה היא לעודד אותם 
להביא רעיונות חדשים מעולמם וממה שמעניין אותם.



שתיית מים
שתיית מים מסייעת למלחמה בהשמנה, מונעת התייבשות ונזק לשיניים

הידעת?

o90%-מים הם המשקה הבריא והחשוב ביותר לגוף האדם. המים מהווים כ- 70% מגוף האדם וכ 
מהמוח. כלומר, רוב גופנו ורוב המוח שלנו הם מים.

 מים נחוצים לכל מערכות הגוף: הם מווסתים את טמפרטורת הגוף,  עוזרים בפירוק המזון ומובילים חמצן לכל אברי 
גופנו. לכן, מומלץ לשתות לפחות 8 כוסות מים ביום.

 אחת הסיבות לעודף משקל והשמנה היא צריכה מוגברת של משקאות מוגזים, משקאות אנרגיה ומיצים ממותקים. 
 תלמידי כיתות ז’ - י”ב בישראל שותים בממוצע כמעט 3 מנות )מנה – כוס של 250 מ”ל( שתיה מתוקה ליום - על כל מנה 
אחת ביום של שתיה מתוקה שנחליף במים “תרוויחו”  2 ק”ג משקל בשלוש שנים. זה אומר שאם רק נחליף את 3 מנות 

השתייה המתוקה ליום במים - “נחסוך” 6 קילוגרם משקל גוף במהלך הלימודים בחטיבת ביניים!
 שתיה מתוקה מכילה סוכר שמתפרק בפה לחומצה. החומצה ממיסה את חומר השן וגורמת לחורים )עששת( בשיניים.

רעיונות לדוגמה לקידום הנושא:

-   קליפים של התלמידים בנושא
-   צילום טיפים, סיסמאות וכו’ - יועבר לעריכה ב”ענני” 

-  צלצול מיוחד – בנוסח “כולם צריכים לשתות מים”
-  המצאת סיסמאות לעידוד שתיית מים

-  תלית שלטים ליד הקפטריה
-   מיתוג הרצפה בקרבת קולרים

-  חלוקת בקבוקים אקולוגיים לעידוד שתיית מים
-   חלוקת בקבוקים עם סימון שעות היום וכמה צריך לשתות.

-   התלמידים יציעו רעיונות כיצד לשכנע את משפחתם לשתות רק/יותר מים
-  עידוד שימוש באפליקציות נבחרות לשתיית מים



ארוחות בוקר וארוחת עשר:
ארוחת בוקר היא הארוחה הכי חשובה ביום  - לבריאות, לשמירת משקל תקין ולשיפור ההישגים בלימודים. 

הידעת?

ארוחת הבוקר נקראת באנגלית  breakfast בגלל שהיא “שוברת” את הצום של הלילה ומחדשת 	   
את אספקת המזון שהגוף זקוק לו. 

ארוחת הבוקר חשובה לכל בני המשפחה, ובמיוחד לילדים ולמתבגרים, שגופם נמצא בתהליכי גדילה: 	   
אכילה מסודרת של ארוחות בוקר משפרת את יכולת הקשב והריכוז, את הזיכרון ואת הציונים בלימודים. 

מי שאוכל ארוחת בוקר באופן מסודר יש לו סיכוי טוב יותר לשמור על משקל גוף תקין ולסבול פחות 	   
מעודף משקל בגיל ההתבגרות.  

תפריט ארוחת הבוקר יכול להיות פשוט וקל להכנה. ילדים ומתבגרים האוכלים כוס דגני בוקר )רצוי 	   
נכבד מרכיבי  בביה”ס, מקבלים חלק  וירק  פרי  גבינה,  כריך  זו עם  ומשלימים ארוחה  מלאים( בחלב, 
התזונה הנדרשים להם במהלך היום. חלבון ושומן מבטיחים אספקה קבועה יותר של אנרגיה בשעות 
ולא להסתפק בלחם מרוח  גבינה צהובה  טוסט עם  או  בגבינה לבנה  עדיף לאכול לחם  לכן  הבוקר, 

בממרח מתוק ושתייה ממותקת.
   “ארוחת עשר” חשובה מאוד לשיפור הריכוז בשעות המאוחרות של הלימודים.    	 

רעיונות לדוגמה לקידום הנושא:

-   ארוחת בוקר לכל ביה”ס - “מועדון ארוחת הבוקר”
-  מכירת מיני-סנדוויצ’ים - בכניסה לביה”ס

-   חלוקת מיץ סחוט בכניסה לביה”ס )כוסות טעימות(
-   תזכורת SMS לחברים לאכול ארוחת בוקר

-   מתכוני סנדוויצ’ים יצירתיים
-   ארוחות בוקר מסביב לעולם 

-  טיפים: איך לקצר את הכנת הכריך בבוקר 
-   פעילות אינסטגרם - תחרות תמונות כריכים/ארוחה אחרת שאיננה כריך 

-   ארוחות עשר: תחרות כריכים  - הכנת עמדות לשיפוט התלמידים - 
    הכריך הזוכה אולי ימכר בקפיטריה?



ארוחות משפחתיות
ישיבה משותפת לארוחות משפחתיות מגדילה את הסיכוי לרכוש הרגלי אכילה נכונים, ומפחיתה את הסיכוי לסבול מהפרעות 

אכילה ומעודף משקל.

הידעת?

    ארוחות משפחתיות משותפות חשובות לכל בני המשפחה; הערך התזונתי שלהן גבוה יותר, הן מושקעות 	 
ומגוונות יותר וגם מהנות יותר!

משפחתי  	  לגיבוש  רבות  תורם  קבוע,  כנוהג  המשפחה  בני  כל  בהשתתפות  משפחתיות  ארוחות  קיום   
ותקשורת טובה ורגישה בין בני המשפחה.

    בני נוער שאוכלים לפחות 3 פעמים בשבוע ארוחה עם המשפחה שלהם, סובלים פחות מעודף משקל, 	 
בוחרים מזון בריא יותר )פחות ג’אנק פוד ויותר פירות וירקות(, ומשיגים ציונים טובים יותר בלימודים. 

רצוי לייצר הזדמנויות לאכילת ארוחות משפחתיות ולערב את כל המשפחה בתכנון, הכנה והגשה של 	   
הארוחה. 

רעיונות לדוגמה לקידום הנושא:

-   פעמיים בשבוע בימי חול – לשבת עם המשפחה לאכול!
-  יצירת מתכונים קלים לארוחות ערב שהתלמידים יבשלו בבית

-  הכנת חוברת או קובץ מייל לשליחה לתלמידים
-  יצירת רשימת קניות בסיסית ממנה אפשר להכין ארוחת ערב

-  תחרות אינסטגרם של צילומי שולחן האוכל המשפחתי/ צילומים של המשפחה ביחד
-  שליחת מייל שבועי על רעיונות ומתכונים לארוחות משפחתיות + תזכורת

-  יצירת ניוזלטר “חיים בריא”
-  הזמנת הרצאה של דיאטנית

-  הפקת סדנאות הורים: איך להכניס יותר ירקות לאוכל, 
    איך לשמור על תזונה בריאה של הילדים, 

 



פעילות גופנית
פעילות גופנית משפרת את הבריאות, ההישגים בלימודים וההרגשה הכללית: כדאי לצאת מהבית ולהיפרד קצת ממסכי 

הטלוויזיה, המחשב והטלפון הנייד.

הידעת?    

   פעילות גופנית קשורה למצב רוח יותר טוב ולהערכה עצמית גבוהה יותר. 	 
פעילות גופנית משפרת את יכולת החשיבה ואת ההישגים בלימודים. אם תבחרו ללכת ברגל או לרכב על 	   

אופניים לבית הספר, יש סיכוי טוב שתשפרו את הציונים שלכם
הגברת הפעילות הגופנית היא דרך מצוינת למנוע עודף משקל או השמנה בעתיד. 	     
ההמלצה המקצועית לפעילות גופנית בנוער: לבצע פעילות גופנית לפחות שעה אחת כל יום. סופרים כל 	   

יחידת פעילות של 10 דקות ומעלה. דוגמאות - הליכה/רכיבת אופניים לבי”ס, שחיה, אומנויות לחימה. 
הפעילות צריכה לכלול פעילות נמרצת ופעילות לחיזוק השרירים ובניית העצמות לפחות 3 ימים בשבוע. 

צעירים בני 15 בישראל נמצאים במקום האחרון מבין מדינות המערב בביצוע פעילות גופנית לפי ההמלצה: 	   
רק אחד מכל 10 צעירים  פעיל כפי שמומלץ!  

    פעילות גופנית מונעת מחלות לב, סוכרת וסרטן.  	 

רעיונות לדוגמה לקידום הנושא:

-   ארגון “קבוצות ריצה” משותפות אחה”צ
-  ארגון טיולי אופניים חוויתיים

-   עידוד 10 דקות “התעמלות בוקר” משותפת בתחילת כל יום בבי”ס
-   הפסקה פעילה בת 20 דקות אחת לשבוע לכל החטיבה

-   יצירת פלאש מוב של התלמידים – כוריאוגרפיה פשוטה שהתלמידים ילמדו את כל ביה”ס וענני תצלם
-  יצירת מערך שיעור “אימון עם מה שיש” – אימון עם מה שיש בכל בית או על הדרך – והפצה לכלל התלמידים     

והמורים
-  יצירת קמפיין ושכנוע תלמידים להתנתק מהמסכים

-  השגת הנחה מרוכזת לתלמידי ביה”ס בחדר כושר מקומי
-   עידוד הגעה לביה”ס ברגל או באופניים

-  ארגון טורניר ספורט קבוצתי בביה”ס בשיתוף הקהילה: כדורגל, כדורסל. 
-  ארגון טורניר ספורט קהילתי כגון; מורים נגד הורים, עובדי עירייה נגד תלמידים וכו’

-  הכשרה ומיתוג של מרחבים חדשים בביה”ס לפעילויות אקטיביות, מציאת מימון לעזרים חדשים


