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מפגש העצמה מס' 1 - מה רוצה / מה צריך

משך הפעילות: 2 שיעורים.

מטרה :

לעורר עניין לנושא  תזונה נכונה

לגייס את התלמידים לפעילות )מוטיבציה(.

תפוקות : 
התלמיד יהיה מודע לבחירות של סוגי המזון שלו

התלמיד יבין את הקשר בין סוג המזון וההשפעה על הגוף שלו.

התלמיד יבין את התרומה/הנזק של המזון על הגוף שלו

התלמיד ישאל שאלות בעקבות הפעילות

התלמיד יכיר ברווחה/מצוקה כלכלית שבה הוא/אחרים חיים

חומרים:

) כולל אריזות המוצרים (

לחם לבן, לחם שעור, לחם אחיד

תירס בקופסא, קורנפלקס,תירס טרי, פופקורן בשקית, פופקורן גרעינים

פירות, פירות יבשים

תפוח טרי, תפוח מיובש,  שימורי תפוח

תפוז טרי, מיץ תפוזים סחוט, מיץ  בטעם תפוזים, סוכרייה בטעם תפוז

גבינה לבנה, גבינה צהובה, צהובה טובה, חטיפי גבינה

כריות, שוקופופס , קורנפלקס צבעוני, ברנפלקס.

אדממה, טופו, מיסו

שוקולד, פולי קקאו, ממרח תמרים –שוקולד.

מידע על רכיבי מאכלים אריזות המאכלים + דפים מודפסים לפי מה שנכין (
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מהלך הפעילות: מה רוצה מה צריך - מפגש העצמה מס' 1

לפניך מגוון מוצרי מזון. אתה מוזמן לאכול ולטעום ע"פ בחירתך.  .1

ערוך רשימה של המוצרים אותם אכלת.  .2

חלק את המוצרים לשתי קבוצות: מוצרים טבעיים ומוצרים מעובדים.  .3

במליאה- ביחד, מיינו את המוצרים שנצרכו ע"י חברי הקבוצה  ורשמו בטבלה אלו    .4
מהם הם מוצרים טבעיים ואלו הם מוצרים מעובדים.  

סבב תובנות- ענו על השאלות:  .5

מה מאפיין את חלוקת המוצרים בטבלה? ) מה בולט לכם לגבי הטבלה?( א.   

מה מאפיין את הרגלי הצריכה שלי ביחס לחלוקה של מזון טבעי/מזון מעובד?. ב.   

מהו ההסבר , לדעתך, לחלוקה כפי שהיא מופיעה  בטבלה? ג.   

מהם היתרונות ומהם החסרונות של הממצאים כפי שהם מוצגים בטבלה? ד.   

מצגת : שולחנות אוכל בעולם.  .6

צפה במצגת וענה על השאלות:

מה מאפיין את המזון הנצרך בארצות שונות ? א. 

מה לדעתך משפיע על בחירת המזון? ב. 

סרטון- איך עושיםקורנפלקס  .7

איזה תובנה יש לך מהסרטון המציג כיצד עושיםקורנפלקס  

ניתוח מרכיבי המזון.  .8

לקרא על כל אחד מן המרכיבים המצוינים על האריזה של  מוצר מזון אחד אותו צרכת בת
חילת הפעילות / מצא מידע  בקישורים לאתרים הבאים

ענה על השאלות הבאות:

מנה את רשימת המרכיבים. א. 

מה מאפיין/מה התכונות/מה התפקיד של כל מרכיב במזון? ב. 

אלו יתרונות/אלו נזקים יש לכל מרכיב מהמזון? ג. 

לאלו מסקנות אתה מגיע מן הבדיקה שאותה ערכת? ד. 

אלו שאלות עלינו לשאול את עצמנו בעקבות הפעילות של היום?  .9

אלו פעולות על הצרכן לעשות לפני שהוא צורך מזון?  .10
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מפגש העצמה מס' 2 - תזונה חובקת עולם

אורך המפגש : 2 שיעורים

מטרה:

לחקור מהי תזונה בריאה ע"פ מקורות שונים ותרבויות שונות
פעילות חיברות

תפוקות:

להכיר גישות שונות הנוגעות לנושא : מזון  ובריאות
להכיר את הדומה ואת השונה בין הגישות

התלמיד יהיה פעיל בתהליך למידה  עצמית ופעיל בהעברת ידע לאחרים
התלמיד יאמץ גישה תזונתית וינמק את בחירתו

חומרים:

מקורות מידע : תזונה מערבית - ישראלית
תזונה ע"פ הגישה הסינית
תזונה ע"פ גישת הרמב"ם.

מהלך הפעילות:

)kahoot סקר אינטרנטי " שף תאכל ". )תוכנת  .1
התלמיד עונה על 10 שאלות המשקפות את בחירותיו התזונתיות.  

התשובות  מאפשרות מיפוי אישי ומיפוי קבוצתי.  

הכיתה נחלקת ל- 3 קבוצות. כל קבוצה מקבלת דפי מידע  על תזונה ובריאות לפי    .2
אחת הגישות.  

בקבוצה קראו את דפי המידע  והשלימו את הטבלה.  .3

)מודפס בדף נפרד כדי שיהיה קל לשכפל(
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מהם הרגלי האכילה הרצויים?  .1

)כמות, סוג, שעות, תדירות, פעילות וכו(

מהם המזונות הרצויים לאדם?  .2

האם יש בדפי המידע התייחסות   .3
לקשר שבין מזון ובריאות/רפואה?

הסבר

האם ההמלצות לגבי תזונה הן המלל  .4
צות מותאמות אישית או כללית? הסבר

מהי התייחסות הגישה לנושא שתיית   .5
אלכוהול?

האם יש מזון אסור לפי הגישה עליה   .6
אתם קוראים? הסבר

אתר מושג מרכזי/רעיון מרכזי בגישה  .7

הרגלי אכילה
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צרו קבוצות חדשות בהן יש נציג מכל גישה ) שיטת הגיקסאו (.  .4
נציג מכל גישה יסביר בתורו את עיקרי הגישה תוך התייחסות לרכיבי הטבלה.  

כקבוצה,  קיימו דיון ובחרו גישה אחת שמרביתכם מסכימים איתה.  .5

בחרו דובר והציגו את  הטיעונים לבחירת הגישה ע"י הקבוצה.  .6
במידה ולא הצלחתם לבחור גישה אחת בלבד, הציגו את הטיעונים שעלו בדיון  

ושגרמו לכם להתלבט.  
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השאלות בסקר "שף תאכל" ) במידה ויש בעיה טכנית(

לפניך משפטים המתייחסים להרגלי תזונה. קרא את המשפטים וסמן X ליד התשובה הנכונה 
מבחינתך

אני אוכל ארוחת בוקר

אני אוכל ירקות

אני אוכל פירות

אני אוכל חטיפים וממתקים

אני אוכל ארוחות מסודרות

אני בודק את הרכב המזון שאני אוכל

אני שותה לפחות 1 ליטר מים ביום

אני עוסק בספורט באופן קבוע

אני משתתף בהכנת האוכל שלי

יש לנו ארוחות משפחתיות משותפות 
בבית

בד"כ 
כן

לפעמים 
כן

בד"כ 
כן

לפעמים 
כן

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10
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מפגש העצמה מס' 3 - תעביר את זה הלאה

מטרה:

התלמיד יעביר את הידע שרכש לתלמידים צעירים ממנו ) גילאי יסודי(

פעילות התלמיד תהווה תרומה לקהילה

התלמיד יישם , דרך הפעילות את ערך  האחריות החברתית

התלמיד יתנסה במיומנויות אישיות ) מנהיגות, הדרכה, עמידה מול קהל (

תפוקות:

מערך שיעור שהתלמיד יעביר

ארוחה משותפת.

הערה: זהו מערך שיעור אופציונאלי. התלמיד יכול להוסיף תכנים ומשימות שיבחר.

חומרים :

מזונות: במבה , שוקו , בורקס , קורנפלקס , ירקות , פירות ,שקדים , צימוקים ,נבטים ,      .1

סוכריות בטעם פירות , פופקורן , גבינה לבנה , לחם ,טחינה, חלבה ,שוקולד למריחה .  

טבלה ריקה של פירמידת המזון   .2

טבלה מלאה של פירמידת המזון   .3

מהלך השיעור: 

ההתארגנות לארוחה והאכילה עצמה תעשנה ברמת כיתה.
המשימות תעשנה ברמת קבוצה

דווח ברמת כיתה ) מליאה (

הצג את עצמך בפני תלמידי הכיתה. ספר על בית הספר ועל תכנית " מזון למחשבה"  .1

הצג את מטרת המפגש : לשוחח על הרגלי האכילה של כל אחד מאיתנו.  .2

3.  הזמן את התלמידים לערוך אתך את שולחן האוכל.

הזמן את התלמידים לאכול מן המוצרים , כל אחד ע"פ בחירתו  .4

) בזמן שהתלמידים אוכלים, רשום את כל שמות המזונות על הלוח (

חלק את הכיתה לקבוצות בסיוע המורה של הכיתה.  .5

בקבוצות:  .6

בקש מחברי הקבוצה לספר מה בחרו לטעום ולאכול. א.   

בקש מחברי הקבוצה  לחלק את המזונות הרשומים על הלוח לקבוצות ע"פ החל  ב.   
טתם ובחירתם.   
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בקש מחברי הקבוצה לציין את החלוקה שערכו ולהסביר את גורם הבחירה ג.   
) לפי מה קבעו את הקבוצות? (.   

התייחס לנושא של אוכל מעובד /לא מעובד במידה וזה לא עלה  בדיון   

הסבר בקצרה מהי פירמידת המזון : ד.   

פירמידת המזון מציינת את אבות ) קבוצות ( המזון החשובים:

ויטמינים ) ירקות ופירות ( , חלבונים ) דג, בשר, ביצה ( , שומנים ) חמאה, מרגרינה, שמן , 
פחמימות )  לחם , תפו"א ( , סוכרים ) סוכר, ממתקים ( מיים.

תן לכל תלמיד פירמידת מזון ריקה ובקש מן התלמיד שימלא אותה במרכיבים   ה.   
החשובים. ציין בפניו שבפס רחב אוכלים יותר מן המרכיב ובפס צר , אוכלים פחות מן    

המרכיב.  

בקש מן התלמידים להסביר את הפירמידה שבחרו להרכיב. ו.   

הצג בפני הקבוצה את פירמידת המזון התקנית וערוך השוואה בינה לבין בחירת   ז.   
התלמידים.   

בקש מן התלמידים להעלות תובנות מן הפעילות  סביב פירמידת המזון. ח.   

סכם את המפגש: הגוף שלנו בנוי מהמרכיבים האלה ולכן חשוב שנאכל בריא   ט.   
ומהכל. המפתח הוא הכול במידה.   
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מפגש העצמה מס' 4 - תזונה ורפואה
מטרה: סיכום הנושא

חיבור נושא תזונה ליהדות ותרבות מקומית

שולחנות עגולים- דיון בין - דורי סביב שאלות מרכזיות.

הגדלת מעגל המשתתפים וחיבור ההורים לעשייה הבית ספרית

סיור- הכרת המשק של מוסינזון

תפוקות: 

הרצאה ) נעשה מאמץ שתהיה משולבת בישול והכנת מוצרים (

מעגלי שיח

נראות

סיור במשק

חומרים:

מרצה

כרטיסי שאלות לדיון

מורים שיערכו סיור.

חוברת מתכונים בריאים ) אלקטרונית (

מהלך השיעור:

חלק א': הרצאה- 50 דקות:  מזון מקומי

טיפים לבריאות ורפואה דרך המזון המקומי

שילוב ערכי מוסינזון בהרצאה.

חלק ב': שולחנות עגולים

התלמידים יספרו לחברי המעגל על התכנית ועל הפעילויות שעברו. א. 

הקבוצה תקיים דיון סביב דילמות: ב. 

לפניכם מספר דילמות . בחרו דילמה אחת , קיימו דיון וסכמו תובנות.  .1  

האם המדינה צריכה לסבסד מזון אורגני? א.    

האם יש לאסור בחוק הדברה כימית? ב.    

האם יש להעדיף תוצרת הארץ גם אם המזון יקר יותר? ג.    

האם יש לאסור פרסום של מזון לא בריא? ד.    

בחרו נציג שיציג את הדילמה במליאה ויספר על התובנות שלכם.  .2  

חלק ג: שי לסיום – חוברת מתכונים בריאים )חוברת אלקטרונית(
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מפגש העצמה מס' 5 -  מפגש הערכה

מטרה:

למדוד האם ובאיזה מידה הצלחנו להשפיע על התלמיד בעזרת התכנית.
ההשפעה נמדדת  בשלושה תחומים : רכישת ידע , שינוי הרגלי אכילה , אקטיביזם.

תפוקות:
משוב התלמידים

חומרים:
ארבע כרטיסיות עם שמות ארבעת מפגשי ההעצמה.

דף שאלות בכל תחנה כמספר תלמידי הכיתה

חזון הכפר משוכפל כמספר המשתתפים

מהלך הפעילות:
בכל פינה של החדר, נתלה כרטיסיה עם שם אחת הפעילויות.  .1

בקש מהתלמידים לבחור את הפעילות שהוא הכי אהב/ התחבר אליה/ שהייתה לו    .2
מעניינת.  

בקבוצות ענו על השאלות הבאות:  .3

מה היה טוב בפעילות הזאת? א.   

השאלות בסקר " שף תאכל " ) במידה ויש בעיה טכנית(

ליד התשובה   X וסמן  תזונה. קרא את המשפטים  להרגלי  לפניך משפטים המתייחסים 
הנכונה מבחינתך

בד"כ לא לפעמים לא  לפעמים כן  בד"כ כן 

אני אוכל ארוחת בוקר      1
אני אוכל ירקות      2
אני אוכל פירות      3

אני אוכל חטיפים וממתקים      4
אני אוכל ארוחות מסודרות      5

אני בודק את הרכב המזון שאני אוכל      6
אני שותה לפחות 1 ליטר מים ביום      7

אני עוסק בספורט באופן קבוע      8
אני משתתף בהכנת האוכל שלי      9

יש לנו ארוחות משפחתיות משותפות בבית  10

מה לא אהבת בפעילות הזאת? ב.   
איך הפעילות מתחברת לחזון מוסינזון? ג.   

עם אלו תובנות אתה יוצא בתום כל מפגשי הפעילות? ד.   
האם יש לך הצעות לשיפור הפעילות? ה.   

4.  מליאה - דווח של הקבוצות.
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מזון למחשבה

עקרונות לעיצוב המוצר:

נעצב דף שכל הפעילויות והחומרים המודפסים יופיעו עליו.  .1
יהיה לוגו של מוח עם אוכל בפנים.  

מליסה תציע עיצוב לתיחום את הדף.  

הכול יודפס ויהיה אוגדן קשיח.  .2
כל מורה בתכנית יקבל עותק ויהיה גם עותק בחדר המנהלת.  

האוגדן יהיה מן הסוג שניתן להוציא ולהכניס דפים.  

הכול יופיע גם בפורמט אלקטרוני.  .3

המפגשים יצולמו במצלמת סטילס ולאחר מכן נערוך לקולאז' תמונות והערות     .4
שיתלה במסדרונות.  

נעזר בתמונות כדי ליצור סרטון אנימציה.  .5

בכול מחצית, תצא כתבה על הפעילות באותה תקופה לעיתון בית הספר, עיתון     .6
מקומי, אתר בית הספר, עיתון אקו 99.  

נוציא חוברת מתכונים גם מודפסת וגם דיגיטאלית.  .7

ההרצאה והפעילות בשולחנות עגולים יוסרטו ויועלו ליו-טיוב.  .8
בנוסף נעביר לCD ונצרף לאוגדן.  


