
 בס"ד

 בית ספר מקדם בריאות - בית יעקב בית ספר 

רואה חשיבות מיוחדת להיות בית ספר מקדם בריאות ושותף  בית הספר בית יעקב בביתר

                                                                            לתכנית לקידום אורח חיים בריא ופעיל שע"י משרד החינוך.

בהובלת ובהשקעה רבה ביצירתיות פועל במרץ, ולפני שנה, לתכנית   נכנס בית הספר

 מובילת הבריאות.

 . התכניתתכנית רצף שנתית מבוססת נתונים – תכנית בריאותביה"ס כתב  -תכנית שנתית

 והנעה בהנאה.מיושמת במהלך השנה תוך מתן דגש על פעילות חברתית 

שלוש מטרות עיקריות נבחרו בשינוי התנהגות בתחום הבריאות  המתמקדתבתכנית ביה"ס 

 , פעילות גופנית והיגיינה.ונבונה תזונה נכונה

להעלות את הנושא  :בעיקרבדרכים מגוונות בשנה שעברה פעלנו  - מהנעשה בית ספרינו

הותי בהתנהגויות למודעות לצוות ולתלמידות, לתת להם נקודות למחשבה שיובילו לשינוי מ

  .לבני משפחותיהם והעברת הידע ,אותברי

בין הפעולות שבוצעו בביה"ס:                                                                                

העלאת הנושא למודעות באמצעות קיר שנבנה ע"י התלמידות המראה לנו  קיר סוכר מדבר

בצורה מוחשית ומעוררת מחשבה, ויצר את כמות הסוכר במשקאות המתוקים. הקיר מספר 

 שיח ועניין בכותלי ביה"ס ובבית. כמובן  שהקיר עודד את התלמידות לשנות. )ואפילו במעט(

 "אלבום הבריאות שלי",פעילות נוספת שסחפה את הבנות וגרמה לעניין רב בנושא הייתה 

בו התלמידות התבקשו לאסוף מדבקות של בריאות ולמלא את האלבום, במשך חודשיים.             

כתגמול על  קידום ושינוי אורח חיים בריא בהתאם  ורותכמובן שאת המדבקות חילקו המ

 ם.למבצעים השבועיי

 לבנותולמידה משמעותית היה יום חוויה ש יום שיא בבריאות""  של האלבום היה שיאה

חדר צילום על , גוף האדםנפלאות סרט על ו בתוכו פעילות גופנית, ארוחת בוקר בריאהכלל ש

 .ביה"ס תלמידותבביצוע והכל כמובן רקעי בריאות 

ביה"ס שם דגש על שיתוף נושא הבריאות אף למשפחות התלמידות, השיתוף נתן משנה 

 .משפחה –תלמידות  - ויצר מעגל של מורותליצירת שינוי מרץ 

עם שיתופי פעולה  , גיינהיבתזונה נכונה והומבצעים  , שילוט: תחרויותאבני דרך נוספים 

 ועוד... , ההורים

תוך  "בריא חיים אורח" בנושא 'א בכיתה שיעור קבוע שבועי הוכנסאף  השנהבשנה זו 

                                                                  .שימוש במערכים של "תפור עלי לגדול בריא"

תפור "של ביה"ס, באמצעות הדיסק של לגנ"י בצורה חוויתית אף  יםמועבר נושאי הבריאות 

 ועוד מגוון פעילויות. "עלי

 יוםבריאות שונים, מתוכנן  בנושאי הגבוהות לכתותפעילות ומהנות  סדנאות ימסרו כן כמו

 .המוטיב הוא: בריאות בהנאה והנעהכאשר ."הבאה תיהשפ" תחרותולסיכום   פעילבריא 
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 תמונות מספרות:

               

                                          

                          

                                


