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ישראלמדינת

החינוךמשרד

'ג-'אשיעור אורח חיים בריא לכיתות 

עּור א ַהשִּׁ ָהֲאָדָמה ֶאל ַהַצַלַחת : נֹושֵׂ ימֵׂ ֶשלִּׁ

יָכה ם ַהַמְדרִּׁ איריס ֶוְנטּוָרה: עִּׁ
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ַבע" ָנִעים ְלַהִּכיר–" ּכֹוַח ַהצֶּ



3

ה ַהּיֹום ?ָאז ָמה ַנֲעשֶּ

ק ּוְפִרי • ל ָּכל יֶּרֶּ ְך ָהֲאֻרָּכה שֶּ רֶּ ת ַהדֶּ ָלנּו–ַנִּכיר אֶּ ל ַהַצַלַחת שֶּ .  ֵמָהֲאָדָמה אֶּ

ֵבִטים ַהִנְלִוים ַלַתֲהִליְך• ת ַההֶּ ה אֶּ .  'ֲאִריָזה ְוַכד, ִשנּועַ , ָקִטיף: ְנַגלֶּ

ְזַרת ִחידֹון• ֵּכרּות ִעם ֵפרֹות ִויָרקֹות ְבעֶּ .ְנַתְרֵגל הֶּ

ת ַהִשעּור ִבְמִשיָמה ְמַעְניֶּנֶּת• .ְנַסֵּים אֶּ
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יל ל ַמְתחִּׁ יָכן ַהכֹּ ?הֵׂ
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י ָשֶדה ּדּולֵׂ גִּׁ
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אשֹון  יש-ֲהָכַנת ָהֲאָדָמה –ַהָשָלב ָהרִּׁ ָחרִּׁ
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יָעה ַבָשֶדה ְזרִּׁ

ה, ְּכמֹו ִחָטה, ֵיש ְזָרִעים ְפָשר ִלְזֹרַע ִמָּיד ַבָשדֶּ אֶּ .שֶּ
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יָלה ַבָשֶדה ְשתִּׁ

ֵמַחָּייִבים ְזִריַעת ַהְזָרִעים ְבַמְשֵתָלה ְוַרק ְלַאַחר  , ְוֵיש ְצָמִחים שֶּ

ֵדה ְּכְשִתיִלים ְצִמיָחה ִראשֹוִנית ֵהם ִנְשָתִלים ַבשׇׂ



9

ְשַלב ַהַהְשָקָיה

ְכֵרִחית ִבְשַלֵבי ַהִגידּול • ם לֹא ַמְסִפיק–ַהְשָקָיה הֶּ שֶּ .גֶּ

.ַהַטְפָטפֹות–ַהְמָצָאה ִיְשְרֵאִלית •
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ְשַלב ַהַהְדָבָרה

ד ֲחָרִקים ּוְמַכְרְסִמים  • גֶּ ְכֵרִחי ְלִטיפּול נֶּ ְשַלב ַהַהְדָבָרה הֶּ

ִניזֹוִנים ֵמַהְצָמִחים( ַעְכָבִרים ְלֻדוְגָמה) .  שֶּ

ת  • ָחוְמֵרי ַהַהְדָבָרה ְמִכיִלים ְלִעִתים ֳחוָמִרים ַהְמַסְּכִנים ַגם אֶּ

.ְבִריאּות ָהָאָדם

,  ַהְקָפָדה ַעל ַהַתָקנֹות ַהנֹוְגעֹות ְלִשימּוש ְבָחוְמֵרי ַהְדָבָרה•

ת ַהְשָפָעָתם ַהְשִליִלית ַעל ָהָאָדם ּוְסִביָבתֹו .ַתְפִחית אֶּ
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ְשַלב ַהַהְדָבָרה
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קּוט יף ְוַהלִּׁ ְשַלב ַהָקטִּׁ

ל ָבֵתינּו ת אֶּ רֶּ ת ַהָגַעת ַהתֹוצֶּ .ָשָלב זֶּה ְמָקֵרב אֶּ
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קּוט יף ְוַהלִּׁ ְשַלב ַהָקטִּׁ
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ְחסּון יָזה ְוָהאִּׁ ְשַלב ָהֲארִּׁ
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ּנּועַ  ְשַלב ַהשִּׁ
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י ָהַאֲחרֹון  ְפנֵׂ ַהַמָּדף–ַהָשָלב לִּׁ
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נּו ַבַביִּׁת–ַהָשָלב ָהַאֲחרֹון  ֶאְצלֵׂ
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,ֲעֻגָלה  ִויֵפיִפָּיה

.ְגֵדָלה ַעל ִשיַח ַבִגָנה

,ֲאֻדָמה ּוְמתּוָקה

.ְבָכל ָסָלט ֲאִני ַמְלָּכה

?ִמי ֲאִני

ְזַרת ִחידֹון ָקָטן ָּכֵעת ְנַתְרֵגל ְבעֶּ
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פתרון

,ֲעֻגָלה  ִויֵפיִפָּיה

.ְגֵדָלה ַעל ִשיַח ַבִגָנה

,ֲאֻדָמה ּוְמתּוָקה

.ְבָכל ָסָלט ֲאִני ַמְלָּכה

?ִמי ֲאִני
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, ִבְגִדי ָּכֹתם, ֲאִני ָעֹגל

,  ִלְפָעִמים ַגם סֹוֲחִטים אֹוִתי ַלִמיץ

.ְוִלְפָעִמים ֲאִני ַמְשְפִריץ

–ִּכי ֲאִני הּוא , ָנא ָלזּוז
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פתרון

,  ִבְגִדי ָּכֹתם, ֲאִני ָעֹגל

, ִלְפָעִמים ַגם סֹוֲחִטים אֹוִתי ַלִמיץ

.ְוִלְפָעִמים ֲאִני ַמְשְפִריץ

–ִּכי ֲאִני הּוא , ָנא ָלזּוז
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,ֲאֻרָּכה ְצֻהָבה

ת ַבְקִלָפה רֶּ ,ִמְסַתתֶּ

ת ְוַרָּכה קֶּ ְרִגָּיה , ְמַחזֶּ ְמֵלַאת ֵאנֶּ

.ְמתּוָקה

?ִמי ֲאִני
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פתרון

,ֲאֻרָּכה ְצֻהָבה

ת ַבְקִלָפה רֶּ ,ִמְסַתתֶּ

ת ְוַרָּכה קֶּ ְמֵלַאת , ְמַחזֶּ

ְרִגָּיה ְמתּוָקה .ֵאנֶּ

?ִמי ֲאִני
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ר ְלרֹאִשי תֶּ ְגִליָמִתי ֲאֻדָמה ְוכֶּ

.ְברֹאש ַהָשָנה ֲאִני ַהִגבֹור ָהָראִשי

ִאם ִתְפְתחּו אֹוִתי ְתַגלּו ַגְרִעיִנים  

. ָהמֹון. ֲאֻדִמים

?ִמי ֲאִני 
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פתרון

ר ְלרֹאִשי תֶּ ְגִליָמִתי ֲאֻדָמה ְוכֶּ

.ְברֹאש ַהָשָנה ֲאִני ַהִגבֹור ָהָראִשי

ִאם ִתְפְתחּו אֹוִתי ְתַגלּו ַגְרִעיִנים  

.  ָהמֹון. ֲאֻדִמים

?ִמי ֲאִני 
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ְּכֻתָמה , ֲאִני ְגדֹוָלה

.ַוֲאִפלּו ְקָצת ְמתּוָקה

, ַהִּכירּו אֹוִתי ְותּוְכלּו ָלַדַעת

-ֲהֵרי ֲאִני ִהיא ה
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פתרון

ְּכֻתָמה , ֲאִני ְגדֹוָלה

.ַוֲאִפלּו ְקָצת ְמתּוָקה

,  ַהִּכירּו אֹוִתי ְותּוְכלּו ָלַדַעת

-ֲהֵרי ֲאִני ִהיא ה
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ל ָעִלים ,ָעשּוי ְשָכבֹות ְשָכבֹות שֶּ

,ְיֻרִקים ְבִהיִרים אֹו ְסֻגִלים

.ָלֵכן ֲאִני ָעֹגל ְוָכֵבד

,ִמְתַבֵשל ְבִסיר, ָחתּוְך ְלָסָלט

. ְבָכל צּוָרה ֲאִני ָאהּוב

?ִמי ֲאִני
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פתרון

ל ָעִלים ,ָעשּוי ְשָכבֹות ְשָכבֹות שֶּ

,ְיֻרִקים ְבִהיִרים אֹו ְסֻגִלים

.ָלֵכן ֲאִני ָעֹגל ְוָכֵבד

,ִמְתַבֵשל ְבִסיר, ָחתּוְך ְלָסָלט

.  ְבָכל צּוָרה ֲאִני ָאהּוב

?ִמי ֲאִני
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,ֲאִני ַּכדּור ָגדֹול ָיֹרק

.ָמתֹוקָמתֹוק , ִבְפִנים ָאֹדם

ץ ֲאִני ָגֵדל ,ַעל ָהָארֶּ

.ִלְקַראת ַהַקִיץ ֲאִני ָבֵשל

?ִמי ֲאִני
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פתרון

,ֲאִני ַּכדּור ָגדֹול ָיֹרק

.ָמתֹוק ָמתֹוק, ִבְפִנים ָאֹדם

ץ ֲאִני ָגֵדל ,ַעל ָהָארֶּ

.ִלְקַראת ַהַקִיץ ֲאִני ָבֵשל

?ִמי ֲאִני
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ָחָדש, ֲאִני ָיֹרק ָטִרי

.ְבָכל ָּכִריְך ֲאִני ְמֻבָקש

.זֶּה ִשָגעֹון, ֲאִני ָאֹרְך

?ִמי ֲאִני
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פתרון

ָחָדש, ֲאִני ָיֹרק ָטִרי

.ְבָכל ָּכִריְך ֲאִני ְמֻבָקש

.זֶּה ִשָגעֹון, ֲאִני ָאֹרְך

?ִמי ֲאִני
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?ָאז ָמה ָלַמְדנּו ַהּיֹום

ל ְיָרקֹות ּוֵפרֹות• ת ַתֲהִליְך ַהִגדּול שֶּ .ִהַּכְרנּו אֶּ

הּוא ַמִגיַע   • ק אֹו ַהְפִרי ִנְזַרע ָבֲאָדָמה ְוַעד שֶּ רֶּ ַהּיֶּ ַגע שֶּ ָלַמְדנּו ִּכי ֵמָהרֶּ

ָלנּו , ַלַצַלַחת, ַהַבְיָתהֵאֵלינּו  ל ַהגּוף שֶּ ְך ֲאֻרָּכה ּוְמַעְניֶּנֶּת-אֶּ רֶּ .ַהדֶּ

ל ְיָרקֹות ּוֵפרֹות• .ִתְרַגְלנּו ִחידֹות שֶּ
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ַבע"ְמשיַמת -ולסיום  "ּכֹוַח ַהצֶּ

ם ַמִּכיִרים ַאתֶּ ּיֹוֵתר ְיָרקֹות ּוֵפרֹות שֶּ ל ַּכָמה שֶּ .ִקְראּו ְבֵשמֹות שֶּ

ָחד ַהְמֻבָגִרים ִלְרֹשם  (.במחשב או ַעל ְנָיר)ַבְקשּו ֵמאֶּ

.ָנסּו ְלַהִגיַע ַלִמְסָפר ַהָגבֹוַה ְביֹוֵתר

ת ָהְרִשיָמה ִנָתן ִלְתלֹות ַבַבִית  ְפָשר ַעל ַהְמָקֵרר)אֶּ ִתְטֲעמּו ( אֶּ ּוְבָכל ַפַעם שֶּ

ק אֹו ְפִרי ָחָדש .הֹוִסיפּו אֹותֹו ָלְרִשיָמה, יֶּרֶּ
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ישראלמדינת

החינוךמשרד
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