
מדינת ישראל
משרד החינוך

אני שומר על הגוף שלי
נושא השיעור:אני וגופי וחומרים 

מסוכנים
עם היועץ החינוכי מנחם רוטברגר

מדריך ארצי בשירות הפסיכולוגי ייעוצי



רגע לפני שאנחנו מתחילים...

שיעור כישורי חיים מרחוק שיאפשר לכם להרגיש ▪
קרוב!

שגרה חדשה – איך אתם מסתדרים?▪
לכולנו יש כישורי חיים: הכוחות והיכולות שיש לנו ▪

בפנים
יוצאים לדרך!!!



ָמה נְִלָמד ַהּיֹום?

ַהּיֹום נֲַחׁשֹב יַַחד ֵּכיַצד ַאֶּתם יְכֹוִלים ִלְׁשמֹר ַעל ּגּוְפֶכם •

נְִבּדוק יַַחד ַהִאם יָכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּתרּוָפה אֹו  חוָמִרים ֲאֵחִרים •

יְכֹוִלים ְלַהִּזיק ָלנּו ִאם ֹלא נְִׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּבאֶֹפן ֻמְׂשָּכל. 



ָמה ְלָהִביא ְלִׁשעּור?



לפני שמתחילים: 

ְׁשֵאָלה:

ַהִאם 

ַא

ֶּם יְכֹוִלים ַלֲחׁשֹב ַעל  ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא בדרך כלל טֹוב ֲעבּוֵרנּו, אך הוא ָּיכֹול  ִלְפָעִמים ַּגם ְלַהִּזיק ָלנּו?ת



ַמְתִחיִלים ְּבֵכיף

 

חישבו: 
ָמה ְלַדְעְּתֶכם ָהרֹוְפָאה ּבֹוֶדֶקת?

ָלָּמה  ָחׁשּוב לּה ִלְבּדֹק ׁשּוב 
וָׁשּוב?

 נתבונן יחד בסרטון הקצר

 : כְתבּו
?ָמה ַהִּמְקצֹוַע ֶׁשל האישה ַּבִּסְרטֹון



ָמה ֲאנְַחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים?

ָּכל ָאָדם נֹוַלד ִעם ּגּוף ייחודי ֵהן ִמְּבִחינָה ִחיצֹונִית וְֵהן ִמְּבִחינָה ְּפנִיִמית.✔

ֲאנִָׁשים ׁשֹונִים יְכֹוִלים ְלָהִגיב ְּבאֶֹפן ׁשֹונֶה לחומרים ׁשֹונִים ֶׁשהם ַּמְכנִיִסים ְלגּוָפם.✔

רֹוְפִאים ַמְתִאיִמים,  ְּבאֶֹפן ֻמְׂשָּכל ּוְמֻחָּׁשב,  ֶאת ַהְּתרּוָפה ְּבַהְתָאָמה ִאיִׁשית ְלָכל ָאָדם ✔
ְּבֶהְתֵאם ְלַמָּצבֹו ַהּגּוָפנִי ובמינון ַהַּמְתִאים ְלו ַּבַּמָּצב ַהּנֹוְכִחי.

** "ְּבאֶֹפן ֻמְׂשָּכל" ַהַּכָּונָה ְלַמֶּׁשהּו ְמֻחָּׁשב, ֶׁשּנֲַעָׂשה ְּבִהָּגיֹון, נֲַעֶׂשה ְּבֵׂשֶכל ּוְלַאַחר ַמְחָׁשָבה.



ַעְכָׁשו לֹוְמִדים
ְלָמה ִמְתַּכְּוִנים ְּכֶׁשאֹוְמִרים: "ֻמְתָאם ִאיִׁשית"?

ַה
.ַָּּונָה ִהיא ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר עֹוִׂשים אֹותֹו טֹוב ְלִפי ַהְּתכּונֹות ַהְּדרּוׁשֹות ְּבַכּמּות, ַּבחֶֹמר אֹו ַּבֶּצַבעכ

:ְלֻדְגָמה
 ִאם
ְמֻד

.ָּר ַּבְּתרּוָפה - ֲאנִי ֲאַקֵּבל ְּתרּוָפה ֶׁשַּמְתִאיָמה ַלּגּוף ֶׁשִּלי ִמְּבִחינַת ּגֶֹדל ַהּגּוף, ַּכּמּות ַהְּתרּוָפה וְסּוג ַהְּתרּוָפהב

 : ֻּדְגָמה נֹוֶסֶפת
ִמ

 .ְְׁקֵפי ְרִאּיָה ֻמְתָאִמים ִאיִׁשית ְלָכל ָאָדם – ְלִפי סּוג ְלקּות הראייה ֶׁשּלֹו , ְלִמְבנֶה וְגוֵדל ַהָּפנִים וְָלָּמה ֶׁשהּוא אֹוֵהבש



תרגול
רֶֹתם וְָדנָה ֲחֵברֹות. ֵהן  נְִפָּגׁשֹות ַהְרֵּבה ַאַחר ַהָּצֳהַריִם וְאֹוֲהבֹות ְלָהִכין יַַחד ִׁשעּוִרים 

 ּוְלַׂשֵחק. רֶֹתם ָאֶלְרִּגית ְלִדְבֵרי ָחָלב ַהְּמיָֻּצִרים ֵמָחָלב ָּפָרה, ַההֹוִרים ֶׁשָּלּה ִהְסִּבירּו ָלנּו ִּכי 

ָאֶלְרִּגּיָה ָלֳחמִרים ְמֻסוּיִָמים ִהיא ִאיִׁשית, ֹלא ֻּכָּלם ְמַפְּתִחים ָאֶלְרִּגּיָה וְיֵׁש ַּדְרגֹות ֻחְמָרה 

ׁשֹונֹות. ָאֶלְרִּגּיָה יְכֹוָלה ְלִהְתַּפֵּתַח ָלֳחָמִרים ׁשֹונִים ְלָמָׁשל:  ַּבְּסִפיָגה ֶּדֶרְך ָהעֹור – 

ְּכֶׁשָהעֹור נֹוֵגַע  ְּבַתְכִׁשיִרים ְמֻסּיָיִמים, ַּבֲעֵלי ַחּיִים וְַכּדֹוֶמה

ִּבְׁשִאיָפה – ַּכֲאֶׁשר נֹוְׁשִמים ָאָבק, ַאְבָקנִים ֶׁשל ֶּפַרח, ָעָׁשן, ְּבָׂשִמים וְַכּדֹוֶמה

 ַּבֲאִכיָלה – ַּכֲאֶׁשר אֹוְכִלים ָמזֹון ְמֻסּיָים  לֵאָליו ֶאֶלְרִּגים ְלֻדְגָמה: ָחָלב ,ֶקַמח ָלָבן, ֵּביִצים, 

ּבּוָטנִים, וְעֹוד...



תרגול

ִחְׁשבּו :

1. ַהִאם רֶֹתם ְצִריָכה ֶלֱאכֹל ַמֲאָכִלים ֻמְתָאִמים ָלּה ְּבאֶֹפן ִאיִׁשי?

2. ִאם ֱהיִיֶתם 

ִּבְמקֹום רֶֹתם , ִחְׁשבּו ַעל ִמְׁשָּפט ֶׁשֱהיִיֶתם אֹוְמִרים ְלִאָּמא ֶׁשל ַּדָּנה ?

כְִּתבּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט :____________________



ַעְכָׁשו לֹוְמִדים

ְלָמה ִמְתַּכְּוִנים ְּכֶׁשאֹוְמִרים : "ִמּנּון ַמְתִאים"
.ַהַּכָּונָה ַּבִּמָּלה "ִמּנּון" ִהיא ְלַכּמּות אֹו ַהִּמָּדה ַהְּמֻדּיֶֶקת ֶׁשל ַהחֶֹמר

:ְלֻדְגָמה
..ְֶּׁשְּמַדְּבִרים ַעל ִמּנּון ַמְתִאים ֶׁשל  ְּתרּוָפה, ַהַּכָּונָה ִהיא ְלַכּמּות ְמֻדּיֶֶקת ֶׁשל ְּתרּוָפה ֶׁשּיֵׁש ִלְבֹלַע, ֹלא יֹוֵתר וְֹלא ָּפחֹותכ

 :ֻּדְגָמה נֹוֶסֶפת
 

ְֶּׁשְּמִכינִים עּוָגה ְמַדייְִקים ִּבְמנֹונִים ֶׁשל ַהֲחָמִרים ַהּׁשֹונִים ְלִפי ַהַּמְתּכֹון. ִאם נְִטֶעה ַּבִּמּנּון ֶׁשל ַהסוכר ָהעּוָגה ֹלא ֵּתֵצא ְמתּוָקהכ



תרגול
ָּדנִי ֶּבן ַה7 וֲַאחֹותֹו נֶַטע ַּבת 14 נְִׁשֲארּו ַּבַּביִת ִּכי ְׁשנֵיֶהם חֹוִלים

ּוַמְרִּגיִׁשים ֹלא טֹוב. ִלְׁשנֵיֶהם יֵׁש חֹם ּוְכֵאב ָּגרֹון.

ִאָּמא ָלְקָחה אֹוָתם ִלְבִדיָקה ֵאֶצל ָהרֹוֵפא. ּוְלַאַחר ְּבִדיָקה, הרופא 

נָתן ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּתרּוָפה ַמְתִאיָמה.

ְּכֶׁשּיְָצאּו ִמֵּבית ַהִּמְרַקַחת ִעם ַהְּתרּופֹות ִהְתָּבֵרר ָלֶהם ֶׁשָהרֹוֵפא נַָתן 

ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּתרּוָפה ַאַחת ּדֹוֶמה ּוְתרּוָפה ַאַחת ׁשֹונֶה , ַלְמרֹות 

ֶׁשֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶאת אֹוָתם ַהְּכֵאִבים.



תרגול

ֵהם ׁשֹוֲאִלים ֶאת ִאָּמא: 
ָלָּמה ָהרֹוֵפא ָנַתן ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְּתרּוָפה ׁשֹוָנה, ִאם ֲאַנְחנּו ▪

ַמְרִּגיִׁשים ֶאת אֹותֹו ְּכֵאב?
ַהִאם ֲאַנְחנּו יְכֹוִלים ְלַהֲחִליף ֵּביֵנינּו ֶאת הבקבוק של אֹוָתּה ▪

ַהְּתרּוָפה ֶׁשָּנַתן ִלְׁשֵנינּו?
ָמה ַּדְעְּתֶכם?▪



מידע

לכל אדם מותאמת תרופה בהתאם למאפיינים הייחודים לו כגון גיל, משקל 
ועוד.....



ַלִּסּפּור ַהָּבא קֹוְרִאים:
"ַאְׁשֶּתה ַרק ְּכֶׁשִּיְהיֶה ִלי ָּברּור ָמה ֻמָּתר ּוָמה ָאסּור"

ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקיִץ, יִָניב ִנְכַנס ַהַּביְָתה ָצֵמא ְמאֹוד ַאֲחֵרי ששיחק ִעם ֲחֵבִרים ַּבחּוץ, 

ַעל ַהַּׁשיִׁש ָהיָה ֻמָּנח ַּבְקּבּוק ְׁשִתָּיה ָּפתּוַח ִעם נֹוֵזל ָׁשקּוף ֶׁשָהיָה ִנְרֶאה ְּכמֹו ַמיִם.

יִָניב ָהיָה ָּכל ָּכְך ָצֵמא ֶׁשהֹוִׁשיט יָד ִלְׁשּתֹות ֵמַהַּבְקּבּוק ....

וְָאז ַאָּבא ָקָרא ְּבקֹול ָרם ֵמַהָּסלֹון- "ַאל ִּתְׁשֶּתה"!



:שאלות למחשבה
?ָלָּמה ְלַדְעְּתֶכם ָאִביו ֶׁשל יִָניב ָאַמר לֹו ֹלא ִלְׁשּתֹות .1

?מה הקשר בין המשפט :"סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמְחָׁשָבה ְּתִחָּלה", לסיפור .2



ְמַסּיְִמים ּוְמַסְּכִמים

ֵאיְך ַאֶּתם ילדים ּתּוְכלּו ִלְׁשמֹר ַעל ְּבִריאּוְתֶכם ּוְלִהָּׁשֵמר ֵמֳחָמִרים ְמֻסָּכִנים:  ּ
חֹוְמִרים ׁשֹוִנים יְכֹוִלים ְלַהְׁשִּפיַע ְּבאֶֹפן ׁשֹוֶנה ַעל ֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים וְָלֵכן :

ָלַקַחת ְּתרּופֹות ַרק ְּבִאּׁשּור ָהרֹוֵפא ּוְבִמּנּון ֶׁשָּקַבע. ִאם ֹלא ַמְרִּגיִׁשים טֹוב ָחׁשּוב 
ְלַׁשֵּתף ְמֻבָּגר.

ָלַמְדנּו ִּכי  ְלָכל ָאָדם יֵׁש ּגּוף יִחּוִדי לֹו ּוָמה ֶׁשַּמְתִאים ְלגּופֹו ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד ֹלא 
ָּתִמיד ַמְתִאים ְלָאָדם ַאֵחר.

ָלַמְדנּו ִּכי "סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמְחָׁשָבה ְּתִחָּלה" ִלְפֵני ֶׁשַּמְכִניִסים ֳחָמִרים ְלגּוף, ָחׁשּוב 
ִלְבּדֹק ֵהיֵטב ַמהּו ַהחֶֹמר וְִאם הּוא ַמְתִאים ִלי

:ַאֶּתם ַהְּיָלִדים יְכֹוִלים ּוְצִריִכים ִלְׁשמֹר ַעל ּגּוְפֶכם ִּכי
"ִלְדאֹג ִלְבִריאּוִתי ִּכי ְלַעְצִמי יֵׁש ַרק אֹוִתי"



רגע לפני סיום...

גם מרחוק אפשר לכם להרגיש קרוב▪
לא נשארים לבד▪
שומרים על קשר, משתפים במה שעובר עלינו ▪

ומתעניינים באחרים

ניפגש בשיעור כישורי חיים הבא!



מדינת ישראל
משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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