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היגיינה זה כל העניין
בריאותנו	הגופנית	והרגשית	מושפעת	מגורמים	רבים:	תורשתיים,	סביבתיים	והתנהגותיים.	במהלך	החיים	

אנו	חשופים	לגורמים	שונים	העלולים	לסכן	את	בריאותנו,	למשל:	מחלות	זיהומיות,	לכלוך	וזוהמה,	

חומרים	רעילים	ואלימות.	במקרים	רבים	יש	ביכולתנו	להפחית	או	למנוע	את	הסכנות	לבריאות	על	ידי	

אימוץ	סגנון	חיים	בריא	והרגלי	היגיינה	נבונים.

בגיל	ההתבגרות	חלים	בגופנו	שינויים	רבים	המשפיעים	על	המראה	החיצוני	ועל	הרגשות	שלנו.	

לשינויים	אלה	בהתפתחות	ובגדילה	אחראים	ההורמונים,	הגורמים	גם	לתופעות	שונות	כגון	הזעה	

ואקנה.	לכן,	במיוחד	בתקופת	ההתבגרות	חשוב	לטפל	נכון	בגופנו	בכלל	ובעור	בפרט	ולאמץ	הרגלי	

היגיינה	נבונים	ובריאים	שישפרו	את	איכות	חיינו.	

התפתחות	היא	עניין	אישי	שחשוב	לדבר	עליו.	תופעות	גיל	ההתבגרות	משותפות	לכולם.

זה	טבעי	ואפשר	בהחלט	להקל	עליהן.

כולנו	שומרים	על	היגיינה!

שאלות להתייחסות
מהי	היגיינה	ומהי	חשיבותה? 	•

כיצד	משפיע	תהליך	ההתבגרות	על	הגוף? 	•
כיצד	תורמים	הרגלי	היגיינה	נבונים	לבריאותנו	הגופנית	והרגשית? 	•

איך	שומרים	על	היגיינה? 	•

מטרות
פיתוח	מודעות	והקניית	ידע	כללי	בנושא	היגיינה	תוך	הדגשת	חשיבותה	בגיל	ההתבגרות.	 	•

אימוץ	הרגלי	היגיינה	נבונים	ובריאים. 	•
הבלטת	הקשר	בין	בריאות,	היגיינה	ואיכות	חיים. 	•
יצירת	דו-שיח	פתוח,	ענייני	ומעשיר	על	היגיינה. 	•

אמצעי הוראה ולמידה
מערך שיעור

שקפים

דפי משימה

דברים שכדאי לדעת

לקחת הביתה
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לפניכם כמה חידות מקדימות לחימום האווירה:

מה פירוש המילה "היגיינה"?

1.	להיות	הוגן	כלפי	הזולת 	

2.	איבר	הווגינה	של	נשים	צעירות 	

3.	תורת	הבריאות,	מניעת	מחלות 	

מהם חטטים?

1.	סוג	של	צפרדע 	

2.	אבן	גיר 	

3.	חצ'קונים 	

הצעה לפעילות מקדימה לקראת הקניה

בריאות ואסתטיקה הן שם המשחק

פעילות	בקבוצות	באמצעות	דף	משימה	חווייתי	ושאלון	עמדות,	לקראת	דיון	במליאה.

פרק 2 << עזרי הוראה << פעילות מס' 1 - דף משימה

שלב א:

מחלקים	את	דף	המשימה	"קשרשרת	היגיינית"	בין	זוגות	תלמידים.	על	התלמידים	לנסות	למצוא	את	

הפריטים	הבאים	החבויים:	סבון,	ספוג,	מברשת	שיניים,	משחת	שיניים,	שמפו,	מרכך,	ג'ל	לשיער,	מסרק,	

מברשת,	פן,	צמר	גפן,	תחבושות,	טמפונים,	קרם	גוף,	דאודורנט,	בושם,	משחת	גילוח,	אפטרשייב,	

מקלחת,	מראה.

שלב ב:

על	התלמידים	לאתר	את	רצף	המילים	הבא:	הרגשה	טובה,	בריאות	ואסתטיקה	-	החבוי	בין	מילות	

הקשרשרת.

לאחר	מכן	מחלקים	דף	משימה	קבוצתי	)4-2	זוגות	בקבוצה(,	ומבררים	יחד	את	השאלות	הפתוחות	

המתייחסות	להיבטים	גוף-נפש	בהקשר	של	שמירה	על	היגיינה	בגיל	ההתבגרות.

שלב ג:

דיווח	במליאה
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פעילות הקניה
לאחר	הדיווח	של	הקבוצות	במליאה	תתקיים	פעילות	למידה	מובנית	להקניית	הנושא	באמצעות	לקט	

השקפים	)26-25(,	על	פי	התכנים	המפורטים	להלן:

מה משפיע על בריאותנו?
קיימים	גורמים	שונים	המשפיעים	באופן	חיובי	או	באופן	שלילי	על	חיינו:

גורמים תורשתיים -	גזע,	מין	ומחלות	גנטיות	במשפחה.

גורמים סביבתיים -	חשיפה	למחלות	זיהומיות,	לכלוך	וזוהמה,	חומרים	רעילים,	מזג	האוויר,	אקלים,	

קרינה,	אלימות,	תרבות	וחינוך.	

גורמים התנהגותיים - הרגלי	היגיינה,	עישון,	סמים	ואלכוהול,	מין	בטוח,	תזונה	נבונה,	פעילות	גופנית.

במהלך	החיים	אנו	חשופים	לגורמים	שונים	העלולים	לסכן	את	בריאותנו. 	•
במקרים	רבים	ביכולתנו	להפחית	את	הסיכונים	או	למנוע	אותם.	 	•

סגנון	חיים	בריא	וכן	מניעה	או	הפחתה	של	גורמי	הסיכון	חיוניים	לשמירה	על	בריאותנו	לאורך	זמן. 	•
שמירה	על	היגיינה	ואימוץ	הרגלי	היגיינה	נבונים	ובריאים	יספקו	לנו	איכות	חיים	ובריאות	לאורך	זמן,	 	•

ויגנו	עלינו	במידה	רבה	מפני	מחלות.

מהו סגנון חיים בריא?
אכילה	ותזונה	נכונה 	•

פעילות	גופנית 	•
הרגלי	היגיינה	נבונים 	•

הימנעות	מגורמי	סיכון 	•
בדיקות	תקופתיות 	•

מהי היגיינה?
מתוך	המילון:	תורת	הבריאות,	הרגלי	ניקיון,	מניעת	מחלות,	גיהות.

בדיון חשוב להתייחס לעמדות שהביעו התלמידים ולהדגיש את הנקודות הבאות:

מדוע חשוב לשמור על היגיינה?	
היגיינה	מספקת	את	ההגנה	הדרושה	מפני	מחלות	וזיהומים. 	•

כאשר	אנו	שומרים	על	היגיינה,	אנו	נראים	טוב	יותר	ומרגישים	טוב	יותר. 	•
שמירה	על	היגיינה	עוזרת	לנו	להרגיש	טוב	ונוח	בחברה. 	•

הרגלי	ניקיון	והיגיינה	הופכים	אותנו	לשמחים,	רגועים	ומאושרים	יותר. 	•
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המסקנה:
שמירה	על	היגיינה	חשובה	מאוד	ומבטיחה	בריאות	גופנית	ורגשית.

כולנו	שומרים	על	היגיינה,	ומה	קורה	אם	לא?

היגיינת	העור	)אם	לא:	אקנה,	פצעים,	פריחה,	ריח	לא	נעים,	עור	שומני(. 	•
היגיינת	השיער	)אם	לא:	שיער	שומני	ולא	יפה,	כינים	ופצעים(. 	•
היגיינת	הפה	)אם	לא:	חורים	וכאבי	שיניים,	ריח	פה	לא	נעים(. 	•

הזעה	)אם	לא:	ריח	לא	נעים	מבית	השחי	ומן	הגוף(. 	•
היגיינה	בזמן	וסת	)אם	לא:	תחושה	לא	נוחה,	ריח	לא	נעים(. 	•

היגיינת	הציפורניים	)אם	לא:	ציפורניים	לא	יפות,	פטריות,	לכלוך	וזיהומים(. 	•

סיכום
מה	קורה	לגופנו	כאשר	אנו	לא	שומרים	על	היגיינה?	אי	שמירה	על	

היגיינה	גורמת	לנו	לחוסר	נוחות,	חשיפה	למחלות,	עצבנות	ומבוכה,	

הרגשה	רעה,	חוסר	אסתטיקה.

המסר
בגיל	ההתבגרות	חלים	בגופנו	שינויים	הורמונליים	רבים.	אי	שמירה	

על	הרגלי	ניקיון	והיגיינה	מזיקה	לנו	בטווח	הקצר.	היא	גורמת	לחוסר	

נוחות,	להרגשה	לא	טובה,	לעצבנות	ומבוכה,	לתחושה	לא	נעימה	

בחברה	ועוד.	אי	שמירה	על	היגיינה	באופן	קבוע	עלולה	לגרום	

לפגיעה	בבריאות,	לחשוף	אותנו	למחלות	זיהומיות,	לגרום	להיחלשות	

המערכת	החיסונית,	לפגיעה	במראה	החיצוני	ולירידה	בתפקוד	

מבחינה	גופנית	ורגשית.
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לפניכם	קשרשרת	אותיות	אשר	בתוכה	

מסתתרים	אמצעים	שונים	לשמירה	על	

היגיינת	הגוף.	בין	האותיות	ישנן	מיותרות,	

אשר	בהצטרפן	יחד	הן	מייצגות	את	התוצר	

שתקבלו	בשמירה	על	היגיינת	הגוף.

קשרשרת היגיינית

אם נתמיד בשימוש בהם נהנה מ:

מצאנו בקשרשרת:
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הורמונים
ההורמונים	הם	חומרים	כימיים	המופרשים	בגופנו	ומועברים	באמצעות	מערכת	הדם	למקומות	מסוימים	

בגוף	כדי	לעורר	פעולות	שונות.	ההורמונים	אחראים	בין	השאר	על	הגדילה	ועל	חילוף	החומרים	בגוף.

בין	ההורמונים	יש	הורמוני	מין,	השונים	אצל	בנים	ובנות.

הורמוני	המין	הנשי	הם:	אסטרוגן	ופרוגסטרון. 	•
הורמון	המין	הגברי	הוא	טסטוסטרון.	 	•

בגיל	ההתבגרות	הגוף	מגביר	את	קצב	ייצור	ההורמונים	בבנים	ובבנות.

דווקא	אז	חשוב	מאוד	לשמור	על	היגיינה.	ההורמונים	המתפרצים	גורמים	לתופעות	שונות	ולעתים	לא	

נעימות:	לאף	אחד	לא	נעים	להזיע	ולהרגיש	שהוא	מפיץ	ריח	גוף	לא	נעים,	או	להתבונן	במראה	ולגלות	

חצ'קונים.

חשוב:

זה קורה לכולם, זה טבעי ואפשר בהחלט להקל על תופעות גיל ההתבגרות.

לכן, במיוחד בתקופת ההתבגרות חשוב לאמץ הרגלי היגיינה נבונים ובריאים.

כולנו שומרים על היגיינה!

איך פועלים ההורמונים בגיל ההתבגרות?

בבנים: 	•
ההורמון	LH	מופרש	מבלוטת	יתרת	המוח	וגורם	לאשך	להפריש	את	ההורמון	הגברי	טסטוסטרון.	הורמון	זה	

גורם	לשינויים	הגופניים	בנערים	בגיל	ההתבגרות,	כגון	צמיחת	שיער,	יצירת	זרעונים.	

בבנות: 	•
השחלות	מייצרות	את	האסטרוגן	שאחראי	לשינויים	גופניים,	כגון	צמיחת	שדיים	וצמיחת	שיער	במקומות	

מסוימים	בגוף.	הורמון	אחר	)LH(	גורם	לביוץ	ולהפרשת	הורמון	הפרוגסטרון.
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הורמונים
ההורמונים	הם	חומרים	כימיים	המופרשים	בגופנו	ומועברים	באמצעות	מערכת	הדם	למקומות	מסוימים	

בגוף	כדי	לעורר	פעולות	שונות.	ההורמונים	אחראים	בין	השאר	על	הגדילה	ועל	חילוף	החומרים	בגוף.

בין	ההורמונים	יש	הורמוני	מין,	השונים	אצל	בנים	ובנות.

הורמוני	המין	הנשי	הם:	אסטרוגן	ופרוגסטרון. 	•
הורמון	המין	הגברי	הוא	טסטוסטרון.	 	•

בגיל	ההתבגרות	הגוף	מגביר	את	קצב	ייצור	ההורמונים	בבנים	ובבנות.

דווקא	עתה	חשוב	מאוד	לשמור	על	היגיינה.	ההורמונים	המתפרצים	גורמים	לתופעות	שונות	ולעתים	לא	

נעימות:	לאף	אחד	לא	נעים	להזיע	ולהרגיש	שהוא	מפיץ	ריח	גוף	לא	נעים,	או	להתבונן	במראה	ולגלות	

חצ'קונים.

חשוב:

זה קורה לכולם, זה טבעי ואפשר בהחלט להקל על תופעות גיל ההתבגרות.

לכן, במיוחד בתקופת ההתבגרות חשוב לאמץ הרגלי היגיינה נבונים ובריאים.

כולנו שומרים על היגיינה!

איך פועלים ההורמונים בגיל ההתבגרות?

בבנים: 	•
ההורמון	LH	מופרש	מבלוטת	יתרת	המוח	וגורם	לאשך	להפריש	את	ההורמון	הגברי	טסטוסטרון.

הורמון	זה	גורם	לשינויים	הגופניים	בנערים	בגיל	ההתבגרות,	כגון	צמיחת	שיער,	יצירת	זרעונים.	

בבנות: 	•
השחלות	מייצרות	את	האסטרוגן	שאחראי	לשינויים	גופניים,	

כגון	צמיחת	שדיים	וצמיחת	שיער	במקומות	מסוימים	
בגוף.	הורמון	אחר	)LH(	גורם	לביוץ	ולהפרשת	הורמון	

הפרוגסטרון.


