
הפסקה פעילה  –ס אור האמת "בי !  להשפיעהכח–ס נתיבות רבקה "בי

סדנת בריאות  –ס אוצר החיים "ביcיום שיא עם ויטמין -תרחישאס מעלות "ביהכוח שבפרי–ס שירת מרים "בי

שיעור בריאות קבוע–ס אמת ושלום "בי טבעי זה הכי בריא–ס נתיבות רבקה "בי

קיר בריאות-תיכון נתיבות דעת

אספת בריאות–תיכון משיבי חיים אשדוד 



!תמיד בבריאות

,שמים את הדגש" מוריה"במשפחת 

!מתוך בריאות ושמחה יחד להיפגש

,במסיבות ואפילו באסיפת הורים, ביומיום

.על הבריאות שומריםל'ואלכוגעם מסיכות

!תמיד בריא-כי אצלנו יש כלל זהב 

, הבריאותורפרנטיתכאן המקום להודות למפקחת 

,יוכבד לוין היקרה

אכפתיות והובלת בית ספרנו, על ליווי ותמיכה

בקידום תחום הבריאות



בנות כיתה ז 

טרחו על הכנת

שער הכניסה

לבית הספר מפקקי  

מחזור-בקבוקים 

לקראת ערב

הוריםאסיפת

א"כסלו תשפ



בריא

!חוויתי במיוחדסביבון הפתעה 

סביבון ובו משימות בריאות המעלות את 

.  המודעות לשמירה על בריאות הגוף

:  בפרמטרים הבאים

.  תזונה נבונה והיגיינה, אורח חיים פעיל

!הפתעות משמחות ובריאות



סדנא לחנוכה

כרטיס ברכה בריאבנות כיתה א הכינו 

לחברות ולהורים, למשפחה

קיר תוכן ברחבת בית הספר

!העיקר הבריאות

כולו גדוש בתמונות של פירות  , מדבר בפני עצמו

וירקות העשירים בוויטמינים ובערכים תזונתיים 

המסייעים להתפתחותנו התקינה ולשמירה על 

.בריאותנו

י בנות כיתה ד  "נעשה ע



שיתופי פעולה עם משפחות  

!הקהילה וההורים המסורים

אף ההורים נוטלים חלק בשמירה  

על בריאותנו בתזונה נבונה של 

!פירות וירקות בריאים

דוגמא לצלחת פירות שאחת  

האימהות שלחה לכל מורה כאות 

הוקרה על העשייה הברוכה בשם  

.כל תלמידות בית הספר



לקראת החנוכה פתחנו במבצע

,על הבריאות שומרים

!את העולם מאירים

תחרות החנוכיות הבריאות הביאו תוצאות 

.מרשימות ושיתוף פעולה של התלמידות כולן

הרווחנו שימת לב לשמירה על בריאותנו מתוך  

.אחריות אישית

ה  "התפתח שיח בריאותי בכל כיתה וראינו ב

!ברכה והצלחה

.להלן מדגם של תמונות המתעדות את התוצרים

,על הבריאות שומרים" בנות מוריה"כי ב

!ובפעילות גופנית מרבים



1הילה נהרי מכיתה ד 

!החנוכייה הזוכה

–הילה נהרי 

1כיתה ד

חנוכייה עם יצירתיות שופעת

המפרטת במומחיות את הפרמטרים לשמירה על  

.בריאותנו כפי הנלמד בכיתה

!מיוחד





נעמה ארמי 

כיתה ב

אילה ערמי ו

כיתה ה

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

ם"הרמב" נועתות ירבהו וכלו א אזןי , וגזור טלב "



תהילה טהר

וצופיה שטרן  

2כיתה ו

חנוכיית 

המזוןפרמידת

!מדהים



הללי שרעבי

1כיתה ד

חנוכייה  

מחומרים  

–מתכלים 

שמירה על  

סביבה נקייה  

ובלתי מזוהמת



עטרה אהרון

1כיתה ד

חנוכייה מיוחדת מקליפות  

!תפוזים כי אצלנו אוכלים בריא



מונסונגורעיה 

אמינובומעיין 

כיתה ה

–חנוכייה 

גם בחנוכה 

שומרים על ההיגיינה

מיוצרת

מכפפות ומסיכה

המגינים עלינו 

מנגיף הקורונה



1כיתה ג מונסונגורחל שירה 

מונסונגורחל שירה 

1כיתה ג

!חנוכייה בריאה

!לסעודת חג טעימה

גזר ותמרים על מצע עלי חסה

צלמה ושלחה לנו למייל



רחלי שוורצמן

כיתה ב

חנוכייה בריאה ומקורית

!בריאהבטטהמ



הדס קרני 

וטוהר שוקר

1כיתה ג 

חנוכייה  

-מפלסטלינה

כי בריא לידיים  

ומפתח את  

המוטוריקה ליצור 

בפלסטלינה



גדיסרות 

כיתה ב

חנוכייה בריאה ומקורית

כל קניה יוצרים 

:את המילים

!רפואה שלמה

ומקשרים את האור 

הרב קוק במילותיו של 

המאירים את העולם



!מאיר ובריא, חנוכה שמח

יהי רצון שנמשיך בעשייה הברוכה 

מתוך בריאות איתנה

,להטמיע הרגלי בריאות בכל המישורים

!ונעשה נחת רוח במרומים

,תמיד בבריאות

חברתית ומקדמת בריאות. ר–הודיה שמואלי 

א"תשפ, כסלו

,תודהחנוכה זוהי עת לומר 

!המסורההדס קורח למנהלת 

שבאכפתיות רבה ובמקצועיות מדהימה

.מובילה את בית הספר כולו למקדם בריאות

תזונה נבונה ושמירה על  , שמה דגש על פעילות גופנית

.היגיינה בכל למידה

.לא חוסכת במשאבים ואכפתית בכל המישורים

-כל צוות המורות והאימהות לה מאחלים 

!אמן, שתהיה בריאה היא וכל משפחתה כל הימים


