
החפשמהםוי ?הז תא םיגגוח ךיא
האירב הגיגחל תויוליעפו עדימ

אירבו חמש החפשמ םוי

 םירסמ

םייתואירב

 תוליעפל תונויער

חורב תינפוג

גחה

 תונויער

 תוליעפל

תיגיגח

 דוביכ

םינוכתמו

 רזע ירמוח

 ת/ןנגל

הרומלו

 תויחנה

םילהנו



םייתואירב םירסמ

ישארה דומעל הרזח

 ,תישפנו תיזיפ תואירבל תמרות תיתחפשמ החורא
 םירשק תקדהמו םיאירב הנוזת ילגרה תרפשמ

.םייתחפשמ
 החוראה לש תפתושמ הנכה ,יתיב לושיב ,םיכרצמ תיינק
 תריחב לש רתוי ההובג תוכיאל םימרות דחי התליכאו
 םירפשמ ,תרושקת תויונמוימ םיקזחמ ,החוראל ןוזמה

 תירוה תוכמס םיריבגמו םיישיאניב םיסחי
.תישיא המגוד ןתמ ךות

 קוזיחל תמרות תפתושמ תיתחפשמ תינפוג תוליעפ
 םייח חרוא ץומיאל יבויח לדומ הווהמ ,יתחפשמה רשקה

.תואירבל םיבושח תונורתי תלעבו אירבו ליעפ

אירבו חמש החפשמ םוי



תיגיגח תוליעפל תונויער

ישארה דומעל הרזח

םידלי ינג
החפשמה לכל-אירבירשפא םילשבמ§
 החורא תנכה- יתחפשמ קינקיפ םיננכתמ םידלי§

 ןוזמה תשק תוצלמהל םאתהב םידליו םירוה תפתושמ
.םיימעפ בר םילכ םע הליכא ,השדחה

קחשל קיספנ אל§

ידוסי לע
החפשמה לכל-אירבירשפא םילשבמ§
 רודמ םילכאמ / תודע ילכאמ לש תפתושמ החורא תנכה§

  תוצלמהל םאתהב תיתתיכ םינוכתמ תרבוח תריציו רודל
השדחה ןוזמה תשק

 תוינודעומ ידלי םע תפתושמ החורא תנכה :הליהקל המורת§
השדחה ןוזמה תשק יפל םהירוהו תימוקמה תושרב החוור

ידוסי
החפשמה לכל-אירבירשפא םילשבמ§
 רודמ םילכאמ / תודע ילכאמ לש תפתושמ החורא תנכה§

  תוצלמהל םאתהב תיתתיכ םינוכתמ תרבוח תריציו רודל
השדחה ןוזמה תשק

)׳ו התיכ( אתבסו אבס תיבמ םיצלמומו םיבוהא םילכאמ§

אירבו חמש החפשמ םוי

https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-the-educational-system/cook-efsharibari/
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-nutrition/the-nutritional-rainbow/nutritional-rainbow-diet/
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/lo-nafsik-lesahek.pdf
https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-the-educational-system/cook-efsharibari/
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-nutrition/the-nutritional-rainbow/nutritional-rainbow-diet/
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-nutrition/the-nutritional-rainbow/nutritional-rainbow-diet/
https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-the-educational-system/cook-efsharibari/
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-nutrition/the-nutritional-rainbow/nutritional-rainbow-diet/
https://meyda.education.gov.il/files/briut/plan2021/Generations.pdf


תינפוג תוליעפל תונויער
גחה חורב

ישארה דומעל הרזח

ידוסי-לע ידוסי ןג
 םירינרוט םויק
 םירוה םייביטרופס
 :תמגודכ םידליו
 ,לגרודכ ,תשרודכ

 .לסרודכ

 םירוה– םעפ לש םיקחשמ
םידליו

 תיקנע החפשמ
ליג רב יול– דוקיר

 תויוריהמבו םיהבגב העונת
 חתפמ תויומד תארשהב

)׳ב-׳א( החפשמב

)׳ד-׳ג( תיב-העונתב תוליעפ - רישעמ הרוה
 טסקט-העונתב תוליעפםעפ לש םיקחשמ

)׳ו-׳ה( תיב לש הטס׳גו

םינוכתמו דוביכ

אירבירשפא-תיתחפשמ החוראל תונמ

אירבירשפא שונשנ

אירבו חמש החפשמ םוי

https://meyda.education.gov.il/files/Owl/mishakim_60_web1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S1qy53C6eO0
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmahol/yesodi/LessonsPlans/Mishpaha12.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmahol/yesodi/LessonsPlans/Mishpaha34.pdf
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/mishakei-tnuha-paam-horim-maashirim-thum-tnuha/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/mafmarmahol/yesodi/LessonsPlans/Mishpaha56.pdf
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-recipes/recipes-for-a-family-meal/
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-recipes/healthy-snacks/


םילהנו תויחנה

ישארה דומעל הרזח

ךוניחה תודסומב הנוכנ הנוזתל ךוניחו הנזה-ל״כנמ רזוח

תואירבה דרשמ לש תושדחה הנוזתה תוצלמה

 םשל םינורהצהו ךוניח תודסומ תולהנתה-ל״כנמ רזוח

 תויגרלאמ םילבוסה םידימלת לש םתואירב תחטבה

 ןוזמ ירצומל

הרומלו ת/ןנגל רזע ירמוח

׳אירבירשפא׳ הז תיתחפשמ החורא

ךוניחה דרשמ ,תואירב-ךוניח תודסומ לטרופ

אירבו חמש החפשמ םוי

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=70
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dietary-guidelines.pdf
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=51
https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/healthy-nutrition/the-nutritional-rainbow/family-meal/
https://mosdot.education.gov.il/content/health

