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 !טוב תלמידות יקרות בבוקר/צהרים/ער
בעזרת ה' ביום שני הבא נפגש לשיעור שפה  . קת ליומייםלויש לנו כאן עבודה בשפה, מח

 בהצלחה! טלפוני, ושם ארצה לשמוע את תוצאות העבודה שלכן.
  .משהו לא ברור, אתן מוזמנות להתקשר או לשלוח הודעהאם 

 0547770674 מורה חיהה ן בבריאות! לכם כוע  מקווה להתראות בקרוב

םתלמידים יקרי  

דווקא בגיל שבו הצורך בתזונה נכונה לבניית הגוף הוא קריטי, בוחרים רבים לוותר 

איך תוכלו לבנות תפריט   .על מזונות מסוימים או לצמצם את המגוון שהם צורכים

 מאוזן המאפשר צריכת מזון נכונה? 

 פירמידת המזון.כדי לענות על שאלה זו נצא למסע היכרות עם 

 

הפקת מידע מאמצעים חזותיים  -1 פעילות  
 מלל, איורים :פירמידת המזון אפשרויות להצגה חזותית של  4לפניכם 

 . עם כיתובתמונות  ו

איזו אפשרות תוכל להסביר לכם בצורה הטובה ביותר את משמעותה של  •

   נמקו. ?פירמידת המזון

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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  שוואההעריכת  -2פעילות 
 

 

 .עיינו באיור המצורףשלפניכם ו המידעף ד את קראו .א

נכון לחיות עוברים
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 מדוע צוין בתחתית הפירמידה שבדף המידע כי היא פירמידה ישראלית? .ב

השוו בין הפירמידה שבחרתם בפעילות הראשונה לזו הנמצאת באיור.  .ג

מבחינת ההיצג והצורה החיצונית, פרטי  לדומה ולשונהבהשוואה התייחסו 

המידע המוצגים ופירוט קבוצות המזון. תוכלו להוסיף כל תבחין אחר נוסף 

 .שתמצאו. ערכו את הנתונים שמצאתם בטבלה

בדף המידע שלפניכם פרטים על פירמידת המזון הישנה ועל פירמידת המזון   .ד

 ,שתי הפירמידות החדשה. קראו אותו, עיינו באיורים המצורפים המציגים את

 השיבו על השאלות:ו

 –האם יש הבדלים בולטים בין שתי הפירמידות, הישנה והחדשה? אם כן  -

 מהם?

, והציגו אותה בין הפירמידה הישנה לפירמידה החדשה ערכו השוואה -

 .בטקסט רציף

 מה המסקנה העולה מן ההשוואה? -

 שערו מדוע היה צורך בבניית פירמידת מזון חדשה. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירמידת המזון הישנה

 

 

 

 

  

 הידעתם?

בארצות הברית. בשנת  1992פורסמה לראשונה בשנת  פירמידת המזון

  הציבור באוניברסיטתפרסם בית הספר לבריאות  2005

משנה במעט את מינון המזון המומלץ. ה ,פירמידה חדשה הרווארד

היחסית  המזוןתצוגה גרפית המבטאת את כמות היא  הפירמידה

בנויה מקבוצות מזון המסודרות היא מומלץ לאכול מכל קבוצות המזון. ש

בקומות, כשכל קומה מתאימה ברוחבה לחלק היחסי שצריך להיות לכל  

 .קבוצה בתזונה יומית נכונה

ים את ניהחליפו משרד הבריאות ומשרד החקלאות האמריק 2011ביוני 

ם במודל השינויים העיקריי. שלי"המלצתם למודל חדש בשם "הצלחת 

רות והירקות לחצי מהתזונה, והחלפת הצלחת הם הגדלת כמות הפ  

 .לא תלות במקורו בהמוצרים מהחי ב"חלבון" כללי, 

בעקבות משרדי הממשלה, זנחה גם הרווארד את מודל הפירמידה ועברה  

אף  למודל הצלחת, בשינויים דומים לאלה של משרדי הממשלה. הרווארד 

)מתוך  על הגבלת המזון מהחי, כגון החלפת כוס החלב בכוס מים ממליצה

 ויקיפדיה(.
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 ישנההמזון הפירמידת 
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 תלמידה יקרה, 

 ( 2)דף זה הוא סיוע בביצוע פעילת  

, ואת האופן שבו ממירים אותה לפסקה.  כיצד בונים טבלת השוואה   למדנו בכיתה

 תזכורת...:  

אנו משווים. בטור הימני יופיעו   בשורה העליונה בטבלה יופיעו הנושאים, בינהם

 התבחינים )הקריטריונים(. 

 2נושא   1נושא   

   1תבחין  

   2תבחין  

   3תבחין  

   4תבחין  

 

 (. שהן לרוב שמות פעולה.)במילים מכלילות התבחינים יוגדרו רצוי ש

  :לדוגמה אין להשתמש במילות שאלה בטור התבחינים.

 כתוב: מספר הקומות.נ –במקום לכתוב: כמה קומות בפירמידה? 

 כתוב: פעילות גופנית. נ –במקום לכתוב: האם מוזכרת התעמלות? 

בין  מצא קווים דומים ושונים, נן המידע בטבלהוארגולאחר מציאת התבחינים 

 . נושאי ההשוואה

  -מתאימות להשוואההקישור  נבחר מילותכאשר נמיר את המידע שבטבלה לפסקה, 

 בדומה ל.. בדומה לכך...כשם ש...כמו...גם...נשתמש במילים:  לציון דומה

 ההבדל בין... מ... להבדיל... בניגוד  ללעומת זאת, נשתמש במילים: שונה ציון ול
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 הבנת הנקרא- 3פעילות 
 .וענו על השאלות שלפניכםקראו את הקטעים  

 

 גוונו את מזונותיכם 

כדאי להיעזר בפירמידת המזון כדי לבנות תפריט יומי מגוון. יש לכלול  

 בתפריט היומי פריטים מכל קבוצות המזון האלה:  

חשוב להקפיד על שתייה מרובה לא רק כשחם, אלא גם כשקר ואין   –מים   .1

חשים צמא. מומלץ להביא בקבוק מים לבית הספר ולמלאו לפחות פעם  

 הלימודים. אחת נוספת במהלך יום 

כדאי לכלול בתפריט היומי דגנים מלאים, כגון אורז מלא, דגני    – דגנים   .2

 ולחם מחיטה מלאה, העשירים בסיבים תזונתיים.  בוקר 

רות  צריך לאכול כל יום לפחות חמש יחידות של ירקות ופ   –  רותירקות ופ   .3

 מסוגים שונים, ואם אפשר מומלץ לאכול אותם בקליפתם.  

עור,   בלי רצוי לאכול בשר בקר רזה, עוף    –ירים בחלבונים  מזונות עש .4

. כמו כן חשוב לאכול  5%חלב שאחוז השומן בהם אינו עולה על   ומוצרי

 ביצים וִקטניות, כגון שעועית, עדשים וחומוס. 

יש לשלב בתפריט היומי מזונות עשירים   –  מזונות עשירים בשומנים .5

 דים וטחינה. רוויים, כגון אבוקדו, שק - בשומנים בלתי

מומלץ להמעיט בשתיית    –  ממתקים, חטיפים, משקאות מתוקים .6

משקאות מומתקים בסוכר ובאכילת ממתקים, גם אם הם דלים בסוכר.  

רות ִמַממתקים. כדאי להעדיף חטיפים דלים בשומן. חטיף  עדיף לאכול  פ  

 אפוי עדיף ממטוגן. 

 

 הרגלי אכילה  

מומלץ לאכול שלוש ארוחות עיקריות ביום )בוקר,   –  אכלו מסודר  .1

 צהריים וערב( ועוד שתיים עד שלוש ארוחות ביניים.  

ארוחת הבוקר ממלאת את מאגרי    –  הקפידו לאכול ארוחת בוקר .2

הלילה. אכילת ארוחת בוקר מגוונת    שך הזמינים שהתרוקנו במהאנרגיה 

ימודים. לבית  יכולת הריכוז ועשויה לשפר את ההישגים בל משפרת את

 רות ומים. הספר מומלץ להביא כריכים, ירקות שלמים או חתוכים, פ  
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פירמידת  של העיקרון פי־על נכון לא או נכון הוא אם היגד כל ליד סמנו .א
 .המזון

 נכון לא נכון 

יש להרבות באכילת מזונות מהקומות העליונות של  .1

 הפירמידה. 
  

יש להרבות באכילה של דגנים וגם באכילה של   .2

 מזונות העשירים בשומנים.
  

 יש לאכול פחות מזונות עשירים בשומנים מאשר .3

 מזונות עשירים בחלבונים. 
  

 זה לא מה שחשבתם

 דוגמאות לטעויות נפוצות בקרב בני נוער

 מים של שתיית מספר כוסות  – במשקל לעלייה גורמת מים של מרובה שתייה

בבת אחת עלולה לגרום לתחושת מלאּות זמנית, אך לא לעלייה במשקל. למים 

 אין ערך קלורי ומומלץ לשתות לרוויה. 

פי תחושת הצמא בלבד. אנשים רבים אין לשתות על־ – כשצמאים רק שותים

תים מחליפים אותה בתחושת רעב. חשוב אינם מזהים את תחושת הצמא ולעִ 

ה, כשחם בחוץ, בשהות ממושכת בחללים לשתות בכל מצב, בפרט בזמן מחל

 ממוזגים )לחום ולקור( ולאחר פעילות גופנית.

שוקולד, גרעינים,  – בגרות לפצעי גורמים וקולה בוטנים, גרעינים ,שוקולד

בוטנים וקולה אינם גורמים לפצעי בגרות. הסיבה להופעת פצעי בגרות לא 

יים ולגורמים אחרים. הוכחה כקשורה להרגלי אכילה, אלא לשינויים הורמונל

בשל ריכוזי הסוכר והשומן  הבכל מקרה חשוב להמעיט בצריכת מזונות אל

 הגבוהים שבהם.

 תפריט המבוסס  – לגדול כדי מספיק וממתקים חטיפים על המבוסס תפריט

על חטיפים וממתקים אינו מספיק למרות תכולת הקלוריות הגבוהה במזונות 

קלוריות אינם ְמַספקים בהכרח לגוף את כל רכיבי המזון . מזונות עתירי האל

החיוניים לגדילה ולשמירה על מצב בריאותי תקין. כדאי לאכול מזון מגוון 

שְיַספק לגוף את החלבונים, הפחמימות, השומנים, הוויטמינים והמינרלים 

 שהגוף זקוק להם.
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 "גוונו את מזונותיכם" נועד  הטקסט .ב

 שונים מסוגים מזונות של יומית צריכה בנושא להנחות  . 

 מזינים שאינם מאכלים אכילת מפני להזהיר. 

 לבריאות תורמת ומגוונת נבונה תזונה איך להסביר. 

 מומלץ שבועי מזון תפריט להדגים. 

 

 מדוע חשוב לבני נוער לאכול ארוחת בוקר. על פי הטקסטים שקראתם שערו .ג

 שלפניכם.היעזרו גם במידע המיוצג בתמונה 

 

 

כתוב: "תפריט המבוסס על זה לא מה שחשבתם  טקסטבבפסקה האחרונה   .ד
הקלוריות הגבוהה במזונות  תכולתחטיפים וממתקים אינו מספיק למרות 

 ".האל

 במשפט זה? תכולהמהי המשמעות של המילה 

 סכום חלקים בכלי או בבית קיבול 

 בעלת צבע תכלת 

 כלל החפצים/אמצעים שמכיל בתוכו מבנה או כלי מסוים 

 מאפיינים של דבר מסוים 
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 לפניכם תפריטים של שתי ארוחות בוקר. .ה

 

 1תפריט 

 פרוסות לחם 2

 טחינה או אבוקדו 

 ירקות סוגי  2

 כוס חלב או שוקו

 2תפריט  

 פרוסות לחם 2

 חמאה או ממרח שוקולד

 עוגת דבש

 מיץ פטל או שוקו 

 מהו התפריט המומלץ?  

 פי דף המידע.־נמקו את תשובתכם על

   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

 בקרב בני נוער? נפוצה טעותהוא  שלפניכםאיזה היגד מן ההיגדים  .ו

 

 זמנית מלאּות לתחושת גורמת במהירות מים של מרובה שתייה. 

 אכילה להרגלי קשורה בגרות פצעי הופעת. 

 התקינה התפתחותו לשם לגוף נחוצים ויטמינים עתירי מזונות. 

 מחלה בזמן במיוחד חשובה מרובה שתייה. 
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 ניתן לעבוד בזוגות! – עריכת סקר :4 פעילות 
 ,שאלות על הטעויות הנפוצותל מענה למידע ול , ונחשפתםלאחר שקראתם את הטקסטים
 . על מנת לבדוק מה חושבים אנשים מחוץ לכיתהלנושא  בנוגע  נסו לבדוק מה חושבים אחרים

פנות ושאלות המ 10בו והכינו סקר  ,לגבי הטעויות הנפוצות ( ��)כולנו כרגע מחוץ לכיתה... 
 ילדים.  שלושהו  מבוגרים שלושהאנשים:   לשישה לפחות

 ( ���)אין לצאת מהבית לשם עריכת הסקר... בשביל זה יש טלפון 

 
  - טקסטים שקראתם, למשלעל־פי ה יהיום לשאול השאלות שאתם יכולי

o האם שתייה מרובה של מים גורמת לעלייה במשקל? 

o קביעה זו נכונההאם  – שותים רק כשצמאים? 

o נכון או לא  – בוטנים וקולה גורמים לפצעי בגרות, גרעינים ,שוקולד

 נכון?

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

 

 0547770674 –המורה חיה  שלחו לי הודעה לאחר שבצעתן את הסקר!

 בצורה הבאההכינו את עצמכן 

 בעזרת ה':  שני, שתתקיים ביום לשיחת הועידה שלנו של שיעור שפה
מסקנה לגבי גבש לו ,מהקבוצותשעלו בסקר של כל אחת  הממצאיםאת  עליכן להציג

 .שונות בקרב מבוגרים וילדים )מחשבות( טעויות נפוצות ותפיסות

  כך: יש להציגהממצאים את 

 ילדים / מבוגרים -הנבדקים מספר  •

תשובות מבוגרים וילדים לכל אחת מהשאלות )אפשר להציג בטבלה, כמו בטבלת  •

 מבוגרים(ל בהשוואהילדים  -ההשוואה 

)כתיבת הדומה והשונה בדברי הילדים והמבוגרים, במה הם   ם הממצאיםוסיכ •

 צדקו ובמה טעו...(

 מסקנות ותובנות בעקבות הסקר •

 ר לתזונה נבונה ובריאה.כיצד ניתן להשפיע על אנשים לעבו –שלכן  המלצות •


